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Розуміючи проблемні аспекти доступу 

окремих категорій громадян до правової 

допомоги, в ІI кварталі 2021 року Вінницьким 

МЦ з надання БВПД здійснено ряд заходів щодо 

посилення їх правової спроможності та 

доступності правової допомоги. 

Вінницький МЦ постійно здійснював 

моніторинг стану доступності правової 

допомоги в громадах, які обслуговує МЦ, брав 

до уваги особливості інфраструктури та актуальні потреби окремих 

територіальних громад.  

Важливим елементом забезпечення доступу населення до БПД є 

інформування громадян про існування системи БПД, яке проводилося 

працівниками МЦ шляхом проведення правопросвітницьких заходів у режимі 

онлайн та офлайн для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для 

вирішення правових питань;  змісту основних реформ, що проводяться на тлі 

карантинних обмежень Урядом України. 

Інформування проводилося шляхом публікації статей у друкованих та 

online ресурсах, в соціальних мережах, публікації відеоматеріалів, проведенні 

відео-конференцій та прямих ефірів, навчань для школярів та студентів 

навчальних закладів міста та області. 
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21 квітня 2021  року головним 

спеціалістом Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД Дар'єю 

Васильченко спільно з Пущик Іриною - 

менеджером ГО "Центр Поділля-Соціум", 

в рамках грантового проєкту "Захист 

майнових прав людей поважного віку", 

що реалізується ГО "Суспільство і право" 

за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, було 

проведено інформаційний семінар на тему: "Особливості приватизації земельної 

ділянки та спадкування". Учасникам було роз’яснено поняття та особливості 

приватизації землі, різниця спадкування за законом та заповітома. Також надана 

інформація про можливість захисту своїх прав шляхом звернення до Центру 

правової допомоги. Детальніше. 

 

23 квітня 2021 року 

заступник начальника відділу 

правопросвітництва на надання 

безоплатної правової допомоги 

Анастасія Калась взяла участь в 

обласному онлайн-семінарі 

керівників правових гуртків та 

клубів професійно-технічних навчальних закладів, спільно з Оленою Ліщун - 

методистом Вінницький державний центр естетичного виховання учнів ПТНЗ. 

Присутнім висвітлено інформацію щодо роботи Вінницький місцевий центр з 

надання БВПД, категорій осіб, яким надається правова допомога, процедури її 

надання. Детальніше. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1539708933048891
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1541094776243640
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22 квітня 2021 року головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги   

Дар'я Васильченко взяла участь у 

батьківських зборах  КЗ "ЗОШ I-III 

ступенів №33 ВМР" спільно з Лідією 

Заєць - заступником директора з виховної 

роботи. Присутніх проінформовано про діяльність Вінницький місцевий центр з 

надання БВПД, режим роботи та місцезнаходження Центру. Обговорено 

напрямки проведення правопросвітницьких заходів, які були б цікаві для дітей та 

батьків. Детальніше. 

 

На прикінці квітня 2021 року 

відбулась фінальна зустріч учасників  

грантового проєкту "Захист майнових прав 

людей поважного віку", що реалізується ГО 

"Суспільство і право" за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства США в 

Україні. Вінницький МЦ з надання БВПД 

приймав активну участь в реалізації цього 

проєкту. За період участі головною 

спеціалісткою відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Васильченко Дар'єю було проведено 5 

інформаційних семінарів з правових питань, які наразі актуальні та важливі для 

людей поважного віку, стосовно приватизації земельних ділянок, спадкування, 

механізмів захисту майнових прав, а також інформація про договір дарування та 

договір довічного утримання, всі плюси та мінуси їх заключення. У даних 

семінарах взяло участь понад 50 осіб. Метою проведення даної кампанії є 

сприяння захисту майнових прав громадян похилого віку та здійснення 

профілактичних заходів із запобігання втрати майна шляхом підвищення 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1541125039573947
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правової обізнаності людей похилого віку через проведення інформаційно-

просвітницьких заходів. По завершенню проєкту Вінницькому місцевому центру 

з надання БВПД та нашому партнеру Центр Поділля-Соціум було вручено 

подяки за ативну участь. Детальніше. 

 

18 травня 2021 року відбулося 

нагородження переможців конкурсу 

коміксів «Права людини очима молоді», 

організованого Вінницьким МЦ з надання 

БВПД у HUB Місто змістів. Конкурс 

проводився з метою залучення молоді до 

захисту прав людини, поширення 

інформації про міжнародно-правові та 

національні стандарти прав людини через розкриття творчих здібностей 

учасників, підвищення правової обізнаності та сприяння розвитку правової 

держави. Цьогоріч ми отримали 30 конкурсних робіт з різних куточків 

Вінницької області. Усі роботи були надзвичайно цікаві та змістовні, але ми 

виділили сім робіт, які найбільше нас 

вразили. Отже, переможцями стали: 

1 місце - Ревера Софія Артемівна; 

2 місце - Бурега Роман Олександрович; 

2 місце - Дзюба Євгеній Ярославович; 

3 місце - Созарукова Любов Ілмиратівна; 

3 місце - Мечкар Анжела Русланівна; 

3 місце - Мальований Анатолій Вадимович; 

Номінація «Креативність» - Гереженко Яна Андріївна. 

Переможці були нагороджені дипломати та цінними призами, а саме 

отримали такі подарунки як графічний планшет, термопляшки, скетчбуки, 

фломастери, USB-накопичувачі, блокноти та роздаткові матеріали з атрибутикою 

системи безоплатної правової допомоги. Крім того, усі учасники отримають 

подяки за участь у конкурсі. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1555309864822131
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1558842861135498
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20 травня 2021 року 

працівниками Вінницького МЦ з 

надання БВПД - Наталею Смішною, 

Олегом Пединою та Максимом Митко, 

з метою реалізації програми 

“Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство” та 

інформування населення про їхні права, 

проведено правопросвітницький захід для працівників Агрономічної сільської 

ради щодо відкриття ринку землі. Було обговорено прийнятий ЗУ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення», який запровадив початок проведення 

земельної реформи та відкриття ринку землі. Детальніше. 

 

21 травня 2021 року фахівці 

Вінницького МЦ з надання БВПД Наталя 

Смішна та Олександр Левицький взяли 

участь у зустрічі працівників Служби у 

справах дітей Вінницької міської ради з 

батьками. Під час зустрічі працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

розповідали про: відповідальність за вчинення домашнього насильства, куди 

звертатись у разі випадку, якщо постраждали від домашнього насильства, 

порядок стягнення аліментів, відповідальність за несплату аліментів, можливість 

отримання правової допомоги. Детальніше. 

 

25 травня 2021 року у Вінницькому МЦ з 

надання БВПД було проведено семінар для 

студентів та волонтерів суду. Директор МЦ 

Наталя Смішна розповіла присутнім про 

систему безоплатної правової допомоги, 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1560367734316344
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1564081973944920
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порядок надання такої допомоги та категорії осіб, які мають право на її 

отримання. Детальну увагу приділили темі: "Адміністративне затримання: що 

треба знати". Детальніше. 

 

26 травня 2021 року працівниками 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анастасією Калась та Дар‘єю Васильченко, 

спільно з Вінницьким державним центром 

естетичного виховання учнів ПТНЗ 

преведено правопросвітницький захід для 

вихованців тренінг-групи «Пізнай себе» 

Вищого художнього професійного училища 

5 м.Вінниці (керівник гуртка Ліщун.О.Д.) Тема заходу: «Захист прав споживачів 

фінансових послуг». Обговорювали такі питання: користування послугами 

фінансових та мікрофінансових установ; особливості кредитного договору; 

типові ознаки порушення фінансовими установами ваших прав; що робити та 

куди звертатися при порушенні ваших прав, як споживачів; як не потрапити в 

кредитну пастку та ряд інших запитань, які цікавили присутніх. Детальніше. 

 

3 червня 2021 року працівниками 

Вінницького місцевого центру з 

надання БВПД Анастасією Калась та 

Дар‘єю Васильченко, спільно з 

волонтеркою Катериною Тарнавською, 

проведено правопросвітницький захід 

для студентів Вінницького 

національного аграрного університету - 

ВНАУ, у HUB Місто змістів , до Міжнародного дня захисту дітей, у форматі 

правового кінозалу. Студенти переглянули короткометражний фільм «Стріла» 

про школу, відносини дітей між собою, булінг та ставлення дирекції школи до 

ситуації булінгу; приниження, насмішки та байдужість. По завершенню фільму 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1564119570607827
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1565408373812280
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обговорили тему булінгу, як реагувати, та яка відповідальність за його здійснення 

та нереагування на його прояви. Розглянуті життєві ситуації, з якими стикалися 

студенти та обговорено алгоритм дій подальшого реагування. Ми ще раз 

впевнилися, що тема є актуальною та потребує обговорення, оскільки не всі 

знають, як діяти в тій чи іншій ситуації. Детальніше. 

 

10 червня 2021 року директором 

Вінницького місцевого центру з 

надання БВПД Наталею Смішною було 

проведено правопросвітницький захід 

для студентів першого та другого курсів 

кафедри права Вінницького 

національного аграрного університету 

на тему: "Безоплатна правова допомога. 

Проєкт "Програма "Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство". 

Під час зустрічі студенти ознайомились із принципами та порядком надання 

безоплатної правової допомоги, її важливістю для соціально незахищених верств 

населення. Були наведені конкретні приклади з діяльності Вінницького МЦ з 

надання БВПД, які допомогли закріпити теоретичні знання здобуті під час 

навчання. Детальніше. 

 

14 червня 2021 року волонтерка 

Вінницького місцевого центру з надання БВПД 

Катерина Тарнавська відвідала м.Жмеринку та 

поспілкувалася з місцевими жителями, розповіла 

про роботу Центру та бюро правової допомоги, 

розповсюдила інформаційні матеріали на 

різноматні тематики з контактними даними. 

Досвід волонтерства для Катерина новий, так як і 

для нас, але прагнення розвиватися, 

вдосконалюватися та допомагати людям об'єднало 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1570623776624073
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1575396556146795
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нас для виконання спільних завдань. Детальніше. 

16 червня 2021 року 

працівниками Вінницького МЦ з 

надання БВПД Анастасією Калась та 

Дар'єю Васильченко, спільно з Наталею 

Опольською завідувачем кафедри права 

Вінницького національного аграрного 

університету; старшими викладачами, 

керівниками навчальної практики 

студентів першого та другого курсів кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету проведено правопросвітницький захід для студентів 

першого та другого курсів Кафедра права Вінницького національного аграрного 

університету, на тему: " Захист прав споживачів фінансових послуг", оскільки 

тема є дуже актуальною та корисною для студентів. Детальніше. 

 

23 червня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Анастасія Калась та Дар'я 

Васильченко, спільно з волонтеркою 

Катериною Тарнавською провели 

правопросвітницькі заходи для дітей 

с.Щітки та с.Писарівки Вінницько-

Хутірського старостинського округу 

на базі літніх таборів у школах, на тему: "Права дитини". Діти розгадували 

ребуси та кросворд, відповідали на запитання, грали в правовий футбол, 

складали з слів прислів'я. Більше дізналися про свої права та обов'язки, 

навчилися їх розрізняти. Уважно слухали уривки з казок та визначали, які права 

були порушені в окремих сюжетах. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1578936509126133
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1579763269043457
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1585126218507162
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23 червня 2021 року фахівцями 

Вінницького місцевого центру з 

надання БВПД Анастасією Калась та 

Дар'єю Васильченко проведено 

правопросвітницький захід для учнів 

ДНЗ «Вище професійне училище № 7 

м. Вінниці» на тему: "Захист прав 

споживачів фінансових послуг". Були 

обговорені такі питання: безоплатна правова допомога, порядок її надання; які є 

ознаки, що фінансова установа порушує права клієнта; що робити, якщо 

фінансова установа порушує ваші права; на що звертати увагу при укладанні 

договору з фінансовою установою; як діяти, якщо турбують колектори та ряд 

інших запитань, які цікавили присутніх. Детальніше. 

 

24 червня 2021 року директор 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД Наталя Смішна взяла участь у 

круглому столі на тему: «Конституція 

України – запорука державності, 

незалежності, суверенітету та безпеки», 

приурочений 25-й річниці з дня прийняття 

Конституції України. Наталя Смішна 

розповіла присутнім про конституційне право громадян на отримання 

безоплатної правової допомоги, порядок її надання. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1585145588505225
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1586558188363965
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ВІННИЦЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

09 квітня 2021 року працівниками 

відділу "Вінницьке бюро правової 

допомоги" Вінницького місцевого центру з 

надання БВПД Олегом Пединою та 

Максимом Митко проведено онлайн-лекцію 

на тему: «Захист прав споживачів 

фінансових послуг» для студентів 

Донецького національного університету 

імені Василя Cтуса. Під час лекції були висвітленні наступні питання: нові 

правила мікрокредитів; захист персональних даних; колекторська діяльність в 

Україні; куди звертатися при порушенні ваших прав, як споживача фінансових 

послуг. Детальніше. 

 

З 17 по 23 травня 2021 року в 

Україні відбувся Тиждень безпеки 

дорожнього руху. Працівниками відділу 

"Вінницьке бюро правової допомоги" 

для учнів ЗОШ № 26 було організовано 

та проведено правопросвітницькі лекції 

– тренінги за вказаної тематики. Під час 

лекцій, начальник Вінницького бюро 

правової допомоги Олег Педина, особливу увагу присутніх звернув на 

статистичні дані, зокрема, щодо участі у ДТП неповнолітніх осіб, яка є вкрай 

невтішною. Заступником начальника Вінницького бюро правової допомоги 

Максимом Митко було донесено до відома студентів інформацію про систему 

безоплатної правової допомоги, категорій громадян які мають право на вторинну 

правову допомогу та надано роздаткові матеріали з інформацією про діяльність 

Вінницького бюро. Загалом було проведено шість лекцій, відвідати які мали 

змогу близько 100 учнів. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1531564267196691
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1559537891065995
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22 квітня 2021 року начальник 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Ярослава Мачай взяла участь у 

круглому столі на тему : «Запобігання 

домашньому насильству, жорстокому 

поводженню з дітьми». Під час круглого 

столу було обговорено напрямки взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. До уваги присутніх донесено інформацію про принципи надання 

безоплатної правової допомоги, коло суб’єктів, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, зокрема, про таку категорію як особи, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. 

Детальніше. 

 

 11 травня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Ярославою Мачай для  учнів 10-

го класу  загальноосвітнього закладу 

середньої освіти  смт.Тиврів, за участі 

класного керівника - Вітюк Людмили 

Михайлівни, проведено інтерактивну 

лекцію на тему : «Шлюб : право на шлюб і його реалізація». Під час лекції дітям 

висвітлено такі питання: що таке «шлюб», з якого віку надається право на шлюб, 

обставини, які можуть бути підставою для надання права на шлюб в судовому 

порядку, умови укладення шлюбу, категорії осіб, з якими шлюб не може бути 

зареєстровано,вимоги до процедури подання заяви про реєстрацію 

шлюбу,порядок реєстрації шлюбу та ін. Детальніше. 

 

 
ТИВРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1541038712915913
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1553800041639780
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11 червня 2021 року з нагоди 10-

річчя прийняття Закону України "Про 

безоплатну правову допомогу" 

проведено захід на тему: "Право на 

безоплатну правову допомогу" в 

приміщенні Тиврівського РВ філії ДУ 

«Центр пробації» у Вінницькій області 

для осіб, які перебувають на обліку в 

даній установі. Присутнім роз’яснено, що кожен має право на професійну 

правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, що передбачено ст. 

59 Конституції України.В ході заходу роз’яснено поняття безоплатної правової 

допомоги, види правових послуг, хто є суб’єктами отримання такої допомоги та 

порядок її надання. Детальніше. 

 

 14 червня 2021 року 

начальником відділу "Тиврівське бюро 

правової допомоги" Ярославою Мачай в 

рамках виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» для жителів 

Рахнополівського старостинського 

округу Тиврівської селищної ради 

Вінницького району, було проведено правопросвітницький захід з питань 

земельного законодавства, під час якого висвітлено питання щодо особливостей 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, їх безоплатної 

приватизації та реєстрації права власності на земельні ділянки. Окрім того, 

роз’яснено зміст конституційного права на безоплатну правову допомогу, коло 

суб’єктів права на безоплатну правову допомогу та порядок її отримання. 

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1578198985866552
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1578298525856598
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16 червня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Тиврівське бюро 

правової допомоги" Наталею Білоус 

проведено правопросвітницький захід для 

безробітних громадян на тему : «Соціальні 

права і свободи громадян України», в 

приміщенні  Тиврівської районної філії 

Вінницького обласного центру зайнятості. Під час заходу присутнім роз’яснено, 

що соціальні права і свободи – це можливості людини і громадянина із 

забезпеченням належних соціальних умов життя. Детальніше. 

 

ЖМЕРИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

09 квітня 2021 року 

відбулася інформаційна 

зустріч для вчителів та 

бібліотекарів у Вінницькій 

області за участі Віталія 

Цимбала — начальника 

відділу «Жмеринське бюро правової допомоги» Вінницького МЦ з надання 

БВПД. Детальніше. 

 

 15 квітня 2021 року працівниками 

відділу «Жмеринське бюро правової 

допомоги» Вінницького МЦ з надання БВПД 

Віталієм Цимбалом та Анатолієм Чмихом, 

спільно з Сергієм Поліщуком – старшим 

інспектором Жмеринської міськрайонної філії 

Державної установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області, проведено лекцію для неповнолітніх засуджених на тему: " 

Відповідальність неповнолітніх за вчинення злочинів". Під час заходу були 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1579860732367044
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1531720420514409
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обговорені такі питання: цивільна відповідальність неповнолітніх; 

адміністративна відповідальність неповнлітніх; кримінальна відповідальність 

неповнлітніх; механізм звернення до центру та бюро з надання БВПД; 

неповнолітня особа як учасник сімейної медіації та ряд інших запитань, які 

цікавили учасників заходу. Детальніше. 

 

26 квітня 2021 року начальником 

відділу "Жмеринське бюро правової 

допомоги" Цимбалом Віталієм  проведено 

лекцію на тему: «Професія юрист. Юристи в 

нашому житті» для учнів 9-го класу 

Северинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. Під час заходу з учнями 

обговорено поняття хто такий юрист, види юридичної діяльності, основні 

юридичні професії, що таке правозахисні організації. Окрім того, дітям 

роз’яснено про явище булінгу та його масштабність, характеристики, 

поширеність в Україні, також повідомлено учнів куди звертатися якщо стали 

жертвами такого явища. Детальніше. 

 

 10 червня 2021 року фахівцями 

відділу "Жмеринського бюро правової 

допомоги" Віталієм Цимбалом та Анатолієм 

Чмихом в рамках виконання Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» для працівників 

нотаріальних контор та сертифікованих 

інженерів-землевпорядників було проведено семінар з питань земельного 

законодавства. Зокрема висвітлено питання приватизації землі, спадщина 

земельних паїв, розпаювання майна, оренда землі, реєстрація права власності на 

земельні длянки. Присутнім також роз’яснено поняття, види та порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1538263839860067
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1543310272688757
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1575585146127936
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26 квітня 2021 року спеціалістами відділу 

"Барське бюро правової допомоги" Вінницького 

МЦ з надання БВПД Юлією Любавіною та 

Сергієм Орищуком було проведено зустріч зі 

студентами ІV курсу юридичного факультету 

коледжу. Студентам було надано інформацію про 

систему безоплатної правової допомоги в Україні, 

її ціль, сутність та завдання, зосереджено увагу на 

суб’єктах безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, порядку надання первинної та 

вторинної правової допомоги. Окрему увагу зосереджено темі: «Медіація» та 

«Протидія домашньому насильству в сім’ї», під час якої було розглянуто види 

домашнього насильства, основні його прояви, заходи у сфері боротьби з таким 

негативним явищем, було розглянуто конкретні приклади застосування судом 

обмежувальних приписів до кривдників. Детальніше. 

 

06 квітня 2021 року начальник 

відділу «Барське бюро правової 

допомоги»  Сергій Орищук взяв участь 

у правопросвітницькому заході для 

студентів та викладачів Вінницький 

державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського Під час заходу були обговорені питання протидії 

домашньому насильству, позбавлення батьківських прав, відшкодування 

моральної шкоди, адміністративної та кримінальної відповідальності 

неповнолітніх, нещасних випадків під час навчального процесу та ряд інших 

запитань, які виникали під час зустрічі. Розглянуті реальні ситуації та шляхи їх 

вирішення. Детальніше. 

 БАРСЬКЕ  БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1543313952688389
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1550824815270636
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13 травня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД 

Любавіною Юлією було проведено 

правопросвітницький захід для учнів 7-А класу 

Барської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 4  Вінницької області. Під час зустрічі, було 

висвітлено такі питання як: безоплатна правова 

допомога, її види, категорії осіб які мають право 

на її отримання, права та обов’язки дітей; 

відповідальність неповнолітніх; поняття булінгу по відношенню до здобувачів 

освіти та педагогічних працівників, його види. Детальніше. 

 

28 травня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Барське  бюро 

правової допомоги" Вінницького МЦ з 

надання БВПД Юлією Любавіною був 

проведений семінар у Барській районній 

філії Вінницького обласного центру 

зайнятості. Правопросвітницький захід був 

спрямований на інформування осіб про їх 

права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та 

порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Висвітлено 

поняття та види безоплатної правової допомоги, категорії осіб, які мають право 

на її отримання, розповсюджено інформаційні матеріали та брошури з 

інформацією про безоплатну правову допомогу. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1555307338155717
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1566322277054223
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11 червня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Барське бюро правової 

допомоги" Юлією Любавіною був проведений 

семінар з працівниками Барського районного 

суду Вінницької області. Під час зустрічі, було 

висвітлено такі питання як: безоплатна правова 

допомога, порядок її надання; право на 

безоплатну правову допомогу особам, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі, право на безоплатну правову 

допомогу особам до яких застосовано адміністративне затримання, 

адміністративний арешт або запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

право на безоплатну правову допомогу - власників земельних ділянок, які 

проживають у сільській місцевості. Детальніше. 

 

До відділу "Барське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання БВПД 

завітали студенти Барського гуманітарно - 

педагогічного коледжу ім. Михайла 

Грушевського, за участі викладача Слугоцької 

В.М. Начальник відділу Сергій Орищук 

ознайомив присутніх з роботою Бюро, розповів, 

що таке безоплатна правова допомога, її види. 

Зазначив, які категорії осіб можуть звертатися за 

допомогою та який порядок її надання. 

Обговорили цікаві ситуації з якими стикалися працівники Центру, а також 

ознайомилися з інформаційними матеріалами, на різноманітні тематики. 

Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1576244329395351
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1585651321787985
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Усвідомлюючи стан незахищеності та низький рівень доступу деяких 

категорій осіб до якісної правової допомоги, Вінницький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечує функціонування 

консультаційних пунктів для таких осіб, за II квартал 2021 року працівниками 

Вінницького МЦ було забезпечено роботу 43 консультаційних пунктів. 

 

05 квітня 2021 року начальником відділу 

"Барське бюро правової допомоги" Вінницького 

МЦ з надання БВПД Сергієм Орищуком спільно 

з начальником Барського районного сектору з 

питань пробації філії "Центр пробації" у 

Вінницькій області Зоріною Щур та фахівцем 

сектору пробації Іриною Войтовою було 

проведено дистанційний пункт консультування в 

службовому приміщенні сектору з питань 

пробації. Детальніше. 

Головним спеціалістом відділу 

"Тиврівське бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання БВПД Наталею 

Білоус проведено дистанційні пункти 

консультування: 08 квітня 2021 року на 

базі Жахнівського старостинського округу; 

09 квітня 2021 року в Тиврівському РВ 

філії ДУ «Центр пробації» у Вінницькій 

області для осіб, які перебувають на обліку в даній установі. Детальніше. 

 

РОЗВИТОК МОБІЛЬНИХ, ДИСТАНЦІЙНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ ДО 

БПД, НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВІДПОВІДНО ДО 

ПОТРЕБ ГРОМАД ТА ЦІЛЬОВИХ ГРУП  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1529392750747176
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1533642240322227
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23 квітня 2021 року спеціалістами 

відділу "Барське бюро правової допомоги" 

Сергієм Орищуком та Юлією Любавіною 

було забезпечено виїзне консультування 

на території Копайгородської ОТГ в 

приміщенні бібліотеки та селищної ради. 

Під час роботи консультаційного пункту 

було надано відповіді на правові питання, 

які хвилювали громадян, а саме: приватизація землі, встановлення фактів, що 

мають юридичне значення, купівля-продаж нерухомості, узаконення 

самочинного будівництва та спадщини. Детальніше. 

 

28 квітня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Вінницького МЦ з надання 

БВПД Ярославою Мачай забезпечено 

роботу дистанційного пункту 

консультування для жителів 

Новоміського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради Вінницького 

району. Під час роботи дистанційного пункту надано консультації з правових 

питань, які цікавили громадян, інформацію про діяльність бюро правової 

допомоги та порядок отримання такої допомоги. Детальніше. 

 

07 травня 2021 року продовжив свою 

роботу дистанційний пункт консультування у 

Тиврівському РВ філії ДУ «Центр пробації» у 

Вінницькій області. Під час роботи 

дистанційного пункту, начальником відділу 

«Тиврівське бюро правової допомоги» 

Ярославою Мачай було надано консультації 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1543306029355848
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1545245979161853
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громадянам, які звернулися з питань земельного, цивільного права та права 

цивільного процесу. Детальніше. 

 

13 травня 2021 року начальником 

відділу «Вінницьке бюро правової 

допомоги» - Олегом Пединою спільно з 

фахівцями Регіонального центру з 

надання БВПД у Вінницькій області 

Олександром Сільніцьким та Тетяною 

Глухенькою забезпеченно доступ 

засуджених до отримання правової 

допомоги на базі ДУ "Стрижавської виправної колонії" (№ 81). Детальніше. 

 

13 травня 2021 року було 

організовано консультаційний пункт 

доступу до БПД для жителів 

Жахнівської старостинської громади, 

який входить до Тиврівської селищної 

територіальної громади. Начальником 

відділу «Тиврівське бюро правової допомоги» Ярославою Мачай було надано 

консультації громадянам з різноманітних питань, а також надано інформацію 

стосовно режиму та порядку роботи Бюро правової допомоги. Детальніше. 

 

14 травня 2021 року 

спеціалістами відділу "Барське бюро 

правової допомоги" Сергієм Орищуком 

та Юлією Любавіною, було забезпечено 

виїзне консультування на території 

Ялтушківського старостинського округу 

в приміщенні селищної ради, за участі 

старости с. Ялтушкова Кириченко О.П. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1553633278323123
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1555200801499704
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1555303004822817
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та проведено правопросвітницький захід для жителів громади на тему: 

"Приватизація земель сільськогосподарського призначення". Детальніше. 

 

19 травня 2021 року головним 

спеціалістом відділу "Жмеринське 

бюро правової допомоги" Анатолієм 

Чмихом було забезпечено 

консультаційний пункт для жителів 

села Стодульці Северинівської ОТГ. 

В рамках виконання Програми 

«Прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» присутніх було проконсультовано щодо: порядку 

безоплатної приватизації землі для ведення особистого селянського 

господарства; для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд; розірвання договору оренди землі. 

Детальніше. 

 

Головним спеціалістом відділу 

"Тиврівське бюро правової допомоги" 

Наталею Білоус забезпечено роботу 

дистанційних пунктів консультування:  

- 19 травня 2021 року в Тиврівській 

районній філії Вінницького обласного 

центру зайнятості для безробітних осіб; 

- 26 травня 2021 року на базі Новоміського старостинського округу. 

Під час роботи дистанційних пунктів присутнім було надано консультації з 

різноманітних правових питань, роз'яснено інформацію стосовно роботи бюро 

правової допомоги та розповсюдженно інформаційні матеріали з питань, які 

цікавили громадян. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1556029881416796
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1560997940919990
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1564758163877301
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28 травня 2021 року 

начальником відділу "Барське бюро 

правової допомоги" Сергієм Орищуком 

було забезпечено виїзне консультування 

громадян на території Антонівського 

старостинського округу в приміщенні 

селищної ради, за участі старости с. 

Антонівка Мельник О.І. Присутнім громадянам та працівникам старостинського 

округу було надано чіткі роз’яснення з приводу приватизації земель 

сільськогосподарського призначення та для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. Зі старостою с.Антонівка 

Мельник О.І. домовились щодо подальшої тісної співпраці, задля інформування 

громадян щодо актуальних земельних питань з метою прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство.  Детальніше. 

 

3 червня 2021 року на базі Міського 

освітньо-аналітичного центру допомоги 

ветеранам АТО/ООС, їх сім'ям та сім'ям 

загиблих працював консультаційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

Де консультації надавали фахівці 

Вінницького місцевого центру з надання 

БВПД Наталя Смішна та Олександр Левицький. Усі бажаючі мали змогу 

отримати відповіді на свої правові запитання: порядок розірвання контакту за 

станом здоров'я; стягнення аліментів; пільгове розмитнення автівок; нарахування 

пільг на житлово-комунальні послуги та ін. Детальніше. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1566328350386949
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1571190039900780


 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІННИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД ЗА ІI КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

1 червня 2021 року в 

Міжнародний день захисту дітей, 

начальником відділу "Жмеринське 

бюро правової допомоги" Віталієм 

Цимбалом, спільно з Катериною 

Бойко – психологом Жмеринської 

міськрайонної філії Державної 

установи «Центр пробації» у 

Вінницькій області проведено лекцію-консультування для неповнолітніх 

засуджених на тему: "Права та обов’язки неповнолітніх". Під час заходу були 

обговорені такі питання: основні права неповнолітніх; основні обов’язки 

неповнолітніх; механізм звернення до центру та бюро з надання БВПД 

неповнолітніми особами; неповнолітня особа як учасник сімейної медіації та ряд 

інших запитань, які цікавили учасників заходу. Детальніше. 

 

4 червня 2021 року 

директоркою Вінницького МЦ з 

надання БВПД Наталею Смішною 

спільно з начальником відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Олександром Левицьким була 

забезпечена робота точки доступу 

для довічно засуджених на базі ДУ 

"Вінницька установа виконання 

покарань" (№ 1). Під час зустрічі засудженим надано роз’яснення з приводу 

вирішення цивільних, адміністративних та кримінальних справ, а також 

бговорено роботу адвокатів, які надають правову допомогу засудженим. 

Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1573115536374897
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1573174633035654
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Від 7 червня 2021 року 

у Вінницькому міському суді 

Вінницької області розпочала 

роботу «Служба волонтерів у 

суді» за підтримки  EU Project 

Pravo-Justice для реалізації 

нової фази Ініціативи 

«Модельні суди» разом із 

Регіональним центром з надання БВПД у Вінницькій області та Вінницьким 

місцевим центром з надання БВПД.  

Відтепер відвідувачі суду мають можливість отримати безоплатну правову 

допомогу в приміщенні суду, яку будуть надавати працівники, оскільки працює 

точка доступу. Цього тижня консультування громадян здійснювалося 

працівниками Вінницького МЦ з надання БВПД Олександр Левицький та 

Максим Митко. За консультацією звернулось 18 осіб з питань щодо: порядку 

розірвання шлюбу; виправлення описки в рішенні суду; визнання особи 

недієздатною; порядку виїзду дитини за кордон без згоди батька та ін. 

Детальніше. 

 

Головним спеціалістом відділу 

"Тиврівське бюро правової допомоги" 

Наталею Білоус проведено консультаційні 

пункти: 10 червня 2021 року на базі 

Жахнівського старостинського округу 

Тиврівської селищної ради; 11 червня 

2021 року в Тиврівському РВ філії ДУ 

«Центр пробації» у Вінницькій області для осіб, які перебувають на обліку в 

даній установі. Під час роботи консультаційних пунктів було надано консультації 

громадянам, які звернулися з питань адміністративного, сімейного, спадкового, 

трудового та земельного права. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1576068569412927
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1576271522725965
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11 червня 2021 року начальником 

відділу "Барське бюро правової допомоги" 

Сергієм Орищуком, було забезпечено 

консультаційний пункт на території 

Мальчовецького старостинського округу в 

приміщенні селищної ради за участі 

старости с. Мальчівці – Масловської Н.А. 

Присутнім громадянам та працівникам старостинського округу було 

надано чіткі роз’яснення з приводу приватизації земель сільськогосподарського 

призначення та для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, оскільки земля на сьогоднішній день одне з 

найактуальніших питань. Детальніше. 

 

14 червня 2021 року 

начальником відділу "Тиврівське 

бюро правової допомоги" Ярославою 

Мачай забезпечено роботу 

консультаційного пункту для жителів 

Рахнополівського старостинського 

округу Тиврівської селищної ради 

Вінницького району. За час роботи 

консультаційного пункту було надано консультації громадянам, які звернулися з 

питань земельного, цивільного, сімейного права та права на соціальне 

забезпечення. Особам було роз'яснено режим роботи бюро правової допомоги та 

розповсюджено інформаційні матеріали на різноманітні тематики з контактними 

даними відділу "Тиврівське бюро правової допомоги". Детальніше. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1576228512730266
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1578325525853898
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16 червня 2021 року 

начальником відділу "Барське бюро 

правової допомоги" Сергієм Орищуком 

спільно з начальником Барського 

районного сектору пробації філії 

"Центр пробації" у Вінницькій області 

Зоріною Щур та фахівцями сектору 

пробації було забезпечено пункт 

консультування. В рамках співпраці консультаційний виїзний пункт створений 

задля надання доступу обвинуваченим до безоплатної правової допомоги, 

інформування та забезпечення права громадян на безоплатну правову допомогу. 

Громадянам надані обширені відповіді на питання, які їх цікавили, роз'яснено 

порядок надання правової допомоги та контактні дані Барського бюро правової 

допомоги. Детальніше. 

 

23 червня 2021 року начальником 

відділу "Тиврівське бюро правової 

допомоги" Ярославою Мачай забезпечено 

роботу консультаційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги для 

жителів Новоміського старостинського 

округу Тиврівської селищної ради 

Вінницького району (у приміщенні колишньої Новоміської сільської ради 

Тиврівського району Вінницької області). Під час роботи консультаційного 

пункту надано консультації з питань соціального забезпечення, земельного та 

цивільного права. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1579740239045760
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1585084715177979
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25 червня 2021 року начальником 

відділу "Барське бюро правової допомоги" 

Сергієм Орищуком та головним спеціалістом 

Юлією Любавіною, було забезпечено виїзне 

консультування на території Кузьминецького 

старостинського округу (в приміщенні 

селищної ради) за участі старости с.Кузьминці– 

Пономаренко Н.І. Присутнім громадянам та 

працівникам старостинського округу було 

надано чіткі роз’яснення з приводу приватизації 

земель сільськогосподарського призначення та для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, оскільки земля на 

сьогоднішній день одне з найактуальніших питань. Детальніше. 

 

24 червня 2021 року 

директором Вінницького МЦ з 

надання БВПД Наталею Смішною, 

спільно з директором Регіонального 

центру з надання БВПД у Вінницькій 

області Мариною Лукіяновою та 

виконуючою обов’язки начальника 

відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання БВПД 

у Вінницькій області Тетяною Глухенькою, забезпечено консультаційний пунк на 

базі ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)». Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1586563641696753
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1590491434637307
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З огляду на кількість 

запитів щодо потреби в 

юридичній допомозі 30 червня 

2021 року фахівчиня Вінницького 

МЦ з надання БВПД Ірина 

Заскалета забезпечила роботу 

консультаційного пункту на базі 

Міського освітньо-аналітичного 

центру допомоги ветеранам 

АТО/ООС, їх сім'ям та сім'ям загиблих Группа Ветеранський простір Вінницька 

область. Усі бажаючі отримали консультації з різноманітних питань, а саме: 

розірвання шлюбу; порядок спадкування нерухомого майна; одноразова грошова 

допомога військовослужбовцям у разі інвалідності або часткової втрати 

працездатності та ін.За отриманням консультацій звернулось шість осіб, які 

отримали інформаційні матеріали щодо вирішення різних правових питань. 

Детальніше.  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1591888961164221
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З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

містах та районах, які підпадають під юрисдикцію Вінницького МЦ з надання 

БВПД,  здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із 

регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, 

виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі 

Інтернет тощо. 

Так, за ІI квартал 2021 року в ефір вийшло 2 радіотелеефіри, 166 

інформаційних розміщень опубліковано на сторінці Вінницького МЦ з надання 

БВПД у соціальній мережі Facebook, 753 публікації на веб-сайтах партнерів, 

органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад та у 

групах громад у Facebook, проведено 38 правопросвітницьких заходів. 

 

 13 квітня 2021 року  директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД -  

Наталя Смішна та медіатор Ірина 

Доценко говорили про переваги 

сімейної медіації в ефірі Радіо Місто 

Над Бугом - 101,8 FM . Детальніше. 

 

 23 квітня 2021 року про останні 

зміни щодо відповідальності водіїв 

розповів начальник відділу «Вінницьке 

бюро правової допомоги» Вінницького 

МЦ з надання БВПД Олег Педина. 

Детальніше.  

 ЗАХОДИ З РЕГУЛЯРНОГО ВИСВІТЛЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ, БЮРО ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ У ЗМІ ТА ВЕБ-РЕСУРСАХ СИСТЕМИ БПД 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1534448163574968
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1541211509565300
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 В ІI кварталі 2021 року Вінницьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги укладено 8 контрактів/договорів з 

адвокатами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, видано 233 

доручення адвокатам, 154 накази про уповноваження працівників центру на 

надання вторинної правової допомоги, прийнято 226 актів адвокатів про надання 

безоплатної вторинної  правової допомоги.  

 Відповідно до Наказу Вінницького  

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги № 22/31 від 

26.04.2017 проводиться постійний 

моніторинг якості надання вторинної 

правової допомоги адвокатами та 

працівниками центру, адвокатам 

надсилаються запити про стан виконання 

доручень, здійснюється зворотній зв’язок з клієнтами щодо задоволеності 

наданою вторинною правовою допомогою, працівники центру звітують про 

виконання наказів протягом 5-ти днів з дня завершення виконання наказів про 

уповноваження на вторинну правову допомогу. 

 За зверненнями, заявами клієнтів адвокатам Гуменюку В.А., Вишаровській В.К., 

Марковій О.В., Олексієнко О.І., Кадочнікову А.О., Бездітній Т.В. направлено 

запити щодо стану виконання доручень. 

 За результатами отриманої інформації від адвокатів щодо стану виконання 

доручень та за заявами адвокатів були  прийняті відповідні рішення - 29 наказів 

про заміну на інших адвокатів. 

 

 1.2. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПОГЛУГ, ЩО 

НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМ СИСТЕМИ БПД, ЗГІДНО ІЗ 

ВПРОВАДЖЕНИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ 
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 Проведено звірку поданих актів та невиконаних доручень з адвокатами 

Раімовим Р.І., Лавренчуком А.С. 

 Проводився постійний моніторинг стану виконання наказів про 

уповноваження працівників у 2021 році та стану виконання доручень адвокатів з 

2020 по 2021 роки. 

 Виконувалась робота по внесенню в комплексну інформаційно-аналітичну 

систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги наказів, доручень, 

довіреностей, контрактів, договорів у відсканованому вигляді. 

 Забезпечено комунікацію з адвокатами Житомирської, Дніпропетровської, 

Київської областей щодо надання БВПД громадянам, які звернулись про надання 

правової допомоги до Вінницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

постійно при прийнятті актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

адвокатами проводяться роз’яснення Постанови Кабінету Міністрів України № 

465 від 17.09.2014 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу».  

 Проведено опитування клієнтів і 

оформлено 30 анкет зворотного зв’язку 

щодо задоволеності наданою вторинною 

правовою допомогою. Переважна 

більшість клієнтів задоволена роботою 

адвокатів і працівників центру.  

Отримано подяку адвокату Ткаченко Т.В 

за якісну і своєчасно надану нею вторинну правову допомогу. 

 В другому кварталі 2021 року забезпечено надання вторинної правової 

допомоги шістьом засудженим до відбування покарання, пов’язаного з 

позбавленням волі (адвокати Горбатюк В.В., Бездітна Т.В., Матюха В.В., 

Проценко Ю.В., Пунько І.В., Гайдамака С.В., Тютюнник В.А.). 
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         Фахівці Вінницького бюро правової допомоги Олег Педина та Максим 

Митко підготували інфографіку щодо основних змін в законодавсті про ринок 

землі. Детальніше. . 

 

 

08 квітня 2021 року було 

проведено вебінар на тему: "Медіація, як 

послуга для розв’язання конфліктів" під 

час якого Ви детальніше зможете 

дізнатись: що таке медіація,принципи 

медіації; хто такий медіатор, відмінність 

медіації від інших методів розв’язання 

складних ситуацій. Детальніше. 

 

13 квітня 2021 року відбувся 

вебінар на тему: «Переваги сімейної 

медіації». Хто може бути учасником 

сімейної медіації? Коли варто звертатись 

за послугою сімейної медіації? Не 

медіабельність спорів. Детальніше. 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРАЦІВНИКІВ БПД ТА СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ БПД 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1530749497278168
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1530089260677525
https://www.facebook.com/watch/live/?v=259296279171048&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1435662239937740&ref=watch_permalink
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14 квітня 2021 року начальником 

відділу "Барське бюро правової 

допомоги" проведено вебінар, в якому 

говорили про публічну кадастрову карту 

та державний земельний кадастр, а саме: 

поняття державного земельного 

кадастру; як користуватися публічною 

кадастровою картою;порядок користування відомостями ДЗК. Детальніше. 

 

  22 квітня 2021 року начальник 

відділу "Жмеринське бюро правової 

допомоги" Віталій Цимбал провів онлайн-

вебінар на тему: "Порядок прийняття та 

вступу в спадщину". Детальніше говорили 

про строки прийняття спадщини, 

черговiсть спадкування та подiл 

спадкового майна. Детальніше. 

 

22 квітня 2021 року про те, що 

робити та куди звертатись у випадку 

домашнього насильствау онлайн- 

вебінарі розповідав Максим Юрченко 

- провідний юрисконсульт 

Вінницького міського центру 

соціальних служб та Наталя Смішна - 

директор Вінницького МЦ з надання БВПД. Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2107834572691834&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=826185384999731&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1821012468068126&ref=watch_permalink
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 22 квітня 2021 року про 

останні зміни в законодавстві щодо 

посилення відповідальності водіїв, 

актуальні питання та прогалини у 

онлайн-вебінарі розповідав начальник 

відділу "Вінницьке бюро правової 

допомоги" - Олег Педина. 

Детальніше. 

 

29 квітня 2021 року працівники 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

взяли участь у доповіді Регіонального 

координатора взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого ВРУ з 

прав людини в Вінницькій області 

Наталії Гурковської. Детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=185221186760412&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1545314629154988
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 У II кварталі 2021 року було розроблено 

дві місцеві програми для жителів 

Северинівської та Агрономічної ОТГ. 

 Відтепер жителі Северинівської 

територіальної громади, на підставі Програми 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню Северинівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік, зможуть 

підвищити рівень своєї правової обізнаності. 

 Крім того, Програма сприятиме 

розвитку правової освіти та культури, а також 

покращить доступ до безоплатної правової допомоги для ефективного захисту 

жителів громади. Детальніше. 

 
 20 квітня 2021 року директором 

Вінницького МЦ з надання БВПД Наталею 

Смішною була проведена робоча зустріч з 

головою Агрономічної територіальної 

громади - Сергієм Сітарським. Під час 

зустрічі були обговорені питання щодо 

створення точок доступу до безоплатної 

правової допомоги для жителів територіальної громади, а також проведення 

правопросвітницьких з метою підвищення правової свідомості громадян. Крім 

того, обговоренні правові питання з якими найчастіше звертаються громадяни. 

Досягнуті домовленості щодо подальшої співпраці. Детальніше. 

 

 1.3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ 

КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1538263839860067
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1539030326450085
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27 квітня 2021 року Зоя Юхименко - волонтер 

Вінницького МЦ з надання БВПД ознайомила 

громадян з роботою системи безоплатної правової 

допомоги, розповіла про волонтерську діяльність та 

зазначила, що основними завданнями волонтерів у 

сфері надання БПД є допомога центрам з надання 

БВПД у забезпеченні доступу людей до правової 

допомоги, проведення правопросвітницької роботи та 

організація надання безоплатної правової допомоги. 

Детальніше. 

 

 12 травня 2021 року директорка 

Вінницького МЦ з надання БВПД Наталя 

Смішна та голова Агрономічної сільської ради 

Сергій Сітарський підписали договір про 

співпрацю. Під час зустрічі були обговорені 

питання щодо створення точок доступу до 

безоплатної правової допомоги для жителів Агрономічної територіальної 

громади, а також проведення правопросвітницьких заходів з метою підвищення 

правової свідомості громадян. Детальніше. 

 

Представником відділу 

"Жмеринське бюро правової 

допомоги" Вінницького місцевого 

центру з надання БВПД Віталієм 

Цимбалом спільно з 

представником Жмеринського 

психоневрологічного будинку-

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1543912349295216
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1554576378228813
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інтернату ведеться робота по поновлення цивільної дієздатності підопічної 

будинку-інтернату. Під час зустрічі обговорено подальші шляхи співпраці. 

Детальніше. 

 

З метою поширення інформації до громадян 

щодо їх прав та актуальних змін у законодавстві, 

порядку отримання громадянами безоплатної 

правової допомоги, Вінницьким місцевим центром з 

надання БВПД підготовлені інформаційні пакунки 

для 14 громад, в яких містяться роздаткові матеріали, 

буклети, правові путівники з різних питань, які в 

подальшому будуть розміщенні в усіх куточках 

територіальних громад, що входять до юрисдикції 

Вінницького МЦ з надання БВПД. Детальніше. 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1560997940919990
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1580564225630028
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З метою удосконалення надання правової допомоги за допомогою 

доступних у наш час комунікаційних технологій за II квартал 2021 року 

працівниками Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було забезпечено доступ до правової інформації через 

використання системи «Бібліоміст» для проведення скайп-консультацій, відео 

конференцій, забезпечено доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 76 клієнтам. 

12 квітня 2012 року відбулася 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. 

 

14 квітня 2021 року відбулася робоча 

зустріч координатора волонтерів Анастасії 

Калась з волонтерами, що співпрацюють з 

Вінницьким МЦ з надання БВПД - Вікторією 

Кирилюк та Катериною Тарнавською. Під час 

 1.4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ, ІННОВАЦІЙНОЮ, 

ЕФЕКТИВНОЮ 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1533866760299775
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зустрічі обговорено актуальні питання щодо координації волонтерської 

діяльності; проведення спільних правопросвітницьких заходів; публікацій 

авторських робіт волонтерів. Детальніше. 

 

21 квітня 2021 року було підписано черговий 

договір про провадження волонтерської діяльності. 

Новим волонтером стала Юхименко Зоя 

Володимирівна, яка буде допомагати нашому 

Центру у забезпеченні доступу людей до 

безоплатної правової допомоги, 

правопросвітництва, організації надання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. Детальніше. 

 

29 квітня 2021 року директор 

Вінницького МЦ з надання БВПД 

Наталя Смішна взяла участь у робочій 

зустрічі Міжвідомчої робочої групи з 

питань сім'ї, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі 

людьми. Було обговорено питання щодо: розробки алгоритму дій та порядку 

взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі у Вінницькій міській 

територіальній громаді, який буде затверджений рішенням виконавчого комітету 

міської ради; проведення заходів з інформування населення Вінницької міської 

територіальної громади щодо спеціалізованих послуг для постраждалих від 

домашнього насильства. Детальніше. 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1535036106849507
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1539863776366740
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1545892072430577
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У Вінницькому МЦ з надання 

БВПД відбулося оцінювання 

конкурсних робіт коміксів права 

"Права людини очима молоді". 

Цьогоріч нам надійшло 30 конкурсних 

робіт з різних куточків Вінницької 

області. Усі роботи були надзвичайно 

цікаві та гарні, але ми виділили сім 

робіт, які найбільше нас вразили. 

Роботи оцінювали: 

- директорка Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій області - 

Марина Лукиянова; 

- начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Вінницький місцевий центр з надання БВПД - Левицький 

Олександр; 

- завідувач Кафедра права Вінницького національного аграрного 

університету - Наталя Опольська; 

- студентка Вінницький Національний Аграрний Університет - Терещенко 

Маргарита; 

- старший викладач кафедри права і публічного управління Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - 

Кронівець Тетяна; 

- адвокат, керуючий Адвокатское бюро Олега Огородника-Law firm Oleg 

Ogorodnyk - Огородник Олег; 

- начальник відділу захисту прав дітей Служба у справах дітей 

Вінницької міської ради - Марценюк Людмила; 

- членкиня ВОПО Джерело надії / Spring of Hope - Бабич Вероніка. 

Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1555832774769840
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10 червня 2021 року 

працівники відділу "Барське 

бюро правової допомоги" 

Вінницького МЦ з надання 

БВПД Сергій Орищук та Юлія 

Любавіна взяли участь у 

заході Мобільної бригади по 

насильству в сім'ї обласних 

соціальних служб, за участі старост та представників Барської та 

Копайгородської ОТГ. Було обговорено питання щодо: розробки алгоритму дій та 

порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; проведення 

заходів з інформування населення щодо спеціалізованих послуг для 

постраждалих від домашнього насильства; порядок надання безоплатної правової 

допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та ін. Детальніше. 

 

11 червня 2021 року у 

Вінницькому місцевому центрі з 

надання БВПД відбулася зустріч 

директора МЦ Наталі Смішної з 

медіаторами Іриною Доценко, 

Александрою Гайдук, Анастасією 

Панчук та Тетяною Сухановою, які 

співпрацюють з Вінницьким місцевим 

центром з надання БВПД.Було обговорено: подальші шляхи співпраці; 

можливості популяризації медіації, як послуги; висвітлення кращих практик; 

шляхи подолання труднощів, які виникають у працівників під час пропонування 

послуги медіації, а також інші питання, які виникали під час зустрічі. 

Детальніше. 

 

 

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1575533609466423
https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1576379582715159
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30 червня 2021 

року директор 

Вінницького МЦ з 

надання БВПД Наталя 

Смішна  взяла участь у 

засіданні районної 

Міжвідомчої ради з 

питань сім’ї, гендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

Учасники засідання аналізували механізм взаємодії суб’єктів  у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі  та протидії 

торгівлі людьми,  шляхи посилення взаємодії з відповідальними структурними 

підрозділами територіальних громад з зазначених питань в умовах 

децентралізації. Детальніше.  

https://www.facebook.com/vinnytsia.bvpd/posts/1592502064436244

