
ШАБЛОН 2 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги Чортківським 

місцевим центром з надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги 

у  ІІ кварталі 2016 року  

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Основним напрямком роботи Чортківського місцевого центру з надання 

БВПД залишається організація роботи виїзних мобільних пунктів консультування 

соціально незахищених верств населення у віддалених населених пунктах 

районів, яких обслуговує центр. За звітній період Чортківським місцевим центром 

організовано роботу 15 виїзних мобільних пунктів консультування в приміщеннях 

органів місцевого самоврядування, лікувальних закладах, військових частинах та 

військоматах, здійснено 5 виїздів до осіб з обмеженими можливостями для 

надання адресної правової допомоги за місцем їх проживання. За захистом своїх 

прав, а також за отриманням правових консультацій та роз'яснень зверталися 

вразливі категорії громадян, такі як: малозабезпечені, особи з обмеженими 

можливостями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти які 

стали або могли стати жертвами насильства в сім’ї, одинокі люди похилого віку, 

ветерани війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в тому числі учасники АТО).  

15  квітня організовано роботу дистанційного пункту консультування в 

Чортківській центральній бібліотеці (вул.Зелена,1 м.Чортків). Працівники центру 

спільно з адвокатом, який надає БВПД  провели онлайн консультації через скайп-

зв'язок з бібліотеками-філій сіл Чортківського району. За правовою консультацією 

звернулося  6 жителів району з питаннями, які стосувалися виділення земельних 

ділянок учаснику АТО по різних видах використання, особистої власності 

подружжя, звільнення від сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, призначення пенсії по втраті годувальника, щодо призначення 

безоплатного адвоката у кримінальному провадженні. 

 

 

 

 

 

 

Не залишені без уваги одинокі люди похилого віку, оскільки саме вони 

неодноразово стикаються з проблематикою самотності, соціальною адаптацією в 



суспільстві та браком належної допомоги спеціалістів різних галузей, потребують 

особливої підтримки та правового захисту. 

05 травня в приміщенні Благодійної Служби Милосердя “Карітас” відбулося 

засідання круглого столу «Створення центру соціальної активності для осіб 

похилого віку в Чортківському районі Тернопільської області», який організували 

Благодійна Служба Милосердя «Карітас» та Територіальний центр соціального 

обслуговування у Чортківському районі. Для участі у круглому столі також були 

запрошені представники  Чортківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Даний проект реалізується Благодійною Службою 

Милосердя «Карітас» в рамках програми Фонду Східна Європа «Створення 

центрів соціальної активності для літніх людей», яка фінансується Фондом 

«Монсанто». За підсумками проведеного заходу учасники круглого столу 

підписали Резолюцію про  співпрацю, чим підтвердили свою підтримку даного 

проекту. 

З метою надання одиноким людям та людям похилого віку юридичних 

консультацій та роз'яснень  до діяльності проекту залучений  Чортківський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Так, 10 червня працівниками місцевого центру та адвокатом, що надає 

безоплатну правову допомогу здійснено виїзний прийом в Центрі соціальної 

активності для осіб похилого віку в с.Пробіжна Чортківського району. 

 

 

 

 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними. 



18 травня в місцевому центрі проведено круглий стіл з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу з метою підвищення кваліфікації 

та обміну досвідом. Під час заходу проведено аналіз по виданих дорученнях та 

прийнятих актах надання БВПД, звернуто увагу на кількість доручень, які можуть 

бути одночасно на виконанні в одного адвоката.  

Також учасники заходу обговорили питання  порядку заповнення 

розрахунків розміру винагороди адвокатів за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги по кожній стадії кримінального провадження, строки подання 

актів надання БВПД, а також проблемні моменти при заповненні звітності 

адвокатів. 

Адвокати ділились практикою участі в цивільних та адміністративних 

справах, обговорювали проблемні питання під час надання БВПД та шляхи їх 

вирішення. 

Також, 17 травня та 02 червня проведено навчання для адвокатів, які в 2015 

році долучилися до надання БВПД. 

 

 

 

 

 

 

 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. 

З метою взаємодії суб'єктів надання первинної та вторинної правової 

допомоги триває налагодження співпраці з правозахисними громадськими 

організаціями Чортківського району. До такої співпраці долучилися представники 

громадської організації “Гельсінська ініціатива -ХХІ” та  громадської приймальні 

Української Гельсінської спілки з прав людини. 

17 травня в  Бучацькій районній раді відбувся виїзний прийом громадян 

(м.Бучач майдан Волі,1) спільно з представником громадської приймальні 

Української Гельсінської спілки з прав людини Петром Люпа та адвокатами, які 



надають безоплатну вторинну правову допомогу. Саме проведення спільних 

прийомів громадян, вироблення та впровадження ефективного механізму 

співпраці між Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Чортківським 

місцевим центром  дає можливість швидко та ефективно захищати права людей. 

Під час зустрічі обговорено питання співпраці у наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги вразливим верствам населення, а також перенаправлення в 

громадську  організацію тих громадян, які не є суб'єктами права на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги в місцевому центрі.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

В Регіональному центрі проводилися круглі столи, семінари, навчання для 

працівників місцевих центрів та адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, з метою обміну досвідом роботи, обговорення стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги та подання звітності. 

 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

його функцій. 

Чортківським місцевим центром проведено роботу з висвітлення діяльності 

центру, зокрема кращих практик роботи адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу   на веб-сайті РЦ та сторінці Facebook місцевого 

центру.  

 

Поширено інформаційні матеріали про систему БПД в приміщеннях 

районних центрів зайнятості, державних установах, районних судів, дошках 

оголошень населених пунктів районів, які обслуговує місцевий центр, 

громадському транспорті та шляхом вуличного інформування населення. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 



Протягом звітного періоду місцевим центром підготовлено та опубліковано 

21 статтю та оголошення про безоплатну правову допомогу в друкованих засобах 

масової інформації та інтернет-виданнях. Зокрема надруковано 12 матеріалів в 

друкованих засобах масової інформації, 6 розміщено  у Інтернет виданнях та 1 

озвучено по радіомовленню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1 квітня 2016 року по 30 червня 2016 року Чортківським місцевим 

центром з надання БВПД в Тернопільській області було опрацьовано 403 

звернення клієнтів, що звернулися по правову допомогу.  

Найбільше звернень за ІІ квартал було зареєстровано від малозабезпечених 

осіб 42 (74%), інвалідів 13 (23%) та ветеранів війни 2 (3%).  

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
В ІІ кварталі клієнти зверталися з питань: з інших питань 64 (15,88%) 

соціального забезпечення 61 (15,14%), спадкового 52 (12,9%), іншого цивільного 

51 (12,66%) права, земельного 38 (9,43%), житлового 36 (8,93%),  сімейного 35 

(8,68%), договірного 22 (5,46%), адміністративного 20 (4,96%), трудового 19 

(4,71%), з питань виконання судових рішень 4 (0,99%), медичного 1 (0,25%)  та з 

неправових питань 0 (0%).  

Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за ІІ квартал за 

категорією питань.  

 



Крім цього, місцевим центром за ІІ квартал було: 

 здійснено 24 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 1 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів 

склала 129 чоловік, в тому числі 6 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз’яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 123 особи 

до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 16 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 197 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 19 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

 


