
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Кременецьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  локального 

плану заходів на III квартал 2017 року  

 

ЗМІСТ 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 
          1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад.Системи 

1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України.Проведення 

          1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 
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1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян).Розширення 

1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД.Належності 

1.6. Налагодження співпраці з органами самоорганізації населення 

(ОСББ, вуличні комітети, групи захисту довкілля, тощо).Співпраці 

          2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД.Ефективності 

2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 

центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для 

виконання функції представництва.Показники 

          3. Децентралізація системи БПД.Децентралізація 

              3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень.Взаємодія 

3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД.Моніторинг 

          3.3. Управління людськими ресурсами.Управління 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

 

 



          Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад: 

1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України. 

 Організація та проведення правопросвітницьких заходів (зустрічі-

інформування, семінари, участь у зборах громад)  з жителями територіальних 

громад, для цільової аудиторії спільнот громадян, трудових колективів 

підприємств, установ, організацій   з найактуальніших питань життя громади 

(захист прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного 

отримання земельних ділянок, громадської безпеки).  
 

За ІІІ квартал 2017 року проведено 63 правопросвітницьких заходи (зустрічі-

інформування, семінари, участь у зборах громад)  з жителями територіальних громад, 

трудових колективів підприємств, установ, організацій   з найактуальніших питань життя 

громади (захист прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного 

отримання земельних ділянок, громадської безпеки).  

З метою поширення інформації про систему безоплатної правової допомоги працівники 

місцевого центру провели ряд правопросвітницьких заходів з трудовими колективами 

підприємств у зоні юрисдикції місцевого центру. 

Так, головний спеціаліст Зборівського бюро правової допомоги 5 липня 2017 року 

провела правопросвітницький захід з працівниками Залозецької номерної районної лікарні№2. 

 

 
 

 



7 липня  2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

спільно із начальником Збаразького РЕМу ВАТ «Тернопільобленерго»  Петром Підлубним 

провів правопросвітницький захід для працівників, де розповів про систему безоплатної 

правової допомоги та діяльність бюро правової допомоги на території Збаразького району, а 

також про нарахування стажу для надання щорічних  відпусток. 

Головним спеціалістом Шумського бюро правової допомоги Зоряною Серветник було 

проведено правопросвітницький захід для колектива  Шумського УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз». 

10 серпня 2017 року керівник  Лановецького бюро правової допомоги Олена Радосюк 

провела бесіду  просвітницького характеру з колективом комунального підприємства по 

благоустрію. На цій зустрічі керівник бюро пояснила присутнім, що таке безоплатна правова 

допомога та назвала її види, перелічила коло суб’єктів, які мають право на безоплатну правову 

допомогу, розповіла про порядок надання громадянам безоплатної первинної та  забезпечення  

доступу до вторинної правової допомоги, про можливість доступу до електронних сервісів 

Міністерства юстиції України, також  детальніше  розповіла про роботу Лановецького  бюро 

правової допомоги, окреслила основні цілі та завданнях бюро.  

             04 та 11 вересня 2017 року працівники Кременецького місцевого центру провели 

правопросвітницькі заходи з працівниками комунальних установ Тернопільської обласної 

ради «Почаївська обласна комунальна психоневрологічна лікарня» та «Кременецький 

обласний протитуберкульозний диспансер». В даних заходах взяла участь більшість 

персоналу двох чергових змін медичних установ. 

 

 Також,  працівники місцевого центру провели правопросвітницькі заходи  з жителями 

територіальних громад: 

Так, 21 липня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової 

допомоги» Оксана Жмака провела зустріч-інформування з колективом Москалівської 

сільської ради Лановецького району. Під час зустрічі ознайомила присутніх із основними 

засадами діяльності бюро, можливостями та перевагами для громадян. 

03 серпня 2017 року головним спеціалістом Шумського бюро було проведено      

правопросвітницький захід для працівників Шумської територіальної громади.  



 
 

20 вересня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

відвідав Базаринську сільську раду Збаразького району, де провів правопросвітницьку зустріч 

з жителями села та працівниками сільської  ради. 

 
 

26 вересня 2017 року головним  спеціалістом Зборівського бюро правової допомоги 

Тетяною Зварич проведено зустріч – інформування з працівниками Ярчовецької сільської ради 

Зборівського району.  

 

 



Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (круглих столів, 

семінарів) в державних установах (центрах зайнятості, управліннях 

соціального захисту, Управління ПФУ, закладах для обслуговування/перебування 

соціально-вразливих верств населення. Правопросвітницька робота МЦ з 

конкретними групами населення, спрямована на запобігання безробіття, 

домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту 

ключових реформ. 
 

             З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу серед жителів 

Кременецького району 17 липня, 04 серпня та 29 вересня 2017 року працівники Кременецького 

місцевого центру з надання БВПД взяли участь в  семінарах на тему «Легальна зайнятість», 

«Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» та 

«Побудова кар’єри та професійний розвиток», що проводився у Кременецькому районному 

центрі зайнятості провідним юрисконсультом Вадимом Колтунюком та провідним фахівцем з 

профорієнтації Надією Гонтою. 

 

 
  

Для підвищення рівня поінформованості такої категорії громадян, як безробітні особи та 

малозабезпечені, працівники Зборівського бюро правової допомоги взяли участь у семінарах для 

безробітних осіб, які проводилися Зборівським районним центром зайнятості 14 липня 2017 року 

на тему «Легальна зайнятість», 28 серпня 2017 року на тему «Техніка  пошуку роботи»,28 липня 

2017 року спільно з заступником директора - начальником відділу надання соціальних послуг 

Зборівського РЦЗ Іриною Прінь, керівник бюро провела спільний семінар на тему «Запобігання 

нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці».  

З метою більшого розповсюдження інформації про функціонування та діяльність 

Зборівського бюро правової допомоги, 4 липня 2017 року головний спеціаліст Зборівського бюро 

правової допомоги Тетяна Зварич провела робочу зустріч з головним спеціалістом Зборівської 

міжрайонної виконавчої дирекції Тернопільського обласного відділення фонду соціального 

страхування Вірою Махновець. 

 

 



Також, 23 серпня 2017 року в приміщенні Зборівського районного сектору з питань 

пробації до Дня Незалежності України керівник Зборівського бюро правової допомоги Марія 

Колісник та начальник Зборівського районного сектору з питань пробації Західного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції Яна Комар провели спільний інформаційно-просвітницький захід із 

суб’єктами, які перебувають на обліку Зборівського РС з питань пробації.  

 
19 липня 2017 року в приміщенні Збаразького районного центру зайнятості головний 

спеціаліст Збаразького бюро правової допомоги Анатолій Козак взяв участь у тренінгу на тему 

«Побудова кар’єри та професійний розвиток». Головною метою тренінгу було донесення 

інформації до учасників про те, як правильно забезпечити для себе кар’єрний та професійний 

розвиток. 

 
 



02 серпня 2017 року в приміщенні Збаразького районного центру зайнятості головний 

спеціаліст Збаразького бюро правової допомоги Анатолій Козак взяв участь у семінарі 

присвяченому до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми на тему «Запобігання 

трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці». На семінарі розповіли про 

основні характеристики трудової міграції, причини її виникнення та небезпечні наслідки 

нелегальної міграції для особистості та суспільства, дізналися про форми та методи 

вербування, експлуатації людини, небезпечні стереотипи та реалії, розглянуто найвідоміші 

шахрайські схеми, що застосовуються посередниками на практиці. 

11 серпня 2017 року в приміщенні Збаразького районного центру зайнятості начальник 

Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин спільно з працівниками Збаразького 

районного центру зайнятості прийняв участь в інформаційно-просвітницькому заході семінарі 

для безробітних на тему «Презентація послуг, що надають в службі зайнятості, у тому числі, 

щодо вирішення питань зайнятості інвалідів» щодо питань працевлаштування соціально-

незахищених категорій населення, де розповіли про особливості соціального захисту та шляхи 

вирішення проблем працевлаштування соціально незахищених категорій громадян, зміни в 

законодавстві, що регламентують порядок стимулювання до працевлаштування громадян, які 

не можуть на рівних конкурувати в умовах сучасного ринку праці. 

29 серпня 2017 року в приміщенні Збаразького районного центру зайнятості начальник 

Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин, спільно з працівниками Збаразького 

районного центру зайнятості, прийняв участь у семінарі для безробітних на тему загальних 

питань зайнятості населення та стану ринку праці. Учасниками тренінгу стали 12 громадян, 

що перебувають у статусі безробітних. Головною метою семінару було ознайомлення 

учасників із державними гарантіями у сфері зайнятості, інформуванням про стан сучасного 

ринку праці, комплекс соціальних послуг, що надає служба зайнятості та обов’язки 

безробітних. 

13 вересня  2017 року у приміщенні Управління соціального захисту населення 

Збаразької РДА головний спеціаліст Збаразького бюро правової допомоги Анатолій Козак 

провів правопросвітницьку зустріч – інформування  для працівників Управління, де розповів 

про нарахування стажу для надання щорічних відпусток. 

 
В рамках доступу до безоплатної правової допомоги проведено ряд інформаційно – 

просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання безробіття, домашнього насильства та  

дискримінації.  

 

 



 Так, 28 липня 2017 року керівник Шумського бюро правової допомоги Віктор Липка 

взяв участь у семінарі на тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 

експлуатації дитячої праці» та 21 серпня головний спеціаліст бюро Зоряна Серветник взяла 

участь у семінарі на тему «Безвізовий режим в Україні». Семінари проводились на базі 

Шумського районного центру зайнятості. 

 
            14 серпня 2017 року головний спеціаліст бюро Зоряна Серветник провела 

інформаційно - просвітницький захід для працівників Шумського відділу обслуговування 

громадян Кременецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської 

області на тему «Режим окремого проживання подружжя».  

 
 

 



В рамках співпраці з Лановецьким районним центром зайнятості, працівники відділу  

Лановецьке бюро правової допомоги  взяли участь у  семінарах на тему загальних питань 

зайнятості населення та стану ринку праці для громадян, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості, що проходили 08 серпня та 08 вересня 2017 року у приміщенні Лановецького 

районного центру зайнятості. 

 
Головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» Оксана Жмака      

14 вересня 2017 року провела правопросвітницький захід для працівників сектору охорони 

здоров’я та з питань цивільного захисту населення Лановецької районної державної 

адміністрації.  

Проведення правопросвітницьких  заходів в закладах освіти, культури. 
З метою інформування про безоплатну правову допомогу неповнолітніх, належного 

формування правової культури, працівниками бюро 09 серпня 2017 року у приміщенні 

Шумської центральної районної бібліотеки проведено інформаційно –просвітницький захід на 

тему «Порядок укладення секретного заповіту».  

 
 



13 вересня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

провів урок правових знань для учнів 8-9 класів Стриївської  ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему 

«Декларація прав дитини як основоположний документ захисту прав неповнолітніх», де 

розповів про створення та проголошення Генеральною Асамблеєю ООН  міжнародної 

декларації  20 листопада 1959 року. Також, Сергій Русин ознайомив учнів з історією 

прийняття цього важливого документу. 

 

18 вересня 2017 року у Кременецькому місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проходив день відкритих дверей на тему «Ознайомлення з 

роботою Кременецького місцевого центру» для учнів 10-го класу правничої групи 

Кременецького ліцею імені У. Самчука.  

  

 
 

 



 

21 вересня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової 

допомоги» Оксана  Жмака  провела  правоосвітній  захід для  учнів 9-А класу НВК 

Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2– гімназія. Під час заходу фахівець бюро ознайомила учнів із 

основними засадами діяльності бюро, можливостями та перевагами для громадян та дала 

відповіді на питання, які цікавили учнів. 

 

Розміщення інформації на інформаційних сайтах партнерів (органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій) 

За звітний період на сторінках інтернет-видань  розміщено 61 стаття та роз’яснення 

правового характеру, а саме: 

10.07.2017 – Кременецька  районна державна адміністрація – «Кременецький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує»; 

10.07.2017 – Кременецька міська рада – «Конкурс на навчання для громадських радників»; 

10.07.2017 - Лановецька районна державна адміністрація - «Конкурс на навчання для 

громадських радників»; 

10.07.2017 - Шумська районна державна адміністрація – «Конкурс на навчання для 

громадських радників»; 

10.07.2017 – Зборівська  районна державна  адміністрація – «Конкурс на навчання для 

громадських радників»; 

11.07.2017 – Кременецька районна  рада – «Конкурс на навчання для громадських радників»; 

13.07.2017 - Лановецька районна рада - «Конкурс на навчання для громадських радників»; 

14.07.2017 – Почаївська міська рада – «Конкурс на навчання для громадських радників»; 

19.07.2017 – Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

– «19.07.2017 в місцевих центрах та бюро правової допомоги області начальники відділів ДВС 

провели консультування»; 

19.07.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Збаражчанам - про правову 

допомогу»; 

21.07.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Лановецького району»; 

21.07.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Збаразького району»; 

24.07.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Збаразького району»; 

25.07.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Кременецького району»; 

26.07.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «26.07.2017 в бюро правової допомоги працівники райвідділів ДРАЦС провели правове 

консультування»; 

26.07.2017 - Шумська районна державна адміністрація – «Одинока мати: державна допомога 

та інші пільги матерям одиначкам»; 

27.07.2017 – Кременецька районна  рада – «Робочий візит в Попівецьку сільську раду»; 

28.07.2017 – Кременецька районна  рада – «Кременецький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги інформує про свою роботу у першому півріччі    

2017 року»; 

31.07.2017 – Зборівська  районна державна  адміністрація – «Відбулося засідання «круглого 

столу», з метою недопущення ситуації, яка призводить до торгівлі людьми»; 

31.07.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Навчання для громадських 

радників з правової допомоги»; 

01.08.2017 – Кременецька  районна державна адміністрація  – «Кременецький місцевий центр 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує про свою роботу»; 

 

01.08.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Безробітні дізналися, як не 

стати жертвами "мисливців" за живим товаром»; 



01.08.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Лановецького району»; 

01.08.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Кременецького району»; 

02.08.2017 – Кременецька районна  рада – «"Мобільний соціальний офіс" продовжує свою 

роботу»; 

02.08.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Запобігання нелегальній 

трудовій міграції»; 

04.08.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Безробітні дізналися про 

правила трудової міграції»; 

04.08.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Кременецького району»; 

04.08.2017  - Шумська міська рада – об’єднана територіальна громада – «Правові наслідки 

перебування у фактично шлюбних відносинах»; 

09.08.2017 – Тернопільський регіональний центр зайнятості– «Про надання правової допомоги 

розповіли у Лановецькому РЦЗ»; 

10.08.2017 - Зборівська  районна державна  адміністрація – «До уваги громадян»; 

11.08.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Кременецького району»; 

11.08.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Зборівського району»; 

11.08.2017 – Кременецька міська рада – «Кременецький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги інформує про свою роботу у I-му півріччі 2017 року»; 

15.08.2017 – Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Соціальні партнери на ринку 

праці Збаражчини обговорили питання зайнятості»; 

17.08.2017 – Тернопільський регіональний центр зайнятості  – «У Борсуківській ОТГ на 

Лановеччині - консультаційно-інформаційний дистанційний майданчик»; 

17.08.2017 - Шумська районна державна адміністрація – «Правові наслідки перебування у 

фактично шлюбних відносинах»; 

19.08.2017 – Кременецька  районна державна адміністрація – «Навчання клубних працівників 

району»; 

21.08.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Про умови безвізового режиму 

розповіли у Шумському РЦЗ»; 

01.09.2017 – Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Великодедеркальці у своїй 

сільраді отримали консультації соціальних служб»; 

04.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Зборівського району»; 

05.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Збаразького району»; 

11.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Лановецького району»; 

13.09.2017 – Кременецька  районна державна адміністрація – «Безоплатна правова допомога: 

основні норми добросусідства згідно земельного законодавства України»; 

13.09.2017 – Кременецька районна  рада – «"Основні норми добросусідства згідно земельного 

законодавства України»; 

13.09.2017  - Шумська міська рада – об’єднана територіальна громада – «Основні норми 

добросусідства згідно земельного законодавства України»; 

13.09.2017- Шумська районна державна адміністрація – «Основні норми добросусідства згідно 

земельного законодавства України»; 

13.09.2017- Зборівська  районна державна  адміністрація – «Основні норми добросусідства 

згідно земельного законодавства України»; 

15.09.2017 - Лановецька районна державна адміністрація  «Безоплатна правова допомога: 

основні норми добросусідства згідно земельного законодавства України»; 

 

 



15.09.2017 - Лановецька районна рада -  «Основні норми добросусідства згідно земельного 

законодавства України»; 

18.09.2017- Зборівська  районна державна  адміністрація – «Зміни у порядку стягнення 

аліментів»; 

18.09.2017 - Лановецька районна державна адміністрація  «Додаткова оплачувана відпустка 

учасникам бойових дій та інвалідам війни»; 

18.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «18.09.2017 в бюро правової допомоги області державні нотаріуси провели правове 

консультування»; 

18.09.2017 – Тернопільський регіональний центр зайнятості – «У співпраці з Озернянською 

територіальною громадою на Зборівщині»; 

18.09.2017 - Збаразька районна рада -  «Основні норми добросусідства згідно земельного 

законодавства України»; 

20.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Кременецького району»; 

21.09.2017 – Тернопільський регіональний центр зайнятості – «У Борсуківській громаді 

формуватимуть соціально відповідальний бізнес»; 

22.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Збаразького району»; 

25.09.2017 – Збаразька міська рада – «Основні норми добросусідства згідно земельного 

законодавства України»; 

25.09.2017 - Веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

- «Проведено правове консультування жителів Лановецького району»; 

26.09.2017 – Кременецька міська рада – «Основні норми добросусідства згідно земельного 

законодавства України». 

 

 

                   

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 

метою удосконалення надання ними БПД. 

 

Організація та проведення спільних нарад, семінарів, робочих зустрічей з 

неурядовими та громадськими організаціями (в тому числі із ГО, які 

представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб, соціально вразливих верств населення), підписання 

меморандумів про співпрацю. 

 
06 липня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

провів робочу зустріч з керівником громадського об’єднання «Штаб національного противу 

Збаразького району» Володимиром Голоднюком. Під час робочої зустрічі обговорили, 

забезпечення учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами та направлення 

вищезазначених осіб до бюро для отримання правовоїдопомоги з питань соціального захисту 

учасників АТО, а також інших правових питань. 

 

 З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги ветеранів війни та осіб 

на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (в тому числі учасників АТО), 17 липня 2017 року головний спеціаліст Зборівського 

бюро правової допомоги Тетяна Зварич провела робочу зустріч з представниками 

Зборівського відокремленого підрозділу ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила 

України». 

 



 
Протягом звітного періоду надавалась методична допомога громадським організаціям з 

питань надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей; 

постійними стали зв’язки бюро в питанні надання безоплатної правової допомоги з ГО 

«Учасники АТО «БОРЦІ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ». Так 23 серпня 2017 року працівниками 

Зборівського бюро правової допомоги було проведено робочу зустріч з керівництвом даної 

громадської організації.  

11 вересня 2017 року фахівці Кременецького місцевого центру з надання БВПД Ярослав 

Лис та Сергій Філик, на запрошення ГО «Мальовничий Кушлин», взяли участь у зборах 

жителів села Кушлин Кременецького району за участю Горинського сільського голови Василя 

Бойка, керівника ТОВ «Біо-Лан» Віталія Кривуна та керівників і члени ГО. 

 
 

 



11 вересня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової 

допомоги» Оксана Жмака взяла участь у зборах ГО «Воїни АТО Лановецького району» та в 

цей же день провела виїзне консультування громадян в даній громадській організації.  

14 вересня 2017 працівники Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели робочу зустріч з керівництвом та активними членами 

спілки учасників АТО. Працівники місцевого центру відповіли на поставлені питання, що 

стосувались виплати  органами місцевого самоврядування одноразової матеріальної допомоги 

особам, які підписали контракт із Збройними силами України, пільг на навчання,  якими 

користуються учасники АТО та їхні діти,  лікування та оздоровлення за кордоном учасників 

АТО та збільшення з 1 січня 2018 року фінансового забезпечення ЗСУ. 

 

Організація та проведення спільних нарад, семінарів, круглих столів, 

робочих зустрічей з, органами державної влади, ОМС та територіальними 

громадами. 
 

18 серпня 2017 року фахівці Кременецького місцевого центру провели зустріч-

інформування з працівниками відділу культури та туризму Кременецької РДА. 

    08 вересня 2017 року інтегратор Кременецького місцевого центру з надання БВПД 

Ярослав Лис взяв участь у проведенні навчань працівників у Кременецькому відділенні 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській 

області. 

 
 

26 вересня 2017 року  інтегратор Кременецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ярослав Лис провів у зустріч-інформування з 

працівниками апарату Плосківської сільської ради Кременецького району на чолі з секретарем 

сільської ради Ольгою Гаврилюк. 

19 липня 2017 року головний спеціаліст Збаразького бюро правової допомоги Анатолій 

Козак  провів  семінар  у  приміщенні  Черниховецької  сільської  ради Збаразького району для  

 



жителів сіл Черниховецької територіальної громади та працівників  ради. У семінарі взяли 

участь голова сільської ради Марія Кіпибіда, виконувач обов’язків старости Старозбаразького 

старостинського округу Володимир Панасюк та інспектор із загальних та правових питань 

виконавчого комітету Черниховецької сільської ради Люба П’єх, жителі громади. .Головний 

спеціаліст Збаразького бюро правової допомоги Анатолій Козак надав вичерпні відповіді на 

запитання учасників семінару. 

 

Вава 16 серпня 2017 року керівник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

зустрівся з секретарем Збаразької міської ради  Романом Напованцем. Метою зустрічі було 

розгляд питань про безоплатну передачу земельних ділянок громадянам із земель державної та 

комунальної власності, зняття з реєстрації місця проживання, виселення особи з квартири чи 

будинку без надання іншого жилого приміщення тощо.  
    15 вересня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

зустрівся з першим заступником начальника Лановецького об’єднаного управління ПФУ в 

Тернопільській області Володимиром Фецовичем. Метою зустрічі було обговорення питання 

спільної роботи в сфері пенсійного забезпечення жителів району. 

           31 липня 2017 року начальник Зборівського бюро правової допомоги Марія Колісник 

взяла участь у круглому столі, присвяченому Всесвітньому дню протидії торгівлі людьми, 

який проводився Зборівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

за участю заступника голови районної державної адміністрації Олександра Парація та 

представників відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Зборівської РДА, служби у справах 

дітей Зборівської РДА, відділу охорони здоров’я Зборівської РДА, Зборівського районного 

центру зайнятості, відділу освіти Зборівської РДА та територіальних громад району. 

 

З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу серед жителів 

Зборівського  району  працівники  Зборівського  бюро  правової  допомоги 19 липня 2017 року 

провели робочу зустріч з працівниками Млиновецької сільської ради, 19 вересня 2017 року 

взяли  участь  у  роботі  круглого  столу,  який  проводився  в  Управлінні праці та соціального  

 

 

 



захисту населення Зборівської РДА за участю начальника  Управління праці та соціального 

захисту населення Зборівської РДА Світлани Мелих, заступника начальника Управління праці 

та соціального захисту населення Зборівської РДА Олени Маціборок, начальників відділів 

Управління праці та соціального захисту населення Зборівської РДА та директора 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Зборівської 

РДА Ірини Котовської, а також 28 вересня 2017 року в Залозецькій селищній раді ОТГ 

проведено спільний правопросвітницький захід за участю директора Зборівського районного 

центру зайнятості Ігоря Лужняка, начальника відділу взаємодії з роботодавцями Зборівського 

районного центру зайнятості Ростислава Бідули, голови Залозецької селищної ради ОТГ 

Любомира Фесика та працівників Залозецької селищної ради ОТГ. 

 

З метою поширення інформації про конкурс на навчання для громадських радників     

17 липня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» 

Оксана Жмака провела робочу зустріч із секретарем Борсуківської об’єднаної територіальної 

громади Ігорем Хмілем і запропонувала долучитися до міжрегіональної команди громадських 

радників.  

   

22 серпня 2017 року керівник Лановецького бюро правової  допомоги Олена Радосюк 

взяла участь у засіданні  комісії з питань захисту прав дитини при Лановецькій 

райдержадміністрації. На даному засіданні розглядалися питання  щодо доцільності 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування,  в дитячий будинок сімейного 

типу: про припинення соціального супроводу прийомної сім’ї у зв’язку зі зміною місця 

проживання та неможливістю здійснювати супровід сім’ї; про припинення соціального 

супроводу Лановецьким РЦСССДМ деяких сімей,  які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

 

 
 

29  серпня  2017 року відбулася робоча зустріч керівника Лановецького  бюро правової 

допомоги Олени Радосюк із працівниками сектору з питань державної реєстрації Лановецької 

районної державної адміністрації.  

 

 

 



З метою налагодження  механізму організації та  надання безоплатної правової 

допомоги сільському населенню, 14 вересня 2017 року керівник Лановецького бюро правової 

допомоги  Олена Радосюк провела правопросвітницький    захід для працівників   

Лопушненської сільської ради Лановецького району. На цій зустрічі керівник бюро 

ознайомила присутніх із основними напрямками роботи бюро правової допомоги, про  

відмінність  первинної правової допомоги — консультацій та роз’яснень з правових питань та 

вторинної правової допомоги — надання адвоката за рахунок держави. 

 

  19 липня 2017 року спільно з керівником Кременецького місцевого центру з надання 

БВПД Валентиною Вербицькою проведено робочу зустріч з головою Шумської районної 

державної адміністрації Юрієм Головатюком та головою Шумської районної ради Тарасом 

Корцем. 

 

Також, 03 серпня 2017 року головним спеціалістом Шумського бюро правової 

допомоги Зоряною Серветник проведено робочу зустріч з виконуючою обов’язки керівника 

служби у справах дітей Шумської районної державної адміністрації  Валентиною Гаврилюк. 

Під час робочої зустрічі обговорювались питання щодо організації спільних виїзних прийомів  

громадян на території громад Шумського району. 

 

 
 

12 вересня 2017 року головний спеціаліст Шумського бюро правової допомоги Зоряна 

Серветник провела робочу зустріч із головою Васьковецької сільської ради Шумського району 

Орестом Сімчуком. 

 

28 вересня 2017 року начальник Шумського бюро правової допомоги Віктор Липка 

провів робочу зустріч з директором територіального центру  соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Шумського району Валентиною Бойко. 

 

 

 



 
 

 Проведення робочих зустрічей з представниками органів місцевого 

самоврядування з метою розробки проектів програм надання БПД  жителям 

міст та районів, що знаходяться в зоні юрисдикції місцевого центру. Співпраця 

з органами місцевого самоврядування щодо залучення субвенцій місцевих 

бюджетів. 

 
27 вересня 2017 року, з метою підготовки програми надання БПД  жителям 

Зборівського району, керівником Зборівського бюро правової допомоги Марією Колісник 

проведено робочу зустріч  з головою Зборівської районної ради Богданом Максимівим. 

 

Підготовка проектів Програм надання БПД жителям міст та районів, 

що знаходяться в зоні юрисдикції місцевого центру та подання їх на розгляд та 

затвердження сесії відповідної  ради. 

 
З метою покращення доступу до безоплатної правової допомоги підготовлено проект 

Програми надання БПД жителям Зборівського  району та на даний час проводиться її 

доопрацювання. 

 

Збір, узагальнення типових питань правового характеру, по  яких 

найчастіше клієнти звертаються до місцевого центру. Підготовка аналітичної 

довідки. 

 
За результатами аналізу та узагальнення типових питань правового характеру, по  яких 

найчастіше клієнти зверталися до місцевого центру у IIІ кварталі 2017 року, підготовлено 

аналітичну довідку - узагальнення. 

 



Розробка, виготовлення, поширення методичних рекомендацій, буклетів  

для органів місцевого самоврядування і територіальних громад та клієнтів 

системи БПД. 

 
 За звітний період фахівцями місцевого центру розроблено  10 методичних 

рекомендацій,  буклетів  для органів місцевого самоврядування і територіальних громад та 

клієнтів системи БПД: 

 
1. «Захист прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми»; 

2. «Правові аспекти укладення договору довічного утримання»; 

3. «Обмеження у праві виїзду боржника за межі України»;  

4.  «Виїзд дитини за кордон»;  

5. «Правові наслідки перебування у фактично шлюбних відносинах»; 

6. «Позовна давність у цивільному законодавстві»;  

7. «Реєстрація місця проживання дитини у пологовому будинку»; 

            8.   «Випробування при прийнятті на роботу»; 

9. «Видача дублікату документів нотаріусом»; 

10. «Як скасувати судовий наказ або заочне рішення суду». 

 

Проведення пілотних тренінгів для посадових осіб ОМС з питань 

удосконалення організації ними надання БППД. Поширення інформаційних 

буклетів. 

 
          28 вересня 2017 року інтегратор місцевого центру Ярослав Лис провів  тренінг для 

посадових осіб Лопушненської територіальної громади, що у Кременецькому районі,  з питань 

удосконалення організації надання ними безоплатної первинної правової допомоги. Тема 

тренінгу «Форми співпраці Кременецького місцевого центру з новоствореними 

територіальними громадами, налагодження співпраці з Лопушненською територіальною 

громадою». Учасниками тренінгу були керівники, працівники апарату та бюджетних установ 

територіальної громади на чолі з головою громади Олександром Стецюком. Головною метою 

тренінгу було продовження інформаційно – роз’яснювальної роботи серед представників 

новостворених територіальних громад щодо розширення співпраці з Кременецьким місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних зустрічей, робочих нарад,  

круглих столів, участь у навчальних семінарах  з працівниками правоохоронних 

органів та контролюючих органів, судів, прокуратури, міграційної служби,  КВІ, 

ГТУЮ, представником Уповноваженого ВРУ з прав людини, управлінням 

захисту прав людини Національної поліції  та ін. 

 
05 вересня 2017 року головний спеціаліст Зборівського бюро правової допомоги Тетяна 

Зварич провела інформаційно-роз’яснювальну зустріч з начальником відділу Зборівського 

районного відділу Тернопільської місцевої прокуратури Павлом Хамулою та прокурором 

Зборівського районного відділу Тернопільської місцевої прокуратури Оксаною Боровицькою. 



 

Налагодження співпраці з юридичними гуртками  навчальних закладів, 

бібліотеками, РЦЗ  та ОМС, територіальними громадами з метою залучення їх 

учасників та працівників у якості параюристів. 

          З метою налагодження співпраці щодо удосконалення надання безоплатної правової 

допомоги органами державної влади, місцевого самоврядування, територіальними громадами, 

районними центрами зайнятості та залучення їх працівників в якості параюристів керівником 

Шумського бюро правової допомоги Віктором Липкою 28 липня 2017 року проведено робочу 

зустріч з директором Шумського районного центру зайнятості Наталією Ванжулою, 

заступником директора – начальником відділу надання соціальних послуг Шумського РЦЗ 

Оленою Федусь та заступником начальника відділу надання соціальних послуг Шумського 

РЦЗ Лесею Король. 

 

 



Організація роботи щодо  реєстрації громадських формувань.  

 
Фронт-офіс Кременецького місцевого центру за період роботи з 1 липня 2017 року по 

30 вересня 2017 року здійснив 5 консультацій з питань здійснення державної реєстрації.  

Також було проведено 8 реєстраційних дій. 

За звітній період 2017 року було передано 8 сформованих для збереження в архіві 

реєстраційних  справ  до Головного територіального управління юстиції у Тернопільській 

області, кожна з  яких містить: 

1. Реєстраційну справу; 

2. Акт приймання – передавання реєстраційної справи на зберігання (по 2   

екземпляри); 

3. Внутрішній опис документів реєстраційної справи; 

4. Опис документів реєстраційної справи. 

Забезпечення доступу  до сервісів Міністерства юстиції. 
 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року Кременецьким місцевим центром та бюро правової 

допомоги проведена робота щодо доступу громадян до сервісів Міністерства юстиції.  

        Всього звернулося 85 клієнтів, а саме до: 

- Кременецького  МЦ – 14; 

- Збаразького бюро правової допомоги – 32; 

- Зборівського  бюро правової допомоги – 26; 

- Лановецького  бюро правової допомоги – 3; 

- Шумського  бюро правової допомоги – 10. 

За третій квартал 2017 року (з липня по вересень) було надано доступ до сервісів 

Міністерства юстиції:  

1. Електронний суд - 31; 

2.    Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - 3; 

3. Єдиний Державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 12; 

4. Реєстр судових рішень – 11;  

5. Єдиний реєстр нотаріусів – 13; 

6. Єдиний реєстр громадських формувань  - 14; 

7. Державна реєстрація актів сімейного стану – 1. 

 

1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів. 

 

Підготовка, друк та поширення інформаційних матеріалів про систему 

БПД, зокрема розміщення в громадському транспорті, закладах охорони 

здоров’я, культури, приміщеннях органів місцевого самоврядування,   державної 

влади та громадських організаціях. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та інформування 

населення про безоплатну правову допомогу 15 серпня 2017 року працівники бюро взяли 

участь у виробничій нараді для працівників сільської місцевості, яка проводилась на базі 

Шумської центральної районної бібліотеки Шумського району Тернопільської області. 

 



 
З метою широкого інформування жителів району 01 вересня 2017 року працівники    

Зборівського бюро правової допомоги провели інформування жителів міста Зборів. 

01 вересня працівниками Збаразького бюро правової допомоги Кременецького 

місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 

інформування та розповсюджено матеріали про систему БПД серед жителів Збаразького 

району. 

Керівник Лановецького  бюро правової допомоги Олена Радосюк 18 вересня 2017 року 

провела вуличне інформування мешканців м. Ланівці Тернопільської області. Під час 

проведення заходу керівник бюро, поспілкувавшись із жителями міста,  розповіла про 

послуги, які надає Лановецьке бюро правової допомоги, що таке безоплатна первинна та 

вторинна правова допомога та як її отримати. Також зазначила  категорії громадян, які мають 

право на такі види правової допомоги. 

 

 



З метою широкого інформування жителів району 29 вересня 2017 року працівники 

місцевого центру провели інформування жителів міста Кременець.  

 

Участь у радіопрограмах. 
 

27 липня 2017 року директор місцевого центру виступила в ефірі Кременецького 

районного радіомовлення з публічним звітом про роботу Кременецького місцевого центру  у I 

півріччі 2017 року.  

             06 вересня 2017 року начальник відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» 

виступила в ефірі Лановецького районного комунального радіомовлення в передачі «Закон і 

ми», де надала слухачам радіо роз’яснення на тему «Що означає для нас, громадян України,   

безвізовий режим з ЄС». 

             27 вересня 2017 року начальник відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» 

виступила в ефірі Лановецького районного комунального радіомовлення в передачі «Закон і 

ми», де надала слухачам радіо роз’яснення на тему «Що робити, коли дитину не приймають у 

садочок через відсутність щеплень». 

 

Участь у телепрограмах. 
 

14 серпня 2017 року директор місцевого центру взяла участь у програмі «Мобільний 

інформаційний пункт у м. Збараж і с.Чернихівці» Тернопільського інформаційно-

розважального телеканалу ІНТБ. 
 

Розміщення на сторінках інтернет-видань  прес-релізів, статей , та 

роз’яснень правового характеру. 

 
За звітний період на сторінках інтернет-видань  розміщено 6 статей та роз’яснень 

правового характеру, а саме: 

 

06.09.2017 - "Сорока"Інформаційно-аналітичний портал Тернополя – «Мешканцю 

Тернопільщини повернули право на законну спадщину»; 

19.09.2017 – Інтернет ЗМІ – «Ланівці інфо» - «Лановецьке бюро безоплатної правової 

допомоги інформує. Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам 

війни»; 

22.09.2017 – Інтернет ЗМІ – «Ланівці інфо» - «Особливості спадкового договору»; 

24.09.2017 – Інтернет ЗМІ – «Ланівці інфо» - «Основні норми добросусідства»; 

27.09.2017 – Інтернет ЗМІ – «Ланівці інфо» - «Як не пошитися в дурні, укладаючи угоду 

довічного утримання»; 

28.09.2017 – Інтернет ЗМІ – «Ланівці інфо» - «Важливі справи лановецького адвоката». 

 

Висвітлення в друкованих ЗМІ  інформаційних матеріалів про систему 

БПД, змісту правових реформ, що проводяться Урядом України  та роз’яснень  

правового характеру. 
 

         У другому кварталі 2017 року в друкованих ЗМІ зони юрисдикції місцевого 

центру розміщено 7 публікацій про систему БПД та роз’яснень  правового характеру, а саме: 

07.07.2017 р. -Шумський  районний інформаційний центр  «Новини Шумщини»– 

«Неприбутковий статус для юридичних осіб, умови отримання та застосування»;  

21.07.2017 р. – Зборівський  районний інформаційний центр «Зборівська дзвіниця»- «Конкурс 

на навчання для громадських радників»;  

 

 



15.09.2017  - Шумський  районний інформаційний центр  «Новини Шумщини»– «Аліменти по 

- новому»;  

22.09.2017 – Кременецький  районний інформаційний центр «Діалог»- «Зміни у порядку 

стягнення аліментів»;  

22.09.2017 - районній газета «Голос Лановеччини» - «Зміни у порядку стягнення аліментів»; 

29.09.2017  - Збаразький  районний інформаційний  центр «Народне слово» 

– «У порядку стягнення аліментів - зміни»;  

29.09.2017  - Зборівський  районний інформаційний центр «Зборівська дзвіниця» – «Зміни у 

порядку стягнення аліментів». 

 

          Висвітлення діяльності  місцевого центру, кращих практик роботи 

адвокатів на сайті  Регіональногоі центру  та направлення  у друковані та 
інтернет-видання із метою подальшого розміщення. 

З метою  поширення кращих практик  надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було опубліковано 17 серпня та 28 вересня 2017 року дві успішні справи 

представництва інтересів осіб, які звернулися до місцевого центру. 
 

          Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності у медіа. 

Підготовка звітів  із посиланнями, сканами публікацій. 

 
Щомісяця у встановлені терміни і у повному об’ємі подається звіт по взаємодії МЦ з 

ЗМІ. 

 

Публічна презентація результатів діяльності  МЦ разом з бюро правової 

допомоги для громад, партнерів, через ЗМІ. 

 
             27 липня  2017 року директор МЦ виступила в ефірі Кременецького районного 

радіомовлення з презентацією результатів роботи Кременецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у I-му півріччі 2017 року.  Крім того на офіційних 

сайтах  28 липня 2017 – Кременецьких РДА, районної та міських рад розміщено інформацію 

«Презентація результатів роботи Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  у I-му півріччі 2017 року». 

 

Проведення навчання для персоналу МЦ, включно з бюро правової 

допомоги, у тому числі внутрішнє навчання в РЦ– комунікатор інтегратори; 

інтегратори + Бюро. 
 

28 вересня 2017 року у місцевому центрі проведено навчання для керівників бюро 

правової допомоги на тему «Методи покращення роботи з друкованими та електронними 

ЗМІ». 

 

1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

          

         Організація та забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги у територіальних громадах та 

органах місцевого самоврядування. 

 
 



З метою організації та забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної  правової допомоги у територіальних громадах та органах місцевого 

самоврядування працівниками Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги протягом ІІІ кварталу  2017 року  здійснено 63 виїзних прийомів 

громадян у постійно діючих та новоутворених консультаційних пунктах та надано правову 

допомогу 305 особам, які відвідали вищезазначені пункти консультування.  

Так, фахівцями місцевого центру продовжено роботу постійно діючого 

консультаційного пункту  для жителів Почаївської територіальної громади , який розміщений 

у приміщенні Почаївської міської ради, та здійснює свою роботу кожної останньої п’ятниці 

місяця (28 липня 2017 р. допомогою якого правову  допомогу отримало 5 осіб). 

За звітний період фахівцями місцевого центру проведено виїзні прийоми  громадян   у 

Башуківській сільській  раді Кременецького району, яка знаходиться у селі Новий Олексинець 

та у  приміщенні  Башуківського будинку культури у селі Башуки   (27 вересня 2017 року за 

отриманням правових роз’яснень звернулося 5 осіб),  у Лопушненській сільській  раді  

Кременецького району (27 вересня 2017 року за отриманням правових роз’яснень звернулося 

3 осіб). У  селі  Кушлин  Кременецького району за сприяння ГО «Мальовничий Кушлин  11 

вересня 2017 року було проведено виїзний прийом громадян,  за отриманням правових 

роз’яснень звернулося 16 осіб.   Також цього дня було проведено виїзний прийом громадян  у 

приміщенні комунальної установи Тернопільської обласної ради «Кременецький обласний 

протитуберкульозний диспансер». 

 

Згідно раніше узгодженого графіка,  щомісячно  (кожної останньої середи), фахівці 

Збаразького бюро правової допомоги проводять виїзні прийоми громадян у приміщенні 

Вишнівецької селищної ради Збаразького району  для жителів Вишнівецької територіальної 

громади. Цього  звітного кварталу було здійснено три виїзних прийоми громадян - 26 липня, 

30 серпня та 27 вересня 2017 року -   правову  допомогу  отримали  18 осіб. Цього звітного 

кварталу в Збаразькому районі консультували у Шилівській (13 липня 2017 року), 

Коханівській (11 вересня 2017 року) та Базаринській (20 вересня 2017 року)  сільських радах.   

 
 

 



У Зборівському районі правову допомогу надавали у  консультаційних пунктах 

розташованих в сільських радах (19 липня 2017року в с. Млинівці, 02 серпня 2017року в         

с. Годів, 13 вересня 2017 року в с. Заруддя, 26 вересня 2017р. в с. Ярчівці) та 

консультаційному пункті в Залозецькій ОТГ (18 липня 2017 року  та 28 вересня 2017 року). 

Також, відкрито консультаційні пункти (11 липня 2017 року в селі Розгадів, 03 серпня 2017 

року в с. Гаї - Розтоцькі, 15 серпня 2017 року в с. Вірлів, 29 серпня 2017 року в с. Кабарівці) 

Зборівського району. 09 серпня 2017 року розпочав свою роботу консультаційний пункт в 

Зборівській районній державні адміністрації. 

 

 
 

 

У Лановецькому районі консультували  у приміщеннях сільських рад: 

-   18 липня 2017 року  та 15 серпня 2017 року в с.Борсуки Лановецького району; 

-  18 липня 2017 року в с. Великі Кусківці  Лановецького району; 

-  18 липня 2017 року в с. Передмірка Лановецького району; 

- 21 липня 2017 року в с. Москалівка Лановецького району; 

-          15 серпня 2017 року в с. Синівці Лановецького району; 

- 15 серпня 2017 року в с. Нападівка Лановецького району; 

-          14 вересня 2017 року в с. Лопушно  Лановецького району; 

- 18 вересня 2017 року в с. Карначівка  Лановецького району. 

 



 

 

Протягом звітного періоду у Шумському районі організовано роботу мобільних 

консультаційних пунктів у приміщенні  Васьковецької (12 вересня 2017 року),  

Великодедеркальській сільських рад  (06 та 27 липня 2017 року, 04 та 31 серпня 2017 року,    

07 та 28 вересня 2017 року).   

 

 
А також, 09 серпня 2017 року  проведено виїзний день прийому громадян в 

консультаційному пункті Шумської центральної районної бібліотеки. 

 

 



 Організація роботи дистанційних та консультаційних  пунктів доступу в 

районних центрах зайнятості. 

Фахівцями Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою спрощення доступу до БВПД осіб, які перебувають на обліку у центрах 

зайнятості та мають статус безробітних налагоджено роботу консультаційних пунктів у 

приміщеннях Збаразького (29 вересня 2017 року), Зборівського (20 липня 2017 року та           

22 серпня 2017 року), Кременецького (17 липня 2017 року та 29 вересня 2017 року), 

Лановецького   (08 вересня 2017 року)  та Шумського (28 липня 2017 року) районних центрів 

зайнятості.  

А також,  в районних центрах зайнятості налагоджено роботу дистанційних пунктів 

доступу. За допомогою таких пунктів  правову допомогу отримали 4 осіб. 

 

Забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу  до БПД в бібліотеках 

за допомогою скайп - зв’язку та залучення ОМС. 

 

Також, у звітному періоді 2017 року за консультаціями за допомогою дистанційних 

пунктів доступу до БПД в бібліотеках за допомогою скайп-зв’язку та залучення ОМС   

звернулись 4 особи.  

 

Організація роботи виїзних консультаційних пунктів в приміщеннях служб 

у справах дітей, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих 

будинках, школах-інтернатах, навчальних закладах. 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги дітей-сиріт та дітей  

позбавлених батьківського піклування, дітей, які стали або могли стати жертвами насильства в 

сім’ї працівниками місцевого центру  організовано роботу консультаційних  пунктів :  

           - 25 липня 2017 року в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Зборівської 

районної державної адміністрації;  

- 06 вересня  2017 року  в приміщенні Збаразької санаторної ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тернопільської обласної ради;   

-  13 вересня 2017  року  в будинку сімейного типу сім’ї Нестерюків, що в с. Молотків 

Лановецького району;   

  - 29 серпня 2017 року в приміщенні  служби у справах дітей Шумської районної 

державної адміністрації; 

     -  25 вересня  2017 року в приміщенні Кременецької загальноосвітньої школи -  інтернат 

І-ІІІ ступенів. 

 

           Організація роботи мобільних консультаційних пунктів у приміщеннях 

військових комісаріатів, спільно з ГО, спілками учасників АТО. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги ветеранів війни та осіб 

на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (в тому числі учасників АТО), працівниками місцевого центру  провели ряд 

зустрічей з учасниками бойових дій, а також виїзних прийомів  громадян:   

-  18 серпня 2017 року  у  приміщенні Шумського районного військового комісаріату 

спільно із членами  ГО «Учасники АТО «БОРЦІ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»; 

            -  18 серпня 2017 року  у приміщенні Збаразького районного військового комісаріату;  

- 11 вересня 2017 року в  приміщенні громадської організації «Воїни АТО 

Лановецького району»; 



      -  14 вересня  2017 року в приміщенні ГО «Спілка учасників бойових дій  АТО 

Кременецького району». 

 

Адресна допомога особам з обмеженими фізичними можливостями 

пересування, організація виїздів. 
 

   28 липня 2017 року фахівці  Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної  

правової допомоги здійснили  виїзд до жительки  міста Почаїв Кременецького району  за місцем її 

проживання,  з метою  надання безоплатної первинної правової допомоги,  оскільки вона є особою з 

обмеженими можливостями пересування. 

 

          Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у спілках інвалідів, 

УТОГ, УТОС, територіальних центрах соціального обслуговування. 

 
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги для  осіб з 

обмеженими  можливостями  та людей похилого віку, діють уже відкриті  місцевим центром    

мобільні консультаційні пункти. Так :   

- 22 серпня 2017 в приміщенні місцевого стаціонарного геріатричного відділення 

Кременецького районного територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), яке знаходиться в селі Катеринівка Кременецького району; 

 -  19 вересня 2017  року в  консультаційному  пункті доступу до безоплатної правової 

допомоги, що розташований у приміщенні Лановецького районного осередку Всеукраїнської 

організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" ; 

-   28 вересня 2017 року виїзний прийом громадян проведено в Великодедеркальському 

стаціонарному відділенні Шумського районного територіального центру соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг). 

 

   
 



Здійснення виїзних прийомів громадян у територіальних громадах в складі 

«мобільного соціального офісу». 
 

У третьому  кварталі 2017 року до роботи «Мобільного соціального офісу» у складі 

заступника голови Кременецької районної ради  та працівників Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  долучилися працівники 

Кременецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області та 

Кременецького  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. «Мобільний 

соціальний офіс» з оновленим складом  02 серпня 2017  року здійснив прийоми громадян у 

Ридомильській ,  26 липня 2017 року у Попівецькій та 21 вересня 2017 року у Колосівській  

сільських  радах Кременецького району надавши 19 особам правову допомогу. 

Протягом звітного періода відбулося консультування громадян у рамках 

Загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Згідно графіка 

роботи мобільних інформаційних пунктів у населених пунктах Тернопільської області,  

правове інформування населення за участю директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірини Хондогій, 

директора місцевого центру  Валентини Вербицької, в.о.директора  місцевого центру Наталії 

Бобрик, працівників місцевого центру, керівництва та працівників Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області проведено 14 серпня 2017 року 

у м.Збаражі та у с.Чернихівці Збаразького району (Черниховецькам об’єднана територіальна 

громада),  21 серпня         2017 року у    м. Почаєві та у с.Лопушно Кременецького району 

(Лопушненська  територіальна громада),  12 вересня 2017 року у м.Зборові та смт Залізці 

(Залозецька територіальна громада). 

  
 



 Також, з метою забезпечення взаємодії щодо надання БВПД фахівцями місцевого 

центру  у приміщеннях місцевого центру та бюро правової допомоги проводилися спільні 

консультування громадян. 

           Так, у місцевому центрі та бюро правової допомоги проведено спільні прийоми 

громадян з керівництвом, а також з керівниками структурних підрозділів Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області, а саме у приміщенні місцевого 

центру проведено 3 спільних прийоми, у відділі «Збаразьке бюро правової допомоги» - 4, у 

відділі «Зборівське бюро правової допомоги» -  3, у відділі «Лановецьке бюро правової 

допомоги» - 3, у відділі «Шумське бюро правової допомоги» - 1. Також проведено 

консультування та надано правову допомогу жителям Кременецького, Збаразького, 

Зборівського, Лановецького, Шумського районів працівниками місцевого центру та бюро 

правової допомоги спільно з керівниками районних відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, 

окремо – з керівниками відділів державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області та державними та приватними нотаріусами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
          1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

 
Організація та проведення круглих столів, навчальних семінарів по обміну 

досвідом, обговорення проблемних питань співпраці з адвокатами. 

 
12 вересня 2017 року було проведено семінар по обміну досвідом  та  удосконаленню 

співпраці з адвокатами Зборівського району. 

 

Організація навчань для адвокатів, які нещодавно долучилися до надання 

БВПД.  Залучення адвокатів до дистанційного курсу навчання. 
 

Протягом третього  кварталу 2017 року в зоні юрисдикції місцевого центру адвокати не 

долучались до надання БВПД.   

 

Надання допомоги при складанні звітів про надання БВПД, консультацій 

щодо дотримання стандартів якості надання БПД. 

 
У звітному періоді постійно надавалася методична допомога адвокатам при  складанні 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

.   

Розгляд скарг, підготовка та надання відповідей. Передача матеріалів до 

комісії з оцінки якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги. 

 
У третьому  кварталі  2017 року скарг на роботу адвокатів, які співпрацюють з 

місцевим центром не було. 

 

Моніторинг діяльності відділів представництва та бюро правової 

допомоги МЦ в частині забезпечення якості правової допомоги. Моніторинг 

діяльності МЦ та оцінювання якості послуг БПД. 

 
Протягом звітного періоду було здійснено моніторинг діяльності відділу 

представництва, Збаразького, Зборівського та Шумського бюро  правової допомоги  в частині 

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Аналіз, узагальнення і поширення кращих практик адвокатської 

діяльності. 

 
З метою  поширення кращих практик  надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було опубліковано 17 серпня 2017 року та  28 вересня 2017 року дві успішні справи 

представництва інтересів осіб, які звернулися до місцевого центру. 

 

         1.6. Налагодження співпраці з органами самоорганізації населення 

(ОСББ, вуличні комітети, групи захисту довкілля  тощо). 

 

    Проведення заходів зустрічей,бесід, лекцій  для представників органів 

самоорганізації населення із залученням партнерів (громадських організацій та 



 ін.) щодо  безоплатного отримання земельних ділянок;отримання субсидій,  

захисту та дотримання прав вразливих категорій осіб, підвищення правової 

обізнаності населення. 

 
З метою інформування представників органів самоорганізації населення 08 вересня 

2017 року головний спеціаліст Зборівського бюро правової допомоги Тетяна Зварич провела 

зустріч-інформування з членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Зборівчани» на чолі з головою Володимиром  Миськовим. 

 

 
 

Також, 29 вересня 2017 року інтегратор місцевого центру провів зустріч-інформування 

з членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Берегиня» на чолі з головою 

Аліною Кисіль. 

 

_____________________________________________________________ 
 

2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 

центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для 

виконання функції представництва. 

 



         Проведення навчальних заходів з метою підвищення якості надання послуг 

відділами представництва, правової інформації та консультацій, бюро правової 

допомоги. Внутрішні навчання. 

 
28 вересня 2017 року з  метою підвищення якості надання безплатної вторинної 

правової  допомоги  відділами представництва, правової інформації та консультацій, бюро 

правової допомоги   було  проведено навчання  на  тему  «Правове регулювання договору 

позики».  

Забезпечення інформаційного наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

Протягом третього  кварталу 2017 року  довідково-інформаційну платформу правових 

консультацій «WikiLegalaid» було наповнено двома консультаціями: 

– Вихідна допомога працівнику у разі його звільнення; 

– Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

 

           Оновлення та підтримання в актуальному стані довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalaid» 

 

            Робочою групою Кременецького місцевого центру (утворена наказом від 16 листопада 

2016 року №28) доопрацьовано правові консультації, розміщені у довідково-інформаційній 

платформі «WikiLegalAid», підтримання яких в актуальному стані проводиться двічі на місяць. 
 

3. Децентралізація системи БПД 
 
 

      3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень. 

 

Забезпечення прийому поданих адвокатами актів надання БВПД, 

перевірка комплектності,правильності розрахунку та забезпечення оплати 

послуг. 

 
Протягом III кварталу 2017 року було прийнято  та оплачено 37 актів надання  

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Забезпечення надання консультативно-методичної допомоги працівникам 

МЦ щодо управління фінансами та обмін досвідом. 

 
      28 вересня 2017 року  було  проведено навчання з працівниками  щодо   управління 

фінансами. 

           3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

Координація роботи відділів місцевого центру, моніторинг діяльності та 

узагальнення кращих практик. Здійснення контролю за своєчасним виконанням 

працівниками місцевого центру   наказів, доручень і листів Координаційного та 

Регіонального центрів. Узагальнення результатів роботи МЦ. 

 
         Постійно здійснюється контроль за виконанням своїх посадових обов’язків 

працівниками центру. Проводиться узагальнення результатів роботи центру. 



 

         Організація виїздів з метою надання практичної допомоги та поширення 

кращих практик організації МЦ. Навчання фахівцями  МЦ персоналу бюро. 

 

           19 липня 2017 року з метою надання практичної допомоги та поширення кращих 

практик організації МЦ здійснено виїзди працівників місцевого центру у Шумське бюро 

правової допомоги. 

 

 3.3. Управління людськими ресурсами 

 

Проведення робочих зустрічей по обміну досвідом за окремими 

напрямками роботи працівників  місцевого центру відповідних структурних 

підрозділів. Проведення навчальних семінарів, тренінгів тощо. 
 

28 вересня 2017 року  з  метою підвищення якості надання безплатної вторинної 

правової  допомоги  відділами представництва, правової інформації та консультацій, бюро 

правової допомоги   було  проведено робочу зустріч з працівниками бюро правової допомоги. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

        2.1. Результативні показники діяльності Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

За період з 01 липня   по 30 вересня   2017 року Кременецьким місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1759 звернень 

клієнтів  з них  1466 – це нові клієнти , які звернулися до центру  та  293 

повторних звернень, 1659 особам було надано правову консультацію   та 100 

особа написала письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

102 рішення про надання БВПД, надано 78 доручень адвокатам та 53 штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 3 письмових  зверненнях  було надано відмову у наданні 

БВПД, 1 особу перенаправлено до інших провайдерів які надають БПД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 

опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1. 
Відділ правової інформації 

та консультацій  
407 360 47 0 

2. 
Відділ « Збаразьке бюро 

правової допомоги»  
266 256 10 0 

3. 
Відділ « Зборівське  бюро 

правової допомоги» 
326 319 7 0 

4. 
Відділ « Лановецьке  бюро 

правової допомоги» 
355 328 26 1 

5. 
Відділ « Шумське  бюро 

правової допомоги» 
405 395 10 0 

6. 

Разом по Кременецькому 

місцевому центру з надання 

БВПД  
1759 1658 100 1 

 

Щодо розподілу клієнтів Кременецького  місцевого центру  з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за  статтю 

Протягом третього  кварталу 2017 року до місцевого центру звернулось 

948  жінок та 518 чоловіків. 

 

 



 

Щодо розподілу клієнтів Кременецького  місцевого центру  з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віковою категорією 

Щодо вікової категорії клієнтів центру, то за липня по вересень     

поточного року найбільша кількість звернень надійшла від осіб віком 

від 35 до 60 років – 797 звернень,  від 18 до 35 років  звернулася 450 

осіб,  у віці понад 60  років – 215 осіб та 4осіб  у віці  до 18 років. 

 

Щодо розподілу категорій питань з якими зверталися клієнти до  

Кременецького  місцевого центру  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення - 163 (9,27%), спадкового  -  229 (13,02 %), сімейного – 

чоловіки; 518; 35% 

жінки; 947; 65% 

Кількість звернень  клієнтів за  статтю 

чоловіки 

жінки 

До 18 років; 4; 0% 

Від 18 років до 35 
років; 450; 31% 

Від 35 років до 60 
років; 797; 54% 

Понад 60 років; 
215; 15% 

Розподіл клієнтів , які звернулися до 
Кременецького місцевого центру за віком 

 

До 18 років 

Від 18 років до 35 років 

Від 35 років до 60 років 

Понад 60 років 



304 (17,28%), медичне - 9 (0,51%), трудового - 133 (7,56%), адміністративного -  

40(2,27%), земельного -   198 (11,26%), договірного - 119 (6,77%), житлового  - 

125 (7,11%),  іншого цивільного   - 345 (19,61%) , виконання судових рішень  - 34 

(1,93%), не правове -  1(0,06%) та з  інших питань  - 59 (3,35%). 

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання 

БВПД,було зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід 

яких менше двох прожиткових  мінімумів для осіб відповідного віку ) – 73 

(69,52%),  інвалідів - 15 (16,19 %) та ветеранів війни - 14 ( 14,29 %). 

 

Соціальне 
забезпечення; 163; 

9,27% 

Спадкове; 
229; 13,02% 

Сімейне; 304; 17,28% 

Трудове; 133; 7,56% 
Адміністративне; 

40; 2,27% 

Земельне; 
198; 11,26% 

Договірне; 119; 6,77% 

Житлове; 
125; 

7,11% 

Медичне; 9; 0,51% 

Інше цивільне; 
345; 19,61% 

Виконання судових 
рішень; 34; 1,93% 

Неправове; 1; 0,06% 
Інше; 59; 3,35% 

Звернення до Кременецького МЦ за категоріями 
питань за період липень  - вересень 2017 року 

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Договірне 

Житлове 

Медичне 

Інше цивільне 

Виконання судових рішень 

Неправове 

Інше 



 

  

Крім цього, місцевим центром, в  тому числі бюро правової допомоги, у   

ІІІ  квартал 2017 року було: 

 здійснено 63 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 11  

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 313 осіб, в тому числі 305осіб звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 8  осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 38 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 37акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 63 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 72  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 85 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

 

 

Малозабезпечені; 73; 
69,52% 

Інваліди; 15; 14,29% 

Учасники АТО; 17; 
16,19% 

Належність до вразливих категорій осіб, яким 
Кременецьким МЦ  надано безоплатну вторинну 

правову допомогу протягом липня  - вересня 
2017року 

Малозабезпечені 

Інваліди 

Учасники АТО 



Таблиця 2.  Інформація щодо окремих показників діяльності 

Кременецького місцевого центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдер

ів БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1. 
Кременецький 

МЦ разом з 

бюро  

63/305 11/8 38 63 85 

2.  

Кременецький 

місцевий 

центр з 

НБВПД  

15/87 4/4 7 13 14 

3. 

Відділ 

 « Збаразьке 

бюро правової 

допомоги» 

9/44 1/1 6 8 32 

4. 

Відділ 

 « Зборівське 

бюро правової 

допомоги» 

14/50 4/1 10 11 26 

5. 

Відділ 

 « Лановецьке 

бюро правової 

допомоги» 

13/26 1/1 18 13 3 

6. 

Відділ 

 « Шумське 

бюро правової 

допомоги» 

12/98 1/1 7 7 10 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


