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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

1.1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 Розширення доступу до БПД для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей які стали або могли стати жертвами 

насильства в сім’ї 

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 у приміщенні  служби у справах 

дітей Лановецької  РДА (03.10.2016р., 13.10. 2016 р., 19.10.2016 р., 

15.12.2016р.), Зборівського районного  центру соціальних служб для дітей, сім’ї 

та молоді (23.11.2016 р.) та  в службі у справах дітей Шумської районної 

державної адміністрації (20.10.2016р.). А також організовано роботу 

консультаційного пункту в державному навчальному закладі «Дитячий будинок 

сімейного типу» с. Сураж (23. 12.2016р) . 

 



 
 

З метою спрощення доступу до БПД  дітей-сиріт , дітей  позбавлених 

батьківського піклування, безпритульних    дітей , дітей  які можуть стати або 

стали жертвами насильства в сім'ї та дітей з соціально незахищених 08.12.2016 

року фахівці місцевого центру взяли участь у  « Семінарі для опікунів і 

піклувальників»  організованому  та проведеному працівниками служби у 

справах дітей Кременецької РДА під керівництвом  заступника начальника 

служби у справах дітей Кременецької РДА Алли Злочевської. 

 З метою правовї обізнаності неповнолітніх  19.10.2016 року  

проведено годину правових знань з учнями 9-10 класів Білокриницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (с. Білокриниця Кременецького району) 

на тему «Права та міра поведінки при затриманні», 25.10.2016 року  - годину 

правових знань з учнями 8-11 класів Дунаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів (с. Дунаїв  Кременецького району) на тему «Права дитини як система 

можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку»,  з 

учнями  Кременецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  проведено  05.12.2016 року -  

бесіду з правової тематики на тему: «Основні характеристики юридичної 

професії» 05 грудня 2016 року  в приміщенні державного навчального закладу         

« Кременецький професійний ліцей»  із студентами даного закладу проведено 

бесіду – дискусію на тему « Затримання : підстави , міра, поведінка, права та 

обов’язки при затриманні» , 06 .12.2016 року   - урок правових знань з учнями 



Горинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, темою якого було ознайомлення школярів з 

 Конвенцією ООН про права дитини, 07 грудня 2016 року - участь у проведенні 

круглого столу на тему: «Соціально-правовий статус студентів» зі 

студентамиКременецького медичного училища ім.Арсена Річицького , 08 

грудня 2016 року - годину правових знань на тему : «Основні характеристики 

юридичної професії» в Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів,   та 09.12.2016 року -  

участь у семінарі із студентами Кременецького лісотехнічного на тему: «Види 

власності в Україні. Право на землю». 

 

 

 

 
 

 



 

 

07 грудня 2016 року у Кременецькому місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у рамках заходів з проведення 

Всеукраїнського тижня права проходив на тему: «Ознайомлення з роботою 

Кременецького місцевого центру» для студентів навчальних закладів міста 

Кременець. Першими завітали у «відкриті двері» учасники юридичного 

студентського гуртка «Юридична клініка» Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім.. Т.Г.Шевченка на чолі з керівником гуртка, 

викладачем правових дисциплін, доцентом, кандидатом юридичних наук 

Віктором Ткачуком. Крім студентів академії у «відкриті двері» також 

«потрапили» члени студентського гуртка з дисципліни основи правознавства 

«Бакалавр» Кременецького лісотехнічного коледжу на чолі з керівником 

гуртка, викладачем циклової комісії соціально-економічних дисциплін Марією 

Бондарською. 



 

Цього ж дня також проведено день «відкритих дверей» і  у відділі 

Лановецьке бюро правової допомоги. З  Учням  Лановецької філії ДНЗ 

«Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою проведено бесіду на тему: «Ти – людина, значить маєш права». 

28 жовтня 2016 року керівником Шумського бюро правової допомоги 

разом із вчителем історії і правознавства Лесею Онищук та представником 

Шумської централізованої бібліотеки Ларисою Синюк в Шумський ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 було проведено тематичний урок приурочений 40 річчю 

створення Української Громадянської Групи сприяння виконанню Гельсінських 

угод. 

З метою поширення інформації про діяльність УГГ серед молоді, 

виховання юних громадян України на прикладі героїчного життя людей, 

які йшли з відкритим забралом проти страшної репресивної системи, 

усвідомлюючи, що їх усіх посадять (зі слів Олеся Шевченка, саме так і сказала 

Оксана Мешко ще 9 листопада 1976 року) Кременецький місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги запросив до участі у заходах 

з відзначення 40-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод у м. Кременець члена правління Української 

Гельсінської спілки з прав людини, керівника громадської правозахисної 

організації «Гельсінська ініціатива – XXI» Олександра Степаненка.  

 

 



 

 

 

09 листопада 2016 року  в рамках проведення заходів взяли участь у 

семінарі з нагоди відзначення 40-ї річниці створення Української Громадської 

Групи сприяння виконання Гельсінських угод у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Т.Г. Шевченка та у проведенні 

мультимедійного уроку: «УГГ – Хронологія подій» для учнів старших класів 

Кременецького ліцею ім. Уласа Самчука у Кременецькій районній бібліотеці 

ім. Юліуша Словацького за участі заступника директора ліцею з виховної 

роботи Віри Трачук та викладача правознавства Бориса Семенюка.  

Цій славетній даті була приурочена проведена у Кременецькій ЗОШ I-III 

ступенів №2 конференція «Наша свобода не далася дарма. Створення і 

діяльність УГГ» підготовлена педагогом-організатором та вчителем 

правознавства школи Ніною Мартинюк за участі учнів 9-11 класів школи та 

Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 



 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

формування правосвідомості правової культури та неповнолітніх осіб відділом 

Збаразьке бюро правової допомоги  25 жовтня 2016року провели зустріч з 

старшокласниками Збаразької ЗОШ №1 на тему «Юридична відповідальність: 

сутність та види». 

5 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права працівники 

Збаразького бюро правової допомоги спільно з викладачем юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету, 

директором юридичної клініки ТНЕУ «LIBERTA» Іриною Юркевич провели 

зустріч із старшокласниками Збаразької ЗОШ №2 на тему: «Поняття та 

структура місцевого самоврядування в Україні». Уроки правових знань у 

навчальних закладах Збаразького району фахівці бюро проводили впродовж 

усього тижня. 06 грудня 2016 року в провели зустріч з старшокласниками 

Залужанської ЗОШ на тему «Декларація прав дитини як основоположний 

документ захисту прав неповнолітніх». 

9 грудня 2016 року проведено виховну годину з учнями Вишнівецького 

професійного ліцею та ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» на тему: «Затримання: підстави, міра 

поведінки та права і обов’язки особи при затриманні».  



 

 



   

З метою належного формування серед неповнолітніх осіб правової культури та 

свідомості, працівниками Зборівського бюро правової допомоги проведено ряд 

заходів, серед яких 10 жовтня 2016 року проведено урок правових знань  серед учнів 

9-тих класів Зборівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, на тему: 

«Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», 18 жовтня 2016 року проведено 

лекцію для учнів 10-11-тих класів Зборівської державної української гімназії ім. Р. 

Завадовича, на тему: «Протидія торгівлі людьми: що це таке і як цього уникнути?», 

05 грудня 2016 року  взяли участь у круглому столі  на тему: «Соціально-правовий 

статус неповнолітніх»  проведеному в Зборівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1,  6 грудня 2016 

року в Зборівському коледжі ТНТУ імені І.Пулюя говорили  на тему: «Права 

людини та громадянина»,  а також у Стіжоцькій ЗОШ І-ІІ ступенів проведено 

тематичний урок « Я і Закон» , 7 грудня 2016 року проведено урок правових знань 

серед учнів 9-10-тих класів тему: «Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина» в Озерянській ЗОШ І-ІІІ ступенів , 08.12.2016 року 

проведено правовий урок з учнями 8 класу Юськовецької ЗОШ  І –ІІІ. А також 

09.12.2016 року в Шумському ліцеї проведено бесіду-дискусію на тему 

«Затримання, підстави, права та обов’язки при затриманні». 

 

 

 

  Розширення доступу  до БПД для малозабезпечених осіб, інвалідів 

 

З метою спрощення доступу  до безоплатної правової допомоги для 

малозабезпечених осіб та інвалідів, працівниками  Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  протягом  звітного 

періоду  проводилися виїзні прийоми громадян у приміщеннях сільських, 

селищних та   міських  радах  Збаразького, Зборівського, Лановецького,  

Кременецького та Шумського  районів.  У четвертому  кварталі 2016 року 

продовжили свою роботу постійно діючі  та організовано нові  консультаційні 

пункти, які надають правову допомогу згідно графіку  у: 

- Вишнівецькій селищній раді Збаразького району (кожної останньої 

середи місяця); 

- Залозецькі селищні раді  Зборівського району (24 числа кожного 

місяця); 

- Великодедеркальській сільській  раді Шумського району  (кожного 

першого та  останнього четверга місяця);  

-  Почаївській міській раді Кременецького району   ( кожної останньої 

п’ятниці місяця) . 
Окрім вищезазначених консультаційних пунктів фахівцями місцевого 

центру проведено виїзні прийоми громадян ще у 20 сільських радах районів . 

 

Також завдяки роботі  «Мобільного  соціального офісу»  у складі 

заступника голови районної ради та працівників місцевого центру правову 

допомогу отримали жителі сіл , які відносяться до : 



- Ридомильської  сільської ради  - 04.11.2016 року (правову допомогу 

отримало  10  осіб) ; 

- Крижівської сільської ради  - 09.12.2016 року (правову допомогу 

отримало  9 осіб); 

- Гаївської сільської ради  - 20.12.2016 року (правову допомогу отримало  

6  осіб). 

 

 
 

 

 

 

З метою спрощення доступу до БВПД соціально незахищених верств 

населення,  працівниками  Зборівського бюро правової допомоги організовано 

роботу консультаційного пункту  в районному товаристві Червоного Хреста 

України (29.11.2016р.,19.12.2016р.) 

 

Для підвищення рівня поінформованості такої категорії громадян ,  як 

безробітні особи та малозабезпечені, працівниками місцевого центру протягом 

звітного періоду проведено  організаційно-просвітницькі заходи, серед яких  

участь у семінарах та тренінгах з безробітними особами , що перебувають на 

обліку в Збаразькому ( 17.10.2016р., 09.12.2016 р., 21.12.2016 р. ),  Зборівському 

(04.11.2016р., 01.12.2016р., 01.12.2016 р.,16.12.2016р), Кременецькому                 

( 07.12.2016р.),  Лановецькому (28.10.2016 р., 11.11.2016 р., 29.11.2016р.) та 

Шумському (20.10.2016р., 17.11.2016р, 05.12.2016р. )   районних  центрах 

зайнятості .  



 
З метою спрощення та розширення доступу територіальних громад до 

безоплатної правової допомоги, які звертаються до центрів зайнятості, між 

Координаційним центром з надання правової допомоги та державною службою 

зайнятості України 01 листопада 2016 року було підписано Меморандум про 

співпрацю. 

12 грудня 2016 року фахівці Кременецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги спільно з юристом Кременецького 

районного центру зайнятості Вадимом Колтунюком  провели виїзний прийом 

громадян у с. Сапанів Кременецького району. 

 

З метою спрощення доступу до БВПД соціально незахищених верств 

населення,  працівниками  Зборівського бюро правової допомоги проведено 

зустріч з представниками управління праці та соціального захисту населення 

Зборівської районної державної адміністрації (28 жовтня 2016 року) . 

Спільно із директором департаменту соціального захисту населення 

Тернопільської обласної державної адміністрації Вадимом Боярським 

проведено прийом громадян в приміщенні управління соціального захисту 

населення Шумської райдержадміністрації (28.10.2016р.) Для отримання 

правової допомоги звернулось 4 особи. 



 
 

У четвертому  кварталі  2016 року забезпечено роботу 2 дистанційних 

пунктів доступу до БПД та  проведено 6   онлайн - консультацій    за 

допомогою   скайп - зв’язку.    

 

Розширення доступу до БПД ветеранів війни та осіб на яких 

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

соціального захисту» (в тому числі 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 :  

- 11 листопада 2016 року  та 07 грудня 2016  року  працівники 

Збаразького бюро правової допомоги Кременецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги зустрілись з членами 

громадських організації  учасників АТО в Збаразькому районі «Побратими 

Тернопілля» та «Сила України»; 

- 08 грудня 2016 року працівниками Зборівського бюро спільно з 

керівником Зборівського відокремленого відділення ГО Спілка бійців та 

волонтерів АТО «Сила України» Наталі Назаревич та учасників АТО 

Зборівського району проведено семінар на тему: «Захист прав людини та прав 

учасників АТО; 

           - 15 грудня 2016 року проведено зустріч з заступником військового      

комісара Зборівського військового комісаріату, з метою налагодження співпраці   

між працівниками військомату та бюро правової допомоги ;  

 



З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

учасників АТО 8 листопада 2016 року та 9 грудня 2016 року працівниками  

Лановецького бюро правової допомоги  було проведено виїзні прийоми для 

учасників АТО, які відбулися в приміщенні громадської організації учасників 

АТО Лановеччини. Також працівники місцевого центру спільно з головою  ГО 

«Спілка учасників бойових дій АТО Кременецького району» Іваном  

Білосевичем   у приміщенні спілки  провели  прийом для учасників АТО             

( 31.10.2016 р.,  25.11.2016 р., 29.12.2016 р. )  

  Продовжуючи практику проведення виїзних прийомів громадян у 

приміннях військоматів працівниками Збаразького бюро правової допомоги ( 

08.11.2016 р.), Шумського бюро правової допомоги (23.11.2016р.) та 

Зборівського бюро правової допомоги ( 26.12.2016 р.) у районних військових 

комісаріатах проведено виїзні прийоми для учасників бойових дій.  

Також для учасників бойових дій  5 грудня 2016 року у Кременецькому 

місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги з нагоди 

проведення Всеукраїнського тижня права відбувся круглий стіл, присвячений 

аналізу забезпечення дотримання прав учасників АТО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розширення доступу до БПД для інвалідів та людей похилого віку 

 

Для забезпечення спрощення доступу до безоплатної правової допомоги 

для  інвалідів та людей похилого віку, у звітному періоді було проведено ряд 

зустрічей та виїзних прийомів громадян у стаціонарних геріатричних 

відділеннях районних територіальних центрів соціального обслуговування 

населення ( надання соціальних послуг ) :  

- у відділенні стаціонарного догляду для постійного та тимчасового 

проживання у селі Перепельники Зборівського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) -  28 листопада 2016 

року; 

- в Лановецькому геріартичному відділенні територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Лановецькому 

районі ( 23.12.2016 р.) ;  

 
 

 

- в геріатричному відділенні територіального центру соціального 

обслуговування (надання послуг) Шумського району, що знаходиться на 

території Великодедеркалької сілької ради (29.12.2016р.).  

- у Лановецькому районному осередку Всеукраїнської організації  

інвалідів «Союз організації інвалідів України» ( 16.11.2016р.); 

-  у  Шумському районному осередку Всеукраїнської організації  інвалідів 

«Союз організації інвалідів України» (15.12.2016 р.). 

Крім того, фахівці місцевого центру взяли  участь у проведеному 

 обласною організацією Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації 

інвалідів України» під керівництвом голови організації Михайла Костіва 

семінарі на тему «Інтеграція людей з інвалідністю у суспільство : від декларації 

до практичного втілення»  та провели для людей з інвалідністю  виїзний 

прийом ( 19.10.2016 р.). 

20 жовтня 2016 року в Лановецькій районній державній адміністрації 

відбувся обласний семінар, проведений  обласною організацією Всеукраїнської 



організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України". Обговорювалась 

тема: «Реалізація Конвенції ООН про права інвалідів на місцевому рівні: роль 

органів влади та місцевого самоврядування у їх забезпеченні . 

Варто зазначити , що керівник  Шумського бюро правової допомоги  взяв 

участь , у  організованій   Шумською міською радою, відділом освіти молоді і 

спорту Шумської міської ради та Шумською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , акції 

«Назустріч вчителю», яка проводилась 03 жовтня 2016року. Учасники акції 

відвідали  28 ветеранів – педагогів , яким розповіли хто має право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги та про порядок її отримання.  

 

 
В ході поведення даного заходу надано адресну допомогу особі  з 

обмеженими можливостями пересування. 

 

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, які 

відбувають покарання  в установах виконання покарань 

 

08 грудня 2016 року в приміщенні Збаразької виправної колоні № 63 

працівники Збаразького бюро правової допомоги, спільно з керівником даної 

установи виконання покарань  Андрієм Макаром, активістом  ГО УАТО в 

Збаразькому районі «Побратими Тернопілля»  Юрієм Санницьким та 

директором  Збаразького районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді Русланою Боднар провели круглий стіл щодо проблем захисту прав 

людини в ході виконання призначеного покарання.  



 
 

     А також  цього дня провели зустріч з  засудженими та розповіли  про їхні 

права та способи їх захисту в ході виконання призначеного покарання. Після 

чого були надані правові консультації усім бажаючим ув’язненим. Правову 

допомогу отримали пятеро осіб, яких цікавили питання, що регулюються 

цивільним, кримінальним процесуальним  правом та правом соціального 

забезпечення.  

                
 

 



Інформування про безоплатну правову допомогу 

 

Для широкого інформування жителів районів, що знаходяться в зоні 

юрисдикції Кременецького місцевого центру  про безоплатну правову 

допомогу,  працівники місцевого центру взяли участь у  сесіях сільських та 

районних рад :   Шумської районної ради (23.10.2016р.), Шпиколоської 

сільської ради Кременецького району ( 27.10.2016 р.),   Збаразької районної 

ради (04.11.2016р.), Сапанівської сільської ради Кременецького району 

(23.11.2016 року ) Ярославицької сільської ради Зборівського району                  

( 28.12.2016 р.) . 

 

 

З метою інформування населення про систему безоплатної вторинної 

правової допомоги працівниками місцевого центру проведено вуличне 

інформування жителів Збаразького, Зборівського, Лановецького та Шумського 

районів, в ході якого поширювалися інформаційні буклети про БВПД із 

зазначенням адреси, контактного телефону та  скап зв’язку місцевого центру. 

 

 

 

 
 



 
 

В рамках Всеукраїнського тижня права, що проходив з 05 по 09 грудня 

2016 року у приміщеннях  районних бібліотек  було організовано виставки – 

форуми на правову тематику. На виставках були представлені розроблені 

фахівцями місцевого центру буклети про безоплатну вторинну правову 

допомогу та інші інформаційні матеріали. 

 



 
 

 

 Також у приміщенні Лановецького районного суду було розміщено 

інформаційний куток. 

Також у  четвертому кварталі 2016 року налагоджено співпрацю з 

працівниками Укрпошти районів, що знаходяться в зоні юрисдикції місцевого 

центру. Зокрема проведено робочі зустрічі :  

- 31 жовтня 2016 року в рамках «Дня якості», який проходив у відділенні 

поштового зв’язку Центру обслуговування споживачів № 2 Центру поштового 

зв’язку № 4 ТД УДПЗ «Укрпошта», провели зустріч із начальниками відділень 

поштового зв»язку Лановецького району. 

- 01 грудня 2016 року працівники бюро взяли участь в заході «День 

якості», який проводився центральним відділенням поштового зв’язку Зборів-1. 

- 13.12.2016 року проведено зустріч з працівниками центрального 

відділення поштового зв'язку №1 м. Шумськ Тернопільської дирекції 

Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта»; 

          - 15 грудня 2016 року із начальником центрального відділення поштового 

зв’язку Збараж №2 УДППЗ "Укрпошта" Надією Лавринюк та листоношами 

Збаразького району ; 

 



 
   

  

Налагодження  та розвиток співпраці , забезпечення взаємодії щодо 

надання БПД 

 
Для  налагодження  та розвитку  співпраці , забезпечення взаємодії щодо 

надання БПД, проведено ряд робочих зустрічей  :  

- з начальником   Лановецького вiддiлення полiцiї  Кременецького  вiддiлу 

поліції ГУНП у  Тернопільській (21.10. 2016 р.) ;  

-  з працівниками Шумського районного сектору кримінально – виконавчої 

інспекції УДПтС України у Тернопільській області(07.11.2016 р.); 

- з начальником Збаразького відділення Підволочиського відділу головного 

управління національної поліції в Тернопільській області( 08.11.2016 р.); 

- з працівниками Зборівського районного суду Тернопільської 

області (11.11.2016 р.); 

- працівники Збаразького бюро спільно з працівниками Збаразького 

відділення Підволочиського відділу головного управління національної поліції 

в Тернопільській області взяли участь в круглому столі на тему «Механізми 

реалізації особистих прав людини» (08.12.2016 р.); 

- з в.о. керівника Кременецької місцевої прокуратури ( 16.12.2016 р.) 

 



З метою забезпечення взаємодії щодо надання  БВПД фахівцями 

місцевого центру спільно з начальниками відділів державної виконавчої 

служби  та відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції в Тернопільській області у приміщеннях 

бюро правової допомоги  проводили спільне консультування громадян.  

Зокрема проведено спільний прийом громадян з Збаразького міжрайонного 

відділу ДВС ГУ юстиції в Тернопільській області Володимиром Хабером та 

начальником Збаразького районного відділу ДРАЦС Іриною Федорів ( 10.11.2016 

р. та 07.12.2016 року ) .  

У приміщенні Зборівського бюро правової допомоги  - начальник 

Зборівського районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області Ганна  Бідось та 

начальник  Зборівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

Марія Кулик  консультували жителів Зборівського району ( 10.11.2016 року та 

20.12.2016 р.) . 

У приміщенні Шумського бюро правової допомоги проведено  також 

проведено спільний прийом громадян з начальником Шумського  районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Марією Войціщук ( 10.11.2016 р.).   

 

 
. 



11 листопада 2016 року у приміщеннях Збаразького та Зборівського бюро 

правової допомоги  проведено спільний прийом громадян з начальником 

відділу державної реєстрації засобів масової інформації та громадських 

формувань Управління державної реєстрації головного територіального 

управління юстиції в Тернопільській області Василем Марцинкевичем. 

Також у своїй роботі фахівці місцевого центру продовжують приділяють 

увагу внутрішньо - переміщеним особам . Так фахівцями Кременецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

09.12.2016 року  проведено зустріч з внутрішньо – переміщеними особами котрі 

проживають у с. Крижі Кременецького район . А також фахівцями  

Зборівського та Лановецького  бюро правової допомоги  - 26 грудня 2016 року 

проведено зустрічі з даною категорією осіб за місцем  їхнього тимчасового 

проживання. 

 

 

 

 

1.2. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація 

обміну досвідом між ними 

 

  

З метою продовження тісної співпраці  адвокатів з місцевим центром та  

організації обміну досвідом між ними,   06.12.2016 р.  у приміщенні відділу   

«Зборівське  бюро правової допомоги»  проведено навчання з адвокатами 

системи БВПД Зборівського району  та  12.12.2016 р.  в приміщенні відділу   

«Збаразьке  бюро правової допомоги»    проведено зустріч з адвокатами 

системи БВПД Збаразького району.  23.12.2016  в приміщенні Кременецького 

місцевого центру   проведено семінар з адвокатами системи БВПД 

Кременецького району. 

У ході проведених заходів обговорювалися питання   практики розгляду 

судами справ за  участю   адвокатів, які надають  безоплатну вторинну правову 

допомогу   та проблемні питання, що виникають    при наданні такої допомоги.   

Крім того, адвокати поділилися  власною   практикою  представництва 

інтересів осіб, суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в суді 

та інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами. Також, обговорювалося питання  щодо змін у  порядку  та розмірі 

оплати послуг та  відшкодування витрат адвокатів. 



 
.      

 

1.3.  Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 

 

Забезпечення постійного оновлення паспортів територіальних громад 

 За звітний період розроблено паспорт Зборівського району та 

Озернянської громади Зборівського району. 

 

 

Налагодження і підтримка ефективної співпраці із суб'єктами надання 

БППД, що здійснюють свою діяльність на відповідній території  

 

          За четвертий квартал  2016 року проведено 13  круглих столів, робочих 

зустрічей та семінарів з громадськими та неурядовими організаціями, зокрема з 

представниками Тернопільської обласної організації Всеукраїнської організації  

інвалідів «Союз організації інвалідів України» на чолі з Михайлом Костівим 

(18.10.2016р.), членами громадської організації «Учасники антитерористичної операції 

Лановеччини» (30.10.2016р.), 



 
 

 головою Зборівської районної організації Товариства Червоного Хреста Любою 

Кушик (08.11.2016р.),  головою Лановецького районного осередку Всеукраїнської 

організації  інвалідів «Союз організації інвалідів України» Георгієм Мельником 

(16.11.2016р.), головою громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО 

Кременецького району» Іваном Білосевичем (23.11.2016р.), волонтером Благодійного 

Фонду ”Наша надія Кременець”, відповідальною за зв’язки з громадськістю та 

юридичні питання,  Ольгою Скакальською (23.11.2016р.), керівником та засновником 

громадської організації  ” Волинські культурні ініціативи ” Денисом Чиком та 

Віктором Ткачуком (23.11.2016р.), головою Кременецького районного осередку 

Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз організацій інвалідів України” Григорієм 

Петруком (29.11.2016р.), керівником Зборівського відокремленого відділення ГО 

Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» Наталею Назаревич та учасниками 

АТО Зборівського району (08.12.2016р.), представниками громадської організації 

«Учасників АТО «Побратими Тернопілля» (22.12.2016р.), головою Зборівської 

районної організації Товариства Червоного Хреста Любою Кушик (22.12.2016р.),  

головою Лановецького районного осередку Всеукраїнської організації  інвалідів 

«Союз організації інвалідів України» Георгієм Мельником (23.12.2016р.) та проведено 

круглий стіл на тему: «Аналіз забезпечення  дотримання прав учасників 

антитерористичної операції» за участі керівників ОМС та ОВВ Кременецького району, 

голови та членів громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО 

Кременецького району» та волонтера благодійного фонду «Наша надія – Кременець» 

Ольги Скакальської (05.12.2016р.). 

        За результатами проведених зустрічей налагоджено співпрацю з 5 

громадськими та неурядовими організаціями : Лановецьким районним осередком 

Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз організацій інвалідів України";  

громадською організацією « Волинські культурні ініціативи» м.Кременець; 



Зборівською районною організацією товариства Червоного Хреста України;  

Зборівським відокремленим відділенням ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО 

«Сила України»; ГО УАТО в Збаразькому районі «Побратими Тернопілля» та 

підписано п’ять меморандумів про співпрацю між місцевим центром та 

громадською організацією « Волинські культурні ініціативи», ГО УАТО в 

Збаразькому районі «Побратими Тернопілля», Кременецьким районним осередком 

Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз організацій інвалідів України", 

Лановецьким районним осередком Всеукраїнської організації інвалідів  "Союз 

організацій інвалідів України" та Зборівською районною організацією товариства 

Червоного Хреста України.  

 

З метою налагодження та підтримки ефективної співпраці з суб’єктами надання 

БППД за жовтень- грудень 2016 року проведено 57 нарад, робочих  зустрічей  та 

семінарів  з органами державної влади та ОМС, зокрема з начальником відділу 

державної виконавчої служби та в.о. начальника відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській 

області Ганною Бідось та Юлією Кріль (11.10.2016р.), директором та заступником 

Збаразького районного центру зайнятості Василем Олещуком та Оксаною 

Радібовою (17.10.2016р.), педагогічним колективом Білокриицької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кременецького району (19.10.2016р.), 1-им заступником 

начальника, начальником та заступником Шумського відділу обслуговування 

громадян та головним спеціалістом юридичного відділу Кременецького об’єднаного 



управління Пенсійного фонду України у Тернопільскій області Людмилою Хом’як, 

Тарасом Шевчуком, Галиною Середюк та Іванною Онофрійчук (20.10.2016р.), 

працівниками Лановецького вiддiлення полiцiї  Кременецького  вiддiлу поліції 

ГУНП у  Тернопільській області ( 21.10.2016р.), головою Шумської районної ради 

Тарасом Корцем (24.10.2016 р.), фахівцями  центру надання адміністративних 

послуг Лановецької райдержадміністрації (26.10.2016), Шпиколоським сільським 

головою Петром Мартинюком (27.10.2016р.), засіданні колегії Збаразької районної 

державної адміністрації (27.10.2016р.),  представниками управління праці та 

соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації 

(28.10.2016р.),  начальниками відділень поштового зв’язку Центру обслуговування 

споживачів № 2 Центру поштового зв’язку № 4 ТД УДПЗ «Укрпошта» 

(31.10.2016р.), працівниками Центру надання адміністративних послуг Зборівської 

районної державної адміністрації (31.10.2016р.), сільським головою с. Романове 

село Збаразького району Галиною Ільчишин (02.11.2016р.), секретарем Залозецької 

селищної ради Борисом Бачинським, секретарем виконкому Марією Шрам та 

головним бухгалтером Ольгою Теслею (03.11.2016р.), колективом Залозецької 

районної номерної лікарні №2 на чолі з головним лікарем Богданом Гордійчуком 

(03.11.2016р.), 

 

 працівниками Залозецького поштового відділення (03.11.2016р.), працівниками 

Шумського районного сектору кримінально – виконавчої інспекції УДПтС України 

у Тернопільській області (07.11.2016р.), начальником Збаразького відділення 

Підволочиського відділу головного управління національної поліції в 

Тернопільській області (08.11.2016р.), працівниками Зборівського районного центру 



соціальних служб (08.11.2016р.), в.о. директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Андрієм Тюхом (10.11.2016р.), 

завідуючими будинків культури та бібліотек Зборівського району (10.11.2016р.), 

першим заступником голови Шумської районної державної адміністрації Віктором 

Штурмою (11.11.2016р.), працівниками Зборівського районного суду (11.11.2016р.),  

приватним нотаріусом Лановецького районного нотаріального округу Русланою 

Доротюк (14.11.2016), 

 

 працівниками служби у справах дітей та відділу у справах сім’ї, молоді і 

спорту Зборівської районної державної адміністрації (17.11.2016р.), педагогічним 

колективом Юськівецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременецького 

району (17.11.2016р.), 1-им заступником начальника управління соціального захисту 

населення Кременецької райдержадміністрації Аллою Середюк (22.11.2016р.), 

директором  територіального центру соціального обслуговування у Кременецькому 

районі  Евгенією Бобрик (22.11.2016р.), Сапанівським сільським головою Іваном 

Іванюком (23.11.2016р.), 1-им заступником начальника управління соціального 

захисту населення Кременецької райдержадміністрації Аллою Середюк 

(24.11.2016р.), начальником відділу Держгеокадастру в Кременецькому районі 

Тернопільської області Віктором Трищуком (24.11.2016р.),  керуючим 

Кременецького відділення філії Тернопільського обласного управління АТ 

«Ощадбанк» Ігорем Остапчуком (24.11.2016р.), директором та начальником відділу 

активної підтримки безробітних Кременецького районного центру зайнятості 

Олегом Ілиничем та Оленою Поповою (24.11.2016р.), заступником начальника 

управління праці та соціального захисту населення Кременецької міської ради 

Оксаною Денищук (24.11.2016р.),  сільськими головами Лановецького району 

(24.11.2016р.), керівництвом Шумської центральної районної бібліотеки 

(29.11.2016р.), начальником відділу Держгеокадастру в Шумському районі 

Миколою Грищенком (29.11.2016р.), працівниками центрального відділення 

поштового зв’язку Зборів-1 (01.12.2016р.), працівниками Зборівського відділення 

Козівського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Тернопільської 

області (02.12.2016р.),  



 

 працівниками Збаразької центральної бібліотечної системи (06.12.2016р.), 

працівниками комунального закладу «Зборівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» (06.12.2016р.), працівниками Збаразького відділення 

Підволочиського відділу головного управління національної поліції в 

Тернопільській області (08.12.2016р.), колективом Кременецького районного 

краєзнавчого музею (08.12.2016р.),  працівниками центрального відділення 

поштового зв'язку №1 м. Шумськ Тернопільської дирекції Українського державного 

підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (13.12.2016р.), директором 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Шумського району Валентиною Бойко (13.12.2016р.), начальником центрального 

відділення поштового зв’язку Збараж №2 УДППЗ "Укрпошта" Надією Лавринюк та 

листоношами Збаразького району (15.12.2016р.),  в.о. голови Шумського районного 

суду Тетяною Ящук (15.12.2016р.), заступником військового комісара Зборівського 

військового комісаріату (15.12.2016р.), начальником відділу надання 

адміністративних послуг Кременецької районної державної адміністрації 

(16.12.2016р.), в.о. керівника Кременецької місцевої прокуратури Віталієм 

Михальчишиним (20.12.2016р.), працівниками Центру надання адміністративних 

послуг Збаразької районної державної адміністрації (22.12.2016р.), членами колегії 

Шумської райдержадміністрації (22.12.2016р.),  начальником відділу організації 

діяльності надання адміністративних послуг Шумської районної державної 

адміністрації Марією Ніколюк (22.12.2016р.),  



 

директором Центру надання адміністративних послуг Зборівської районної 

державної адміністрації (22.12.2016р.),   начальником Кременецького 

об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Тернопільської області 

Олександром Маринюком (23.12.2016р.), начальником Лановецького 

об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Тернопільської області 

Володимиром Івашуком (23.12.2016р.), працівниками геріатричного відділення 

територіального центру соціального обслуговування (надання послуг) 

Шумського району, що знаходиться на території Великодедеркалької сілької 

ради (29.12.2016р.). 

За результатами проведених зустрічей налагоджено співпрацю з 32 

установами та підписано 8 меморандумів про співпрацю між місцевим центром 

та Управлінням соціального захисту населення Кременецької РДА,  

територіальним центром соціального обслуговування населення ( надання 

соціальних послуг ) Кременецького району, центрами надання 

адміністративних послуг Збаразької, Зборівської, Кременецької та Шумської 

РДА та Козівським і Лановецьким об'єднаними управліннями Пенсійного 

Фонду України Тернопільської області. 

За жовтень – грудень  2016 року надано методичну допомогу 61 ОМС 

щодо організації надання ними БПД. 

 

Забезпечення постійної співпраці щодо додаткового ресурсного 

забезпечення роботи МЦ для створення належних умов для доступу до 



БПД жителів районів, що знаходяться в зоні юрисдикції Кременецького 

місцевого центру з надання БВПД 
 

          З метою налагодження постійної тісної співпраці між місцевим центром 

та  органами місцевого самоврядування Збаразького, Зборівського, 

Лановецького та Шумського районів  в частині створення належних умов для 

доступу жителів цих районів до безоплатної правової допомоги, проведено 

зустріч  з   головою Збаразької районної ради Світланою Боднар  (11.10.2016р.). 

 

1.4. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 

  Протягом жовтня – грудня   поточного року місцевий центр у своїй 

роботі тісно взаємодіяв з Регіональним центром надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області.    

З звітній період  2016 року працівниками відділу   організації надання    

БВПД  та  роботи  з адвокатами  прийнято  та опрацьовано   137 актів  надання  

безоплатної  вторинної правої допомоги,  з них  повернуто Регіональним  

центром   з надання  БВПД  у Тернопільській  області  для доопрацювання -  2 

актів . 

Протягом звітного періоду  директор місцевого центру брала участь у 

засіданні Керівної  ради Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області. 

 

1.5. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій 

 

Протягом звітного періоду  працівниками Кременецького місцевого 

центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на власній 

сторінці  в соціальній мережі Facebook висвітлювалася інформація про 

проведену  роботу . 

 

  А також, інформація про діяльність місцевого центру  розміщувалася на 

інформаційних сайтах органів державної влади, місцевого самоврядування , 

зокрема на сайті Зборівської  та  Шумської районних державних адміністрацій, 

Лановецької та Збаразької міських рад.  

 

        

1.6. Взаємодія із засобами масової інформації 

 

 Протягом четвертого кварталу 2016 року з метою широкого висвітлення 

серед громадськості інформації про безоплатну правову допомогу, право 

громадян на отримання безоплатної вторинної правової допомоги,  

Кременецький місцевий центр проводив активну  взаємодію із засобами 

масової інформації Збаразького, Зборівського, Лановецького, Кременецького та 

Шумського районів.  



 Так, за жовтень - грудень  поточного року місцевим центром розміщено  

12  публікацій у районних друкованих засобах масової інформації, зокрема, у : 

-  Кременецькому районному інформаційному центрі «Діалог» -  

02.12.2016р. - «Пільги для учасників АТО щодо сплати податків та зборів» ; 

09.12.2016 р. – «Працелаштування внутрішньо переміщених осіб»; 09.12.2016 р. 

– «У Кременці за два роки проведуть інвентаризацію вільних земель для 

натовців…» 

-   Збаразькому  районному інформаційному  центрі «Народне слово»  -  

14.10.2016 р. – «У Збаразькому бюро правової допомоги безоплатно 

консультують мешканців Збаражчини»; 28.10.2016 р. – «Нововведення у 

порядку призначення субсидії»; 02.12.2016р. - «Пільги для учасників АТО щодо 

сплати податків та зборів» ; 09.12.2016 р. – «Працелаштування внутрішньо 

переміщених осіб»; 

  -  Шумському  районному інформаційному центрі  «Новини 

Шумщини» -  07.10.2016 р. – «Людей хвилювали соціальні питання»; 

18.11.2016 р. - «Безкоштовний «юридичний» сир – це не пастка, а Шумське 

бюро безоплатної допомоги, де завжди підуть на зустріч»;  09.12.2016 р. – 

«Працелаштування внутрішньо переміщених осіб»; 23.12.2016 р. – «Святкуйте 

без пригод» 

- Зборівському районному інформаційному центрі «Зборівська 

дзвіниця» - 02.12.2016р. - «Пільги для учасників АТО щодо сплати податків та 

зборів» 

 

Участь у радіопередачах 

 

09.12.2016р. – в ефірі Лановецького районного радіомовлення в.о. 

начальника відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» розповіла про осіб, 

які мають право на безоплатну правову допомогу.   

 

 

Виступи, статті в інтернет-виданнях ЗМІ 

 

З жовтня  по грудень 2016 року   на сторінках інтернет-видань ЗМІ 

місцевим центром розміщено 25 публікацій. 

Зокрема на : 

- «Типовому Кременці» - 24.10.2016  р. публікація «Поділ майна 

подружжя без розлучення»,  28.10.2016 р. - «До уваги громадських 

організацій», 01.11.2016 р. - «Права покупця», 11.11.2016 р. - «Адвокат 

майбутнього», 22.11.2016 р. -  опубліковано оголошення «Неприбуткові 

організації, які до 01 січня 2017 року не приведуть свої установчі документи у 

відповідність вимогам Податкового кодексу України, будуть виключені з 

Реєстру неприбуткових установ та організацій»;  

- «Пульсі Кременця»  - 27.10.2016 р. - «До уваги громадських 

організацій», 03.11.2016 р.-  «Кременчанам про права покупця», 06.12.2016 р. - 

«Дистанційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги»; 27.12.2016 р. – 

«Відповідальність за незаконну порубку ялинок»; 



- «Політичному Збаражі» - 04.10.2016р. публікація  про нововведення у 

порядку призначення субсидії, 27.10.2016 р. - «До уваги громадських 

організацій»; 11.11.2016 р. - «Адвокат майбутнього», 23.11.2016 р. -  

опубліковано оголошення «Неприбуткові організації, які до 01 січня 2017 року 

не приведуть свої установчі документи у відповідність вимогам Податкового 

кодексу України, будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій». 

  

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

        2.1. Результативні показники діяльності Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

За період з 01 жовтня  по 31 грудня   2016  року Кременецьким місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1577 

звернень клієнтів  з них  1286 – це нові клієнти , які звернулися до центру  та  

291 повторних звернень, 1477 особам було надано правову консультацію   та 

100 особа написала письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

101 рішень про надання БВПД та надано 91 доручень адвокатам та 13 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 2 письмових  зверненнях  було надано відмову 

у наданні БВПД, а 8 клієнтів  було перенаправлено до інших провайдерів 

надання 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  
413 360             52 1 

2. 
Відділ « Збаразьке бюро 

правової допомоги»  
326 311 12 3 



3. 
Відділ « Зборівське  бюро 

правової допомоги» 
214 206 7 1 

4. 
Відділ « Лановецьке  бюро 

правової допомоги» 
217 196 20 1 

5. 
Відділ « Шумське  бюро 

правової допомоги» 
407 396 9 2 

6. 

Разом по Кременецькому 

місцевому центру з надання 

БВПД  
1577 1469 100 8 

 

Щодо розподілу клієнтів Кременецького  місцевого центру  з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за  статтю 

Протягом третього четвертого 2016 року до місцевого центру звернулось 

761 жінок та 525 чоловіків. 

 

 

 

 

 

чоловіки; 525; 41% 

жінки; 761; 59% 

Кількість звернень  клієнтів за  статтю 

чоловіки 

жінки 



 

Щодо розподілу клієнтів Кременецького  місцевого центру  з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віковою категорією 

Щодо вікової категорії клієнтів центру, то за жовтень – грудень   

поточного року найбільша кількість звернень надійшла від осіб віком 

від 35 до 60 років – 718  звернень,  від 18 до 35 років  звернулася 300 

осіб,  у віці понад 60  років – 258 осіб та 10 осіб  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 - 309  (19,6%), спадкового  -  228 (14,5 %), сімейного - 

185(11,7%), медичне - 8 (0,01%), трудового - 114 (7,2%), адміністративного -  58 

(3,7%), земельного -   180 (11,4%), договірного - 100 (6,3%), житлового  - 98 

(6,2%),  іншого цивільного   - 232 (14,7%) , виконання судових рішень  - 28 

(1,8%), не правове -  6 (0,4%) та з  інших питань  - 31 (2%). 

До 18 років; 
10; 1% Від 18 років до 35 

років; 300; 23% 

Від 35 років до 60 
років; 718; 56% 

Понад 60 років; 
258; 20% 

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 



 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання 

БВПД,було зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний 

сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) - 71 (70%),  

інвалідів - 24 (24 %) та ветеранів війни  - 5( 5 %) , діти - сироти  -1 ( 1%). 

 

Соціальне 
забезпечення 19,6% 

Спадкове 
14,5% 

Сімейне 
11,7% 

Трудове 
7,2% 

Адміністративне 
3,7% 

Земельне 
11,4% 

Договірне 
6,3% 

Житлове 
6,2% 

Медичне 
0,01 

% 

Інше 
цивільне 

14,7% 

Виконання судових 
рішень 

1,8% Неправове 
0,4 
% 

Інше 
2% 

Звернення до Кременецького МЦ за категоріями 
питань за період жовтень- грудень  2016 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  

ІV  квартал 2016 року було: 

 здійснено 66 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 

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 335 осіб, в тому числі 320 осіб 

звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 15 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 61 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 137  актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 66  правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 38  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 59  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

Малозабезпечені; 
71; 70% 

Інваліди; 24; 24% 

діти - сироти ; 
1; 1% 

Учасники АТО; 5; 
5% 

Належність до вразливих категорій осіб, 
яким Кременецьким МЦ  надано 

безоплатну вторинну правову допомогу 
жовтень -грудень  2016 року 

Малозабезпечені 

Інваліди 

діти - сироти  

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  

66 2 61 66 59 

2.  

Кременецький 

місцевий 

центр з 

НБВПД  

11 0 5 21 14 

3. 

Відділ 

 « Збаразьке 

бюро правової 

допомоги» 

9 0 12 10 11 

4. 

Відділ 

 « Зборівське 

бюро правової 

допомоги» 

20 1 13 12 9 

5. 

Відділ 

 « Лановецьке 

бюро правової 

допомоги» 

11 0 18 14 7 

6. 

Відділ 

 « Шумське 

бюро правової 

допомоги» 

15 1 13 9 18 

 

 

 

 

 


