
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги Тернопільським 

місцевим центром з надання БВПД  

у І кварталі 2016року  

 

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Фахівцями місцевого центру постійно проводиться робота з розширення 

доступу громадян до надання безоплатної правової допомоги. В звітному періоді 

проводились заходи інформаційного характеру в школах та вищих навчальних 

закладах, управліннях праці та соціального захисту населення, територіальних 

центрах соціального обслуговування, відділеннях поштового зв'язку. Проведено 

робочі зустрічі з керівниками громадських організацій, обласної прокуратури, 

кримінально-виконавчих інспекцій. 

 23 березня 2016р проведено робочу зустріч із заступником головного лікаря з 

психіатрії Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної 

лікарні Лесею Косовською. Під час зустрічі Юрій Гордєєв розповів про систему 

безоплатної правової допомоги, сторони домовились про співпрацю в частині 

інформування місцевого центру про осіб стосовно яких лікувальним закладом 

надсилаються матеріали до місцевого суду про застосування психіатричної 

допомоги в примусовому порядку та розміщення мобільного консультаційного 

пункту в Тернопільській обласній комунальній клінічній психоневрологічній 

лікарні, так, як в даному закладі надається стаціонарна допомога у Центрі 

медичної реабілітації і лікування для учасників АТО. Під час роботи мобільного 

консультаційного пункту за безоплатною правовою допомогою звернувся учасник 

АТО, який на даний момент перебував на лікуванні в неврологічному відділенні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу взято участь 

у сесіях органів місцевого самоврядування, проводились лекції в центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій, поширено інформаційні друковані матеріали в приміщення міських та 

селищних рад, райдержадміністрацій, закладі охорони здоров'я, громадських 

організаціях, проведено вуличне інформування жителів кожного районного центру 

29 січня 2016 року прийнято участь у сесії Байковецької сільської об'єднаної 

територіальної громади, яка відбулася в селі Байківці Тернопільського району. 



Під час засідання ознайомлено депутатів з системою безоплатної правової 

допомоги, та досягнуто домовленості щодо забезпечення роботи мобільного 

консультаційного пункту на базі Байковецької сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ними. 

З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення 

захисту, гарантованого державою, місцевим центром здійснюються заходи щодо 

обміну досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів системи БПД. Проведено 

навчання з адвокатами м.Тернополя Яремко О.М., Сеник В.І та Степановим В.В, 

які нещодавно долучились до надання БВПД. 17 березня 2016 року  здійснено 

виїзний прийом громадян, до проведення якого задіяно помічника депутата 

Верховної ради Волкову Марію та юриста районної ради Семенів Галину. Виїзний 

прийом проводився в приміщенні Бережанської районної ради. 29 березня 2016 

року залучено до участі у наданні юридичної допомоги завідувача юридичним 

сектором виконавчоо апарату Бережанської районної ради та завідувача сектору 

юридичноо контролю Козівської райдержадміністрації під час проведення виїзних 

прийомів громадян в Бережанській та Козівській  районних радах 

Постійно надається допомога при складанні звітів та консультування адвокатів 

щодо дотримання стандартів якості надання БВПД. В окремих випадках така 

допомога надається в телефонному режимі. 

 

 



30 березня 2016 року проведено зустріч  по обміну досвідом з адвокатами, які 

надають БВПД на території м.Тернополя та Тернопільського району 

 

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

територіальних громад. 

З метою аналізу забезпечення права осіб на БПД в розрізі громад та виявлення 

найбільш актуальних проблем в січні 2016 року надіслано листи в органи 

місцевого самоврядування та органи державної влади з запитами щодо кількості 

населення громади, в тому числі пільгових категорій громадян, особливості 

громади, переліку громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на 

певній території, за результатами поданих інформацій оновлено паспорти громад. 

Проведено робочі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування 

з метою розробки проектів програм надання БПД. 8 лютого 2016 року проведено 

робочу зустріч з головою Козівської селищної ради Ярославом Адамівим, під час 

якої обговорено порядок надання БПД населенню смт. Козова, можливість 

поширення інформації серед місцевих жителів щодо отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги вразливою категорією населення. Голові селищної 

ради подано проект Програми безоплатної правової допомоги населенню смт. 

Козова на 2016-2017 роки для подання її на розгляд сесії селищної ради. За 

результатами зустрічі сторони домовились щодо розміщення інформації про 

діяльність Тернопільського місцевого центру з надання БВПД на офіційному сайті 

Козівської селищної ради,  участь директора Юрія Гордєєва у сесії селищної ради 

з метою представлення Програми перед депутатами, також укладено Меморандум 

про співпрацю.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено та подано на розгляд сесій 



ОМС 5 програм розвитку БПД, з яких прийнято - 2: Козівською селищною та 

Бережанською міською радами. 

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

Щодекадно проводяться наради при керівнику місцевого центру, за участю всіх 

працівників структурних підрозділів МЦ. Предметом вказаних нарад є 

обговорення щодо: 

- планів роботи структурних підрозділів на поточну декаду; 

- прийнятих нормативних актів та змін у законодавстві, що стосуються роботи 

місцевого центру; 

- впровадження в роботу місцевого центру позитивного  досвіду (практики) з 

метою покращення якості роботи МЦ; 

- випадків порушення виконавської та трудової дисципліни працівниками 

центру. 

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

функцій. 

В соціальній мережі Facebook висвітлюється діяльність місцевого центру та 

кращі практики роботи адвокатів. Також на офіційних сайтах органів місцевого 

самоврядування, органів державної влади розміщено інформаційні матеріали про 

діяльність місцевого центру та оголошення щодо дати та місця проведення роботи  

мобільних консультаційних пунктів доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Протягом кварталу підготовлено публікації для висвітлення в друкованих ЗМІ, 

інтернет виданнях. 

Таким чином опубліковано 4 публікації в друкованих ЗМІ: 

- Тернопільська районна газета «Подільське слово» - 05.02.2016; 

- Козівська районна газета «Вільне слово» - 12.02.2016; 

- Теребовлянська районна газета «Воля» - 19.02.2016; 

- Бережанська районна газета «Бережанське віче» -  19.02.2016 



 розміщено 4 публікації в інтернет-виданнях: 

- 10.02.2016 в інтернет виданні «Про все»; 

- 11.02.2016 в інтернет виданні 0352; 

- 29.02.2016 в інтернет виданні “Наш день”; 

- 25.03.2016 в інтернет виданні “Про все”. 

29 березня 2016 року директор місцевого центру взяв участь у раіопрограмі “У 

ритмі часу” на Тернопільській телерадіокомпанії. 

4 березня 2016 року транслювався відеосюжет про Тернопільський МЦ 

«Соціально незахищені тернополяни правову допомогу можуть отримати 

безкоштовно» на місцевому телеканалі ТРК ІНТБ 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1січня по 31 березня 2016 року Тернопільським місцевим центром 

з надання БВПД  опрацьовано 207 звернень клієнтів, що звернулися по правову 

допомогу.  

Найбільше звернень протягом першого кварталу  зареєстровано від 

малозабезпечених осіб - 32 (53,3%), інвалідів — 41,7 (41,7%), ветеранів війни - 2 

(3,3%) та осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку — 1 (1,7%) .  

Діаграма 1 Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з 

надання БВПД за категоріями, які мають право на БВПД 

 

 



 

 

 

 

 

 

Діаграма 2  Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з 

надання БВПД за статтю 

 

 

 

Діаграма 3  Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з 

надання БВПД за віком 

 



 
 

 

В першому кварталі клієнти зверталися з питань: земельного 40 (19,3%), 

іншого цивільного 38 (18,4%) , житлового 31 (14,9%), соціального забезпечення 21 

(10,1%), спадкового 21 (10,1%), з інших питань 20 (9,7%), сімейного 10 (4,8%), 

договірного 8 (3,9%), трудового 7 (3,4%), медичного 4 (1,9%) права, з неправових 

питань 4(1,9%), з питань виконання судових рішень 3 (1,4%).  

 

Діаграма 4  Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з надання 

БВПД за категоріями питань 

 



 

 

Крім цього, місцевим центром протягом першого кварталу було: 

 здійснено 12 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних 

пунктів склала 29 чоловік; 

 45 разів надано методичну допомогу  органам місцевого самоврядування. 

 опрацьовано 298 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 


