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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної вторинної правової 

допомоги Тернопільським місцевим центром з надання БВПД протягом ІІІ кварталу 

2016 року проведено відповідні заходи, що включають:  проведення 

правопросвітницьких заходів в загальноосвітніх школах та вищих навчальних 

закладах, забезпечено роботу 9 мобільних пунктів доступу громадян до надання 

БВПД у кожному районному та обласному центрах, 6 разів проводилась робота 

дистанційного пункту доступу шляхом використання системи “Бібліоміст” на базі 

Тернопільської обласної наукової універсальної бібліотеки, прийнято участь у 

семінарах для осіб із інвалідністю та учасників АТО в Тернопільському 

міськрайонному, Козівському, Підволочиському та Теребовлянському центрах 

зайнятості.  

Проведено заходи з розширення доступу до БВПД учасників АТО та організовано 

роботу виїзних консультаційних пунктів спільно з ГО «Спілка учасників АТО 

Теребовлянщини», ГО “Спілка бійців та волонтерів АТО”, Центром психологічної 

допомоги “Крок на зустріч”. П'ятьом особам з обмеженими фізичними 

можливостями надавалась адресна правова допомога. 

З метою створення належних умов для забезпечення доступу мешканців 

територіальної громади до безоплатної правової допомоги взято участь у сесіях 

Підволочиської селищної ради (22.08.2016р), Підволочиської районної ради 

(22.09.2016р) та колегії Теребовлянської районної державної адміністрації 

(29.09.2016р). 

Протягом звітного періоду постійно поширювались інформаційні матеріали про 

систему БПД, зокрема в закладах охорони здоров'я, приміщеннях органів державної 

влади та громадких організаціях і формуваннях, в кожному із районних центрів 

проводилось “Вуличне інформування”. Також з метою розповсюдження 

інформаційних матеріалів налагоджено співпрацю з працівниками Укрпошти 

Підгаєцького ВПЗ (14.07.2016р), Підволочиського ВПЗ (29.09.2016) та 

Бережанського ВПЗ №1 (23.09.2016р). 

28 вересня 2016 року керівник Козівського бюро правової допомоги Уляна Дзюбан 

у Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 провела з педагогічним колективом школи 

інформаційно-просвітницький захід на тему: «Надання правової допомоги». 

Зокрема, керівник бюро розповіла, що діяльність бюро правової допомоги 

спрямована на повагу до гідності людини та створення умов рівного доступу до 

права та правосуддя – незалежно від рівня матеріальних статків чи ступеня 

соціальної вразливості, проінформувала про основні положення Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», а саме: що безоплатна правова допомога – це 

правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за 

рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел; 

надання первинної та вторинної правової допомоги; категорії осіб, які мають право 

на БВПД; порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу, а 

також повідомила, що громадяни можуть отримати у бюро правової допомоги 

доступ до електронних сервісів Мінюсту (витяги з реєстрів власників нерухомого 
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майна та ін.), а також подати необхідні документи для державної реєстрації 

громадських формувань, об'єднань (політичних партій). 

Вчителі запитували, із якими правовими питаннями найчастіше звертаються 

громадяни і чи дійсно на практиці клієнтам на отримання БВПД призначаються 

адвокати. 

Разом з тим з учнями 7-А класу Уляна Дзюбан провела бесіду «Наші права – 

щасливе дитинство», ознайомивши школярів з основними положеннями Конвенції 

ООН про права дитини,Законом України “Про охорону дитинства”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фахівці 

Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 14 вересня 2016року організували роботу мобільного та дистанційного 

пункту доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

Начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з адвокатами Сергій Дубчак та начальник відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Ірина 

Максимюк взяли участь у роботі мобільного та дистанційного пунктів доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги, які діють на базі Тернопільської 

обласної універсальної бібліотеки. 

Під час роботи дистанційного пункту звернулась одна особа, та четверо осіб 

звернулися до мобільного пункту. Громадян цікавили наступні питання: 

- щодо порядку звільнення з постійного місця роботи, на що Сергій Дубчак 

роз'яснив, що трудовий договір може бути розірвано з підстав визначених статтею 36 

Кодексу законів про працю. В даному випадку трудовий договір може бути 

розірваний як за ініціативою працівника так і за згодою сторін. У разі розірвання 

трудового договору з ініціативи працівника, він повинен попередити про це власника 

або уповноважений ним орган 

письмово за два тижні. 
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18 серпня 2016 року директор Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв провів виїзний прийом 

громадян спільно із в.о. начальника управління праці та соціального захисту 

населення Козівської РДА Володимиром Мельником. Предметом зустрічі було 

обговорення проблемних питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб, які 

тимчасово проживають на території Козівського району. 

Директор центру повідомив про результати роботи, проведеної працівниками 

місцевого центру із особами вказаної категорії упродовж поточного року. За 

результатами зустрічі досягнуто домовленість про подальшу співпрацю. 

По завершенні робочої зустрічі Юрій Гордєєв провів особистий прийом громадян, 

які мають статус внутрішньо переміщених осіб.  

Під час робочої зустрічі та особистого прийому громадян працівниками місцевого 

центру роздано інформаційні буклети з корисною правовою інформацією для 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фахівці Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 22 серпня 2016 року прийняли участь у семінарі для осіб, 

демобілізованих із зони АТО який проходив у Тернопільському обласному центрі 

зайнятості. 

Участь у заході взяли директор Тернопільського місцевого центру Юрій Гордєєв та 

головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Діана Базан. 

Юрій Гордєєв розповів про те, що собою являє безоплатна правова допомога, які 

категорії громадян можуть нею скористатися, куди звернутися для отримання якісної 

консультації з правових питань. Присутніх зацікавило питання, як швидко  центр 

правової допомоги призначає адвоката, у разі такої необхідності та чи є у заявника 

можливість змінити адвоката. Директор на це пояснив, що упродовж 10-ти днів з 

дати звернення особи з усіма необхідними документами центр повинен прийняти 

рішення про призначення адвоката, який вестиме справу або надати обгрунтовану 

відмову. А за заявою клієнта, у випадку відмови від наданого центром адвоката, 

здійснюється заміна на іншого. Ще одним із болючих питань, яке турбувало 

демобілізованих, є їх право на землю та житло. ЮрійГордєєв розповів, що для 
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отримання земельної ділянки потрібно звертатися до уповноважених органів (згідно 

з приналежністю обраної ділянки): для отримання ділянок із земель комунальної 

власності — до сільських, селищних, міських рад; для отримання ділянок із земель 

державної власності — до районних держадміністрацій; для отримання земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення - до Центрального органу виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин. Також роз'яснив, 

який пакет документів слід для цього надати. Для отримання житла потрібно 

звернутись до органу, що здійснює зарахування на квартоблік із заявою щодо взяття 

на квартирний облік, у якій зазначити про право першочергового одержання жилих 

приміщень. 

Наприкінці присутнім роздано інформаційні буклети із корисною інформацією 

стосовно пільг учасникам бойових дій та особам прирівняних до них, забезпечення 

учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами, а також детальною 

інформацією як реалізувати своє право на землю і житло. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ними. 

Протягом ІІІ кварталу 2016 року надавалася допомога при складанні звітів та 

консультування адвокатів щодо дотримання стандартів якості надання БВПД. В 

окремих випадках така допомога надається в телефонному режимі. 

 

15 вересня 2016 року  здійснено прийом 

громадян начальником Бережанського районного 

відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у 

Тернопільській області – Пересада Світланою 

Степанівною в приміщені Бережанського бюро 

правової допомоги за участі в.о.начальника 

відділу Бережанське бюро правової допомоги – 

Процик Петра Богдановича.  

 

28 вересня 2016 року проведено спільний прийом громадян в.о.начальника 

відділу "Підволочиське бюро правової допомоги" Тернопільсьского центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Андріаною Левак спільно з 
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головним спеціалістом відділу правововго та кадрововго забезпечення, оборонної 

та мобілізаційної роботи апарату Підволочиської районної державної адміністрації 

Лілією Кравчук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

територіальних громад. 

З метою розширення доступу надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на рівні територіальних громад та поширення інформації про систему БПД серед 

сільського населення Тернопільським місцевим центром налагоджувалась і 

підтримувалась ефективна співпраця із суб'єктами надання БППД, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території. Проведено ряд зустрічей і підписано 

меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями, органами місцевого 

самоврядування та органами державної влади. Підготовлено два проекти програм 

надання БПД жителям Підгаєцького та Теребовлянського районів. 

9 серпня 2016 року директором Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрієм Гордєєвим проведено робочу 

зустріч з головою Тернопільської обласної організації «Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союз організації інвалідів України» Михайлом Костівим. 

На зустрічі керівники обговорили шляхи налагодження співпраці з метою 

полегшення доступу до безоплатної правової допомоги осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, що проживають на території підвідомчих місцевому 

центру районів Тернопільської області, а також розглянуто питання облаштування 

мобільних або стаціонарних пунктів для поширення системи безоплатної правової 

допомоги. 

Під час розмови, яка стосувалась правничих 

потреб осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, якими опікується 

Тернопільська обласна організація 

«Всеукраїнська організація інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України»  Юрій Гордєєв 

прийняв пропозицію від Михайла Костіва 
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щодо постійної участі представників місцевого центру у просвітницьких заходах, 

запланованих Тернопільською обласною організацією ВОІ СОІУ (семінарах, 

конференціях та інше) на 2016 рік. 

 

16 серпня 2016 року директор Т5ернопілського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв провів робочу зустріч із 

заступником голови Теребовлянської міської ради Тарасом Вітківським. 

На зустрічі Юрій Гордєєв повідомив про початок роботи з 01 вересня 2016 року 

Теребовлянського бюро правової допомоги, яке слугуватиме засобом спрощення 

доступу населення м. Теребовлі до безоплатної правової допомоги: отримання 

консультацій з питань правового характеру та призначення, у разі необхідності, 

адвоката. Керівники обговорили шляхи налагодження продуктивної співпраці, яка 

допоможе малозахищеним категоріям громадян м. Теребовлі отримати якісну та 

своєчасну правову допомогу. 

Крім того, під час розмови доведено до відома інформацію, про те, що 

Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

здійснює функцію прийняття та видачі документів щодо державної реєстрації 

громадських формувань відповідно до наказу Міністерства юстиції від 17 червня 

2016 року № 1717/5 «Про затвердження пілотного проекту у сфері державної 

реєстрації громадських формувань». За результатами робочої зустрічі підписано 

меморандум про співпрацю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 серпня 2016 року директор Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв провів робочу зустріч із 

головою Козівської районної ради Петром Репелою на якій проінформував 

керівництво районної ради про початок роботи Козівського бюро правової допомоги. 

 

Голові Козівської районної ради було повідомлено, що бюро правової допомоги 

розпочнуть свою роботу 1 вересня 2016 року. 

Також, директор Тернопільського місцевого центру Юрій Гордєєв розповів, що з 25 

липня 2016 року відповідно до наказу Міністерства юстиції від 17 червня 2016 року 

№ 1717/5 «Про затвердження пілотного проекту у сфері державної реєстрації 

громадських формувань» Тернопільський місцевий центр здійснює функцію 

прийняття та видачі документів щодо державної реєстрації громадських формувань. 

Наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року №359/5 затверджено 
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Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – Порядок), 

розділом III якого врегульовано особливості проведення державної реєстрації 

громадських формувань через фронт-офіси. 

Порядком передбачено, що державна реєстрація може проводитись за заявою 

заявника шляхом звернення до фронт-офісів, що забезпечують прийняття та видачу 

документів під час державної реєстрації. Отже, уповноважена особа фронт-офісу 

здійснює усі дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації 

громадських формувань. Звернутись до Козівського бюро правової допомоги можна 

буде за адресою: смт. Козова, вул. Дорошенка, 3. 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

Підволочиського бюро правової допомоги Андріана Левак зустрілася із 

начальником управління праці та соціального захисту населення Підволочиської 

районної державної адміністрації Євгеном Кучеравенком для налагодження 

співпраці. 

Під час зустрічі Андріана Левак поспілкувалась з працівниками управління праці та 

соціального захисту населення районної державної адміністрації, до яких щодня 

звертається велика кількість громадян району. В ході спілкування працівникам 

управляння роз'яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Так, згідно Закону України “Про безоплатну правову допомогу”право на 

таку допомогу мають: малозабезпечені особи, особи, які мають інвалідність, 

ветерани війни (учасники АТО), особи, які претендують на статус біженця, особи,  

які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

реабілітовані особи (та інші соціально незахищені категорії громадян). 

Оскільки більша частина громадян даних категорій звертаються в управління праці 

та соціального захисту населення районної державної адміністрації, тому досягнуто 

домовленості про перенаправлення громадян в бюро правової допомоги для 

отримання як консультацій, роз’яснень правового характеру, так і безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

29 серпня 2016 року 

у трьох районних 

центрах 
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Тернопільської області — Підгайцях. Козові та Бережанах відбулись круглі столи з 

нагоди відкриття бюро правової допомоги, які є самостійними відділами 

Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 30 серпня проведено круглий стіл у смт.Підволочиськ, а 31 серпня в 

м.Теребовля. 
 

У відкритті бюро взяли участь очільники органів 

державної влади та місцевого самоврядування, керівники 

структурних підрозділів райдержадміністрацій, 

представники управлінь пенсійного фонду, соціального 

захисту населення, громадських організацій, 

правоохоронних органів, ЗМІ. 

Детально про функції і завдання бюро під час "круглого столу" учасникам розповіли 

директор Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Юрій Гордєєв та представники Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Валентина 

Сімченко та Світлана Бандура. 

Зокрема, директор Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій 

Гордєєв, відзначив, що відтепер мешканцям навіть 

найвіддаленіших сіл та невеликих містечок області значно 

простіше буде скористатися кваліфікованою правовою 

допомогою, а також отримати якісну консультацію щодо 

судового врегулювання спірних питань. Розширення системи надання безоплатної 

правової допомоги має на меті спростити життя громадян через призму посилення 

правової спроможності. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним 

центром 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. 

 Фахівці Тернопільського місцевого центру з 

надання БВПД провели для керівників бюро правової 

допомоги семінар- навчання на тему “Планування 

роботи на IV квартал 2016р., виконання заходів та 

звітування” 
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 21 вересня 2016 року на базі Тернопільського місцевого центру проведено 

навчальний семінар для керівників Бережанського, Козівського, Підгаєцького, 

Підволочиського та Теребовлянського бюро правової допомоги. Директор місцевого 

центру Юрій Гордєєв ознайомив учасників з основними вимогами, що стосуються 

роботи відділів місцевого центру, планування роботи та правильність звітування про 

її результати. 

 Начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Сергій Дубчак 

роз'яснив порядок формування щоденної звітності 

бюро правової допомоги. В свою чергу головний 

спеціаліст відділу правової інформації та 

консультації Надія Кучер звернула увагу на вимоги 

щодо заповнення реєстраційної картки клієнта, 

внесення даних у систему КІАС, порядку 

розрахунку доходів при приналежності громадян до 

категорії малозабезпечених осіб. Крім того 

зосередилась на питанні, що стосується прийому 

документів по всіх категоріях осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу та зауважила, що учасникам бойових дій та ветеранам війни БВПД 

надається лише з соціальних питань. Головний спеціаліст  відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Діана 

Базан ознайомила з одним із пріоритетних напрямів роботи центру — підвищення 

обізнаності про права внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо права на 

безоплатну правову допомогу та довела до відома план проведення заходів з 

інформування територіальних громад щодо реалізації пілотного проекту у сфері 

державної реєстрації громадських формувань. Також начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Ірина Максимюк детально роз'яснила правильність планування 

роботи місцевого центру на IV квартал 2016 року і спільно з керівниками бюро 

правової допомоги узгодили заходи з його подальшого виконання, водночас 

повідомила про теми буклетів та методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування, які розроблені фахівцями місцевого центру та заплановано 

розробити в перспективі, розповіла про специфіку співпраці з представниками 

органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 

По завершенню семінару керівники бюро задавали запитання, що стосуються 

щоденної роботи та ділились позитивним досвідом їхньої недовгої роботи. 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій 

На офіційній сторінці Тернопільського місцевого центру в соціальній мережі 

Facebook постійно висвітлюється основна діяльність місцевого центру, кращі 

практики роботи адвокатів. Таким чином в звітному періоді розміщено 23 

публікації. Інформаційні матеріали. Разом з тим розміщено 13 публікацій на 

офіційних сайтах партнерів (органів державної влади, місцевого самоврядування, 

навчальних закладів) серед яких інформації що стосуються реєстрації громадських 

формувань та об'єднань, проведення виїзних прийомів громадян, права внутрішньо 
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переміщених осіб на безоплатну правову допомогу, відкриття в районних центрах 

бюро правової допомоги. 

23 серпня 2016 року на офіційному сайті Теребовлянської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію щодо проведення круглого столу з нагоди 

відкриття Теребовлянського бюро правової допомоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

В ІІІ кварталі 2016 року Тернопільським місцевим центром проводилась постійна 

взаємодія з медіа партнерами з метою розширення доступу до БПД, а саме: 

- знято телесюжет “Бюро правової допомоги невдовзі запрацює в кожному 

районному центрі області” на телеканалі ІНТБ (18.08.2016); 

- участь у програмі “Ваше вирішення”, Тернопільське обласне радіо (20.08.2016); 

- розміщено 12 публікацій в друкованих виданнях, 5 — в інтернет виданнях, 13 — 

на офіційних сайтах партнерів. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1 липня по 31 вересня 2016 року  місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 552 звернень клієнтів, 457 особам було надано 

правову консультацію, 89 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Одного клієнта було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 89 

рішень про надання БВПД та надано 98 доручень адвокатам. По 6 письмовим 

зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрова

них 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

279 207 72 1 

2 Відділ «Бережанське Бюро» 75 70 5 0 

3 Відділ «Козівське Бюро» 53 51 2 0 

4… Відділ«Підволочиське Бюро» 44 34 10 0 

5 Відділ «Підгаєцьке Бюро» 60 60 0 0 

6 Відділ «Теребовлянське Бюро» 41 35 6 0 

7 Разом по МЦ 552 457 89 1 
 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного 88 (15.9%) права, соціального забезпечення 82 (14.9%), земельного 67 

(12.1%), з інших питань 66 (12%), житлового 52 (9.4%),  спадкового 50 (9%), 

сімейного 44 (8%), трудового 39 (7%), адміністративного 23 (4.2%), договірного 21 

(3.8%), з питань виконання судових рішень 16 (2.9%), та з неправових питань 4 

(0.7%).  
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Діаграма 1.  

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань.  

 

Діаграма 2.  

Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято по інвалідам 56 (51.4%), малозабезпеченим 

особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового 

мінімуму) 43 (39.4%) та ветеранам війни 10 (9.1%), діти позбавлені батьківського 

піклування 1 (0.9%), особи щодо яких суд розглядає справу щодо надання 

психіатричної допомоги 1 (0.9%). 

Діаграма 4 Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 

період було: 
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 здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 6 

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 39 осіб, в тому числі 18 осіб звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 21 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 18 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та  

установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 382 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 розміщено у ЗМІ 32 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС, яким 

надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по 
Тернопільському МЦ, в 
тому числі: 

9/18 5/21 18 29  

2 Бережанське бюро 
правової допомоги 

 -/3 6 9  

3 Козівське бюро правової 
допомоги 

   2  

4… Підволочиське бюро 
правової допомоги 

 -/1 2 2  

5 Підгаєцьке бюро 
правової допомоги 

 -/3 3 2  

6 Теребовлянське бюро 
правової допомоги 

   2  

 


