
    
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання  безоплатної вторинної 
правової допомоги річного плану діяльності на 2018 рік 

у ІІ кварталі 
ЗМІСТ: 

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

[1.1.]Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

[1.3.]  Децентралізація системи БПД 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 

У ІІ кварталі 2018 року працівниками Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 111 

правопросвітницьких заходів для громад та спільнот громадян, дітей, учасників 

АТО, осіб з інвалідністю, безробітних громадян щодо вирішення питань у 

правовий спосіб та роз’яснення змін у законодавстві України. Правові роз’яснення 

громадянам надано під час проведення семінарів, круглих столів, уроків правових 

знань, лекцій, правових флешмобів та мобільних інформаційних пунктів в рамках 

проекту «Я маю право!». 

Також організовано роботу 57 мобільних пунктів консультування громадян у 

приміщеннях сільських та селищних рад, державних установ, на базі громадських 

організацій та на центральних площах міст та селищ, в рамках проекту «Я маю 

право!». Проведено роботу 30 дистанційних пунктів консультування через скайп-

зв'язок, телефонний зв'язок та особисто працівниками центру на базі районних 

бібліотек, центрів зайнятості, управліннях соціального захисту населення та 

управліннях Пенсійного фонду. Найпоширеніші питання, що цікавили громадян 

стосувалися порядку спадкування майна за законом та за заповітом, стягнення 

аліментів та застосування обмежувальних заходів до неплатників аліментів, 

соціального забезпечення, порядку виконання рішення суду про стягнення 

допомоги дітям війни та потерпілим внаслідок ЧАЕС, заміни сторони виконавчого 

провадження, видачі дубліката виконавчого листа та порядку оформлення 

субсидій.  

 

04 квітня 2018 року начальник Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак провела семінари на теми: «Відповідальність за несплату 

аліментів», «Законодавче посилення захисту прав жінок та дітей» в 

Територіальному центрі соціального обслуговування в Монастириському районі 

для працівників територіального центру. Під час заходу очільниця бюро роз’яснила 
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норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», яким внесені зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про виконавче провадження», Закону України «Про дорожній рух», 

Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України», Закону України «Про Державну прикордонну службу України».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 квітня 2018 року на базі Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл з питань взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Захід відбувся під керівництвом директора місцевого центру Марії 

Гамбаль, за участю представників місцевого центру, Чортківського районного суду 

сектору превенції Чортківського ВП ГУНП, відділу у справах молоді та спорту 

Чортківської РДА, центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чортківської 

міської ради, служби у справах дітей Чортківської міської ради, відділу молоді та 

спорту управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, 

Чортківського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, 
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служби у справах дітей Чортківської РДА, Чортківського районного сектору з 

питань пробації.  

 Метою заходу було налагодження співпраці із структурними підрозділами 

Чортківського району та м. Чорткова, які виконують повноваження у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

Учасники заходу обговорили питання проведення превентивної роботи, 

винесення термінового заборонного припису стосовно особи, яка вчинила домашнє 

насильство, порядок складення протоколів за ст. 173-2 КупАП та порядок 

звернення за правовою допомогою постраждалих від домашнього насильства. 

Підсумовуючи почуте, учасники заходу погодилися, що налагодження тісної 

та чіткої взаємодії усіх підрозділів, які здійснюють відповідні заходи у сфері 

протидії домашньому насильству забезпечить надання належних соціальних послуг 

та правової допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї. 
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10 травня 2018 року фахівець Бучацького бюро правової допомоги Оксана 

Дуляк провела семінар для представників Трибухівської об’єднаної територіальної 

громади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги жителям 

Трибухівської ОТГ Бучацького району. Представників сільської ради 

поінформовано про основні норми Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», а саме порядок надання громадянам безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 травня 2018 року на базі Заліщицького районного сектору з питань 

пробації начальник відділу Заліщицьке бюро правової допомоги Арсен Нагуляк 

провів зустріч-інформування для осіб, які відбувають умовне покарання з 

випробуванням. Слухачів ознайомлено з правом на безоплатну правову допомогу 

згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу». На зустрічі також обговорили питання профілактики вчинення 

злочинів повторно, здобуття освіти та працевлаштування. 

 Опісля завершення заходу присутнім надано правові консультації з різних 

питань та розповсюджено інформаційні буклети з правової тематики. 
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22 травня 2018 року очільниця Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак спільно з начальником відділу Монастириського відділу ДРАЦСу 

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Наталією 

Шелепко провели семінар на тему: «Зняття з реєстрації місця проживання особи у 

судовому порядку» для секретарів сільських та селищних рад Монастириського 

району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 травня 2018 року очільник Заліщицького бюро правової допомоги Арсен 

Нагуляк провів семінар для осіб з інвалідністю на тему: «Законодавчі аспекти 

зайнятості інвалідів, їх професійна адаптація». Учасникам заходу розповіли про 

право осіб з інвалідністю на отримання соціальних послуг та 

матеріального забезпечення, право на професійну підготовку, перепідготовку та 
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підвищення кваліфікації, трудові гарантії для працівників з інвалідністю. 

Обговорено також як не стати жертвою шахрайства при 

працевлаштуванні. Після завершення заходу, присутнім надано правові 

консультації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 червня  2018 року головний спеціаліст Борщівського бюро правової 

допомоги Ольга Носовська взяла участь у засіданні жіночого клубу «Берегиня» на 

тему: «Захист прав жінки як учасниці сімейних відносин», яке відбулося в 

Борщівському районному центрі зайнятості. Учасниць заходу ознайомлено із 

нормами Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

поняттям та причинами насильства, правилами поведінки задля його 

попередження. Фахівчиня бюро розповіла куди потрібно звертатися тим, хто став 

жертвою домашнього насильства, в тому числі і за отриманням правової допомоги.  
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10 травня 2018 року інтегратор Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олена Овсинська спільно із 

працівниками Чортківської міської бібліотеки для дітей провела 

правопросвітницький захід для школярів Чортківської школи-інтернат щодо 

запобігання булінгу. На сьогоднішній день, поняття «булінг» - є болючою 

соціальною проблемою, яка не вивчена ще до кінця. Часто діти замовчують про те, 

що стали жертвами насильства, цькування чи приниження, та не знають куди 

можна звернутися за допомогою. Інтегратор місцевого центру розповіла школярам, 

що таке «булінг», які є його види та наслідки, як почуває себе ображена дитина, та 

як цьому запобігти. Школярі переглянули соціальний відеоролик, підготовлену 

презентацію, брали участь у роботі в групах та розв’язували ситуативні завдання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 травня 2018 року представники 

Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

взяли участь у конференції-тренінгу на 

тему: «Ідентифікація, профілактика та 

розслідування насильства щодо дітей, 

допити дітей, які стали жертвами 

сексуального насильства, міжнародне співробітництво, боротьба з виробниками 

дитячої порнографії та кіберзлочинністю», який відбувся в Чортківській міській 

раді.  
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Захід відбувся за ініціативи чеського 

проекту «Команда 4 Україна» (Team 4 

Ukraine), підтримки Служби кримінальної 

поліції та розслідування Чехії та 

Чортківської міської ради. Учасниками 

зустрічі стали представники поліції, 

ювенальної превенції, практичні психологи 

та представники громадських організацій з Тернопільської, Одеської, 

Чернігівської, Чернівецької, Харківської областей та міста Кропивницького, а 

також представники соціальних служб м.Чортків та Чортківського району.  

Представники чеської поліції ділилися методикою допиту неповнолітніх, які 

постраждали від насильства в сім’ї, веденням розслідування скоєних злочинів 

проти дитини та їх профілактикою.  

Цікавим було обговорення питання боротьби з дитячою кіберзлочинністю та 

виробництвом дитячої порнографії. 

Директор Чортківського місцевого центру Марія Гамбаль ознайомила 

іноземних колег із системою безоплатної правової допомоги в Україні, в тому 

числі про право соціально незахищених верств населення та дітей на послуги 

адвоката за рахунок держави. 

Захід пройшов активно, учасники ділилися досвідом своєї роботи із дітьми у 

своїх сферах діяльності, переймали досвід колег, обговорювали актуальні 

проблеми.   

 

01 червня 2018 року керівник Гусятинського бюро правової допомоги 

Наталія Янцевич взяла участь у проведенні заходів з нагоди Дня захисту дітей 

спільно з працівниками Гусятинського районного відділу ДВС, Гусятинського 

районного відділу ДРАЦС та Гусятинської державної нотаріальної контори ГТУЮ 

у Тернопільській області. 

Захід відбувся для дітей Гусятинського району, в тому числі для дітей 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Учасники заходу розв’язували 
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правові завдання, ознайомилися з правами та обов’язками дітей, а також брали 

участь у конкурсі малюнків з правової тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 червня 2018 року головний спеціаліст Бучацького бюро правової допомоги 

Оксана Дуляк провела правопросвітницький захід з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей на тему: «Попередження насильства серед дітей та учнівської 

молоді», який відбувся у шкільному таборі Трибухівської ЗОШ. Під час заходу 

школярам роз'яснено про основні права і обов'язки дітей відповідно до Конвенції 

ООН про права дитини, продемонстровано та обговорено соціальні ролики 

відповідно до теми зустрічі, роздано інформаційні буклети на правову тематику. 
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14 червня 2018 року головний спеціаліст Борщівського бюро правової 

допомоги Ольга Носовська провела правову лекцію на тему: «Правова освіта 

неповнолітніх. Попередження і протидія  підліткової злочинності, захист прав і 

свобод підлітків» для відпочиваючих у Дитячому оздоровчому комплексі «Збруч» 

що в смт. Скала-Подільська Борщівського району. 

Відпочиваючих ознайомлено з основними нормами чинного законодавства, 

що регламентують захист  прав та інтересів неповнолітніх, роз’яснено такі поняття, 

як неправомірні вчинки, злочин, правопорушення, порядок притягнення до 

відповідальності, види покарань, які передбачені чинним законодавством, порядок 

відповідальності батьків за неналежне виховання своїх дітей. Особливу увагу 

звернено на дотримання правил поведінки учнів в школі, в громадських місцях, 

безпеку в інтернеті, про недопустимість вчинення насильства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особлива увага працівників системи безоплатної правової допомоги 

спрямована на правові потреби одиноких людей похилого віку, які через брак 

фізичних можливостей не здатні самостійно звернутися за допомогою до місцевого 

центру чи Бюро правової допомоги. Так, 05 квітня 2018 року працівники 

Бучацького бюро правової допомоги провели роботу мобільного пункту 

консультування людей похилого віку, які перебувають у Баришському 
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геріатричному центрі Бучацького району. Громадян найбільше цікавили питання 

спадкування та порядку укладання договору дарування.  

Також, 25 травня 2018 року фахівець Гусятинського бюро правової допомоги 

Наталія Янцевич здійснила виїзний прийом громадян на базі відділення 

стаціонарного догляду тимчасового або постійного проживання громадян 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

у м. Копичинці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 червня 2018 року керівник Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак провела семінари на теми: «Порядок призначення субсидії», 

«Зняття з реєстрації місця проживання особи у судовому порядку» в 

Територіальному центрі соціального обслуговування в Монастириському районі 

для працівників установи. Під час заходів присутнім роз’яснено норми 

законодавства України щодо соціального захисту громадян, порядку реєстрації 

місця проживання особи та зняття з реєстрації. Керівник бюро відповіла на 

питання, які цікавили учасників та розповсюдила інформаційні буклети з різних 

правових питань, а також буклети «Я маю право!».  
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06 червня 2018 року на базі Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної  правової допомоги, директор центру Марія Гамбаль та 

інтегратор Олена Овсинська провели робочу зустріч з головою Чортківської 

територіальної первинної організації Українського товариства сліпих Миколою 

Мальованим. Під час зустрічі обговорено подальші шляхи співпраці, що дають 

змогу жителям Чортківського району з вадами зору отримати доступ до 

безоплатної правової допомоги особисто звернувшись у місцевий центр, а також 

через роботу мобільного пункту консультування на базі ГО. Обговорено 

можливість отримувати правові консультації дистанційно через телефонний та 

skape-зв’язок. Усі домовленості учасники зустрічі скріпили підписанням 

меморандуму про співпрацю. 
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Також очільниця Борщівського бюро правової допомоги Тетяна Кучіра 

провела робочу зустріч із головою ГО «Зорі Надії» Юлією Щербаковою-

Злонкевич. Під час зустрічі сторони узгодили проведення заходів для осіб з 

інвалідністю, що проживають у Борщівському районі на ІІ прівріччя 2018 року. 

Домовлено про проведення спільних мобільних та дистанційних пунктів 

консультування громадян у разі потреби, а також можливість особистого звернення 

осіб з інвалідністю у Борщівське бюро правової допомоги та надання їм адресної 

правової допомоги. На завершення зустрічі сторони підписали меморандум про 

співпрацю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці Чортківського місцевого центру та бюро правової допомоги спільно 

із представниками районних відділів ДРАЦС, ДВС та державних нотаріальних 

контор щотижня брали участь у роботі мобільних інформаційних пунктів 

консультування громадян на центральних площах міст та селищ, в рамках 

Всеукраїнського проекту « Я маю право!». 
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 Протягом звітного періоду місцевим центром підготовлено та розміщено 50 

інформаційні матеріалів про безоплатну правову допомогу та роз’яснення з 

правових питань. Зокрема надруковано 4 статті в друкованих засобах масової 
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інформації, 10 - озвучено на Гусятинському та Монастириському радіомовленню, 

33 – на веб-сайтах партнерів та 1 – в самостійному інтернет-ЗМІ. Теми публікацій: 

«Порядок повернення судового збору», «Як можна зняти з реєстрації особу, яка не 

проживає в будинку чи квартирі?», «Умови відстрочки від строкової служби», 

«Захист прав жінки, як учасниці сімейних відносин», «Які існують обмеження на 

отримання житлової субсидії», «Порядок призначення субсидій на понаднормову 

площу житла», «Безоплатна правова допомога завжди поруч» та ін. 

 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД 

З нагоди третьої річниці 

роботи місцевих центрів та з метою 

обміну досвідом, запозичення 

кращих практик в наданні 

безоплатної правової допомоги, 26 

червня 2018 року на базі 

Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено 

семінар по обміну досвідом працівників Чортківського та Хмельницького місцевих 

центрів. 

Директор Чортківського 

місцевого центру Марія Гамбаль 

ознайомила гостей з порядком 

роботи місцевого центру та його 

відділів, розповіла про взаємодію 

усіх відділів місцевого центру, 

веденням прийому громадян, 

організацією діловодства та 

кейсами успішних справ.  
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З початку роботи у місцевих центрів вже є свої напрацювання, якими 

працівники поділились в ході обговорень питань, що виникають і потребують 

вирішення. Це і приклади розгляду звернень громадян, ведення досьє, здійснення 

представництва інтересів клієнтів у суді, організації роботи мобільних та 

дистанційних пунктів консультування. 

Фахівці відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами ділилися 

досвідом організації прийняття та перевірки актів про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та порядку відшкодування витрат на транспорт в 

цивільних та адміністративних справах, потерпілим та свідкам в кримінальних 

провадженнях.  

Також працівники відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу говорили про підготовку довідкових, аналітичних, 

статистичних звітів, планів діяльності центру. Звернено увагу і на ведення 

кадрового діловодства та зберігання трудових книжок у місцевому центрі.   

Директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький зазначив, що 

проведення таких робочих зустрічей дає змогу ділитися позитивним досвідом 

роботи між регіонами, та покращити роботу системи безоплатної правової 

допомоги.  

 Також під час візиту, колеги із Хмельницького спільно із працівниками 

місцевого центру взяли участь у роботі мобільного пункту консультування в центрі 

м.Чорткова, що був приурочений Дню Конституції України та тижню правових 

знань. 

 

Працівники місцевого центру та бюро правової допомоги також взяли участь 

у навчальних семінарах та тренінгах за межами регіону. Так, 22-23 травня 

інтегратор місцевого центру Олена Овсинська взяла участь у тренінгу на тему: 

«Методологія підготовки та проведення правопросвітницьких заходів. 

Короткотривалі та довготривалі результати» на базі Львівської ресурсно-

комунікаційної платформи. Під час тренінгу учасники дізналися як правильно 

організувати та провести правопросвітницький захід, щоб він був ефективним, які 

ресурси слід залучити та як досягти позитивних результатів. . 
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18-19 червня фахівці місцевого центру та бюро правової допомоги взяли 

участь у тренінгу для працівників, які користуються в своїй роботі довідково-

інформаційною платформою правових консультацій «WikiLegalAid» на базі 

Львівської ресурсно-комунікаційної платформи. 

 

 

 

 

 

 

 

29-30 червня працівники відділу правової інформації та консультацій 

місцевого центру та бюро правової допомоги взяли участь у тренінгу з розвитку 

навичок роботи з вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги, який відбувся у м. Тернопіль. Тренінг пройшов за підтримки українсько-

канадського проекту «доступна та якісна правова допомога в Україні» у 

партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. Учасники 

виконували практичні вправи та завдання, працювали у міні-групах, обговорювали 

правові кейси та ділилися досвідом роботи.  
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У ІІ кварталі 2018 року фахівцями Чортківського місцевого центру 

підготували та розміщено 2 статті правового змісту на довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій “WikiLegalaid” на теми:  

1. Зміна черговості одержання права на спадкування; 

2. Закінчення виконавчого провадження. 

Систематично підтримуються в актуальному стані раніше розміщені статті на 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalaid”. 

[1.3.]  Децентралізація системи БПД 

 Протягом ІІ кварталу 2018 року працівниками відділу організації надання 

БВПД та роботи з адвокатами прийнято 107 актів надання БВПД, подані 

адвокатами, провели перевірку комплектності, правильності розрахунку та 

забезпечення оплати послуг. 

Проводиться наповнення інформаційних стендів для клієнтів та постійне 

оновлення інформації щодо заходів реформування БПД.  

Також зібрано аналітичні дані щодо звернень громадян до Чортківського 

місцевого центру та бюро правової допомоги, за категорією клієнтів та категорією 

питань у ІІ кварталі поточного року. 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

Працівники Чортківського місцевого центру забезпечують реєстрацію 

клієнтів, що звернулися в місцевий центр та бюро правової допомоги та коротко 
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описують суть порушених питань в інформаційно-аналітичній системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС). 

Чортківським місцевим центром проведено роботу з висвітлення діяльності 

місцевого центру на веб-сайті РЦ та сторінці Facebook місцевого центру та на 

сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Також під час проведення правопросвітницьких заходів працівники місцевого 

центру та бюро правової допомоги постійно розповсюджують інформаційні 

матеріали про систему БПД в приміщеннях державних установах, органах 

місцевого самоврядування, закладах освіти та культури на інформаційних стендах. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 02.04.2018 по 27.06.2018 року Чортківським місцевим центром з 

надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1864 звернення клієнтів, 1608 

особам було надано правову консультацію, 256 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД,  

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 

1.  Відділ правової 

інформації та 

консультацій 
430 319 111 

2.  Відділ «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

318 282 36 

3.  Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

291 262 29 

4.  Відділ «Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

160 149 11 
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5.  Відділ «Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

247 220 27 

6.  Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

418 376 42 

 Разом по МЦ 1864 1608 256 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 264 

рішень про надання БВПД, 0 наказів про відмову в наданні БВПД, видано 189 

доручення адвокатам та 80 наказів штатним працівникам (представництво клієнта 

в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з інших 

питань – 563 (30,2 %), сімейного права – 240 (12,88 %), іншого цивільного – 228 

(12,23 %), спадкового права – 163 (8,74), соціального забезпечення – 142 (7,62 %), 

земельного права – 130 (6,97), з питань виконання судових рішень – 98 (5,26 %), 

договірного права – 84 (4,51 %), житлового права – 83 (4,45 %), трудового права – 

72 (3,86 %), адміністративного права – 53 (2,84 %), з неправових питань – 5 (0,27 

%), медичного забезпечення – 3 (0,16 %).   
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського МЦ за 

ІІ квартал 2018 року за категорією питань 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом ІІ кварталу 2018 року 

найбільше позитивних рішень було щодо осіб, чий середньомісячний сукупний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму- 211 ( 79,92 %), осіб з 

інвалідністю – 29 (10,98 %), ветеранів війни – 17 (6,44 %), внутрішньо 

переміщених осіб -  4 (1,52 %), дітей –3 (1,14 %).  

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 

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

квартал 2018 року було: 

 організовано роботу 57 мобільних пунктів консультування ( в тому 

числі в приміщеннях сільських, селищних рад) та забезпечено 

діяльність 30 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 419 осіб, в тому числі 277 осіб 

звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 142 осіб до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 25 органам місцевого самоврядування та  

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, 

волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

 проведено 111 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 50 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД; 

 надано 103 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Чортківського 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобіль-них 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій-

них 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС,яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведени

х право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

. Разом по 

Чортківському 

МЦ, в тому 

числі: 

57/277 30/142 25 111 103 

1 Чортківський МЦ 9/32 2/10 3 24 25 

2 Відділ 

«Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

20/53 7/26 6 13 15 

3 Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

8/51 1/5 4 17 11 

4 Відділ 

«Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

6/18 3/6 3 14 9 

5 Відділ 

«Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

7/87 5/44 3 14 12 

6 Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

7/36 12/51 6 29 31 

 

 


