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щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік 
у І кварталі 
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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 І кварталі 2019 року працівниками Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 99 

правопросвітницьких заходи для громад та спільнот громадян, соціально 

незахищених верств населення щодо реалізації прав людини та громадянина.  

Правові роз’яснення надано під час проведення семінарів, тренінгів, засідань 

круглих столів, уроків та лекцій права в навчальних закладах. Також правові 

інформування громадян здійснено під час роботи мобільних інформаційних 

пунктів в рамках проекту «Я маю право!», «Я маю право голосу» та 

«Відповідальне батьківство» на центральних площах міст та селищ Чортківського, 

Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького та Монастириського 

районів. 

З метою забезпечення доступу громадян  до безоплатної правової допомоги 

організовано роботу 95 мобільних пунктів консультування громадян (виїзних 

прийомів громадян) у приміщеннях органів місцевого самоврядування, державних 

установ, на базі громадських організацій. Забезпечено роботу 29 дистанційних 

пунктів консультування через скап - зв'язок, телефонний зв'язок та особисто 

працівниками центру на базі районних бібліотек, центрів зайнятості, центрів 

пробації, Чортківської установи виконання покарань №26 та Копичинської 

виправної колонії (№113).  

В зв’язку з проведенням в Україні правопросвітницької кампанії «Я маю 

право голосу!», з метою підвищення обізнаності виборців щодо виборчих прав, 

механізмів їх реалізації та захисту, працівники Чортківського місцевого центру та 

бюро правової допомоги провели тематичні зустрічі та семінари для молоді, які 

вперше брали участь у голосуванні під час виборів Президента України. Фахівці 

ознайомили молодь з порядком реалізації свого виборчого права, як перевірити 

включення до списків виборців, які документи потрібно мати та як уникнути 

порушень свого виборчого права на виборчих дільницях. 
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Такі заходи відбулися в наступних навчальних закладах: 

- Чортківському вищому професійному училищі 

 

 

- Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О Барвінського 
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- Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу 

ТНЕУ 

 

 

- Борщівському професійному ліцеї 
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- Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого 

 

 

 

- Монастириській центральній бібліотеці 
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Протягом звітного періоду надано адресну правову допомогу 3 громадянам, 

які через вік або за станом здоров’я не змогли самостійно звернутися до місцевого 

центру. У громадян прийнято звернення по надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та призначено адвокатів для складення процесуальних 

документів та представлення інтересів громадян у суді. Також, 28 січня проведено 

роботу мобільного пункту консультування громадян в Геріатричному відділі с. 

Пробіжна Чортківського району. 

 

 

Вже традицією стало проведення Дня відкритих дверей для школярів в 

Чортківському місцевому центрі. Так, 19 лютого та 18 березня 2019 року до 

місцевого центру завітали старшокласники Чортківських загальноосвітніх шкіл №2 

та №6.  

Працівники центру провели для дітей екскурсію в місцевому центрі, 

ознайомили їх з порядком прийняття звернень громадян, надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Діти дізналися, у яких справах 

неповнолітні мають право звертатися до суду, які права мають під час судового 

процесу та як обрати захисника своїх прав – адвоката.  

Також учні навчальних закладів ознайомилися з «тонкощами» професії -

юрист, побували в ролі «адвокатів» та «клієнтів» центру.  
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Вперше школярі спробували отримати відповіді на правові питання он-лайн 

за допомогою смартфонів завдяки проекту «Лайфхаки: Як правомірно жити», 

започаткованою у благодійному фонді MagneticOne.Org. 

Дані заходи відбувся завдяки співпраці місцевого центру з Чортківською 

міською бібліотекою для дорослих та Чортківською міською бібліотекою для дітей. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FMagneticOne.Org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Q0mS29YHf8xQccbN4fI1PXElZ0CsPJSE7IX75X__k2Y3YvjMaybSgg1I&h=AT1VH0zFCAcLVBq4TXWV6iKYGU3CMzBXtth4fHJVaTEbJwnHvjBfLt2ACoXQePp_6yGqGhsAwBMbpiCibmupxpNMDQxrCnKB0dHvrDuvFi438XfRiC8FMaWcpd7-2F6T2KtqXXVi7dNtTWUz6jqScD8frRYG_XZLDPaQLmuWQQdDDeyUEHwCEsdKiOeZW7zDfKWf49UYsOJKzXQD0KVq7nv15FX2MukW8A4kphfJoVk4En1vJOT3GdzBrK7gIDePbRp0SU1-GvsY-faBtSM8N0iOP-N-IH4Jbc4EVbPrBSRRoBaYCBupXbXeuRC-V3nMLaU5sOQ1o62l7a3l8Vz1ovzQC6vWqo5jnAFrW6zewHTAkXc3tiI-8bgNuVfuIkWbqA-CWUGSuKYA6N_UH19NBdDfn4Jw9rkoQd7tSHggruJakO1lNqQwYhi9eyutbontQJCjiFYwW56mm90iRsmD5ARrcbPTQnxOPHaXbOISPQRYqI5cSiZPXSy4CrCZkiNXnGjHWxEAcFpmZPTnxOR8FFJ3JvyZsDGOr4hOshUcdCgkap-wE1JYQVJtI0eUltLFL_kS5U_KwSqOlXTivYcqve5oJzP9SYbQiTbeyp21OR2B4ZRP8VsP6tqTVhlCQPLyju6tssg
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Протягом лютого 2019 року директор місцевого центру Марія Гамбаль та 

заступник директора Ольга Галанчак взяли участь у роботі мобільних пунктів 

консультування в сільській місцевості спільно з представниками Чортківської 

районної державної адміністрації. Так виїзні прийоми громадян проведено в 

Базарській, Палашівській, Нагірянській, Свидівській та Мухавській сільських 

радах.  

Жителям населених пунктів надано консультації з сімейних, спадкових, 

соціального забезпечення, земельних, договірних питань.  
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05 лютого 2019 року керівник 

Заліщицького бюро правової допомоги 

Арсен Нагуляк спільно із Заліщицькою 

районною філією ДУ «Центр пробації» 

в Тернопільській області провів спільне 

консультування суб’єктів пробації.  

Під час роботи дистанційного 

пункту консультування громадянам 

надано консультації з питання порядку 

сплати аліментів, оплати заборгованості по кредиту, призначення тимчасової 

державної соціальної допомоги, встановлення факту належності особи 

правовстановлюючих документів та інші. Громадяни отримали вичерпну 

інформацію про можливість отримати безоплатну правову допомогу та хто має 

право на послуги адвоката за рахунок держави, згідно ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу».  
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Захист прав осіб похилого віку – одне із напрямків діяльності місцевого 

центру. Так, 7 лютого 2019 року начальник відділу Гусятинського бюро правової 

допомоги Наталія Янцевич провела лекторій для громадян «Безоплатна правова 

допомога – на захисті індивідуальних прав громадян», в рамках діяльності 

«Університету третього віку», який діє на базі Гусятинського Терцентру. 

Учасниками заходу були пенсіонери Гусятинського району. Очільниця бюро 

правової допомоги роз’яснила учасникам питання соціального, пенсійного, 

сімейного та договірного права.  Громадяни вели дискусію на тему захисту 

порушених прав у досудовому та судовому порядку, способів вирішення спорів та 

дізналися як отримання захисника-адвоката за рахунок держави.  

Присутні переконалися, що правова освіта є важливою складовою для 

реалізації захисту прав людини, дає можливість уникнути їх порушення незалежно 

від віку.  
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13 лютого 2019 року в Монастириській центральній бібліотеці керівник 

Монастириського бюро правової допомоги Галина  Джумак провела семінар на 

тему: «Орієнтир у правовому колі. Протидія домашнього насильства», участь у 

якому взяли представники служби у справах дітей Монастириської РДА, відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану та відвідувачів бібліотеки. 

Фахівці ознайомили учасників заходу з нормами новоприйнятого Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами». 

 Також проінформовано, що відповідно до вищезазначених змін в інтересах 

потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з 

призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з 

підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи 

покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один 
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або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого 

можуть бути покладені ряд обов’язків передбачених чинним законодавством. 

 Очільниця Монастириського бюро правової допомоги Галина Джумак 

ознайомила з алгоритмом дій постраждалої особи у разі вчинення домашнього 

насильства та порядком надання безоплатної вторинної правової допомоги 

допомоги. 

  

 

20 лютого начальник Гусятинського 

бюро правової допомоги Наталія 

Янцевич взяла участь у «Дні відкритих 

дверей» для жителів району в 

Гусятинському відділі обслуговування 

громадян Теребовлянського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України.  

Захід проведено з метою інформування 

громадян з основами пенсійного 

законодавства та захисту порушених 

прав громадян. 

Відвідувачі установи дізналися про 
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умови і порядок призначення пенсії, перерахунок пенсії,  питання офіційного 

працевлаштування, яке в подальшому безпосередньо впливає на право призначення 

та розмір майбутньої пенсії. Також Наталія Янцевич ознайомила громадян із 

нормами Закону України «Про безоплатну правову допомогу», яким передбачено 

право отримати безоплатну первинну правову допомогу, а для соціально 

незахищених громадян - безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

У І кварталі 2019 року, в рамках роботи утвореного дистанційного пункту 

доступу до  безоплатної правової допомоги засуджених громадян в Чортківській 

установі виконання покарань (№26), працівники Чортківського місцевого центру 

провели виїзні прийоми громадян. Засудженим надано консультації з питань 

спадкування за законом та за заповітом, порядку сплати аліментів особи, які 

відбувають покарання у виді позбавлення волі на утримання дітей, реалізація 

виборчого права.  

 

 

28 лютого 2019 року  очільник Бучацького бюро правової допомоги Андрій 

Григоришин провів  семінар на тему: «Соціально правовий захист безробітних », 

який відбувся в Бучацькому районному центрі зайнятості. Присутнім роз’яснено, 

що право громадян на соціальний захист у випадку безробіття з незалежних від них 
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причин є їхнім конституційним правом. Також, обговорено основні положення 

Закону України «Про зайнятість населення» та Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». 

 
 

01 березня 2019 року начальник Монастириського бюро правової допомоги 

Галиною Джумак провела семінар на тему: «Подання е-декларації» для секретарів 

сільських та селищних рад Монастириського району.    

Очільниця бюро правової допомоги ознайомила представників органів 

місцевого самоврядування  з переліком суб’єктів декларування, терміном подачі е-

декларацій, внесення відомостей до розділів декларації. Роз’яснено пункт «в» 

частини 1 Закону України «Про запобігання корупції», згідно якого суб’єктами, на 

яких поширюється дія цього Закону, є: державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування. А тому, посадові особи органу місцевого 

самоврядування зобов’язані до 1 квітня кожного року подавати декларацію, особи, 

уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 

минулий рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного з питань 

запобігання корупції. 

Галина Джумак звернула увагу слухачів на набрання чинності Закону України 

«Про електронні довірчі послуги», згідно якого електронний цифровий підпис та 

посилений сертифікат відкритого ключа, використовуються користувачами 



15 
 

електронних довірчих послуг до закінчення строку дії посиленого сертифіката 

відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом. 

Також присутнім рекомендовано перевірити електронні адреси поштових 

скриньок, які вказані у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру 

декларацій, термін дії та працездатність ЄЦП для роботи з Реєстром. 

 

 

03 березня 2019 року начальник Гусятинського бюро правової допомоги 

Наталія Янцевич спільно з провідним інспектором Гусятинського районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» Валентиною Павловою взяла участь у роботі 

дистанційного пункту консультування громадян в секторі пробації. 

Також, з метою підвищення обізнаності населення про механізми реалізації 

та захисту прав дитини із клієнтами пробації проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу на тему: «Відповідальне батьківство». 

Під час заходу громадян ознайомлено з метою даної кампанії та її 

завданнями - інформування батьків щодо: 

- порядку отримання послуги «Муніципальна няня»;  

- нових правил виїзду з дитиною за кордон; 

-  порядку отримання податкової знижки за навчання; 

- розміру підстав та порядку нарахування аліментів. 
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На завершення заходу суб’єктам пробації роздано інформаційні буклети 

безоплатної правової допомоги. 
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06 березня 2019 року керівник Монастириського бюро правової допомоги  

Галина  Джумак провела семінар для малозабезпечених сімей на теми: 

«Монетизація субсидій», «Ґендерна рівність»  в Монастириському районному  

центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Під час семінарів розглядали актуальні для громадян питання, а саме: як 

отримати субсидію в грошовій формі на оплату комунальних послуг. 

 Окремо розглядалася тема ґендерної рівності. Очільниця бюро детально 

розповіла про найпоширеніші порушення прав жінок в Україні. Найбільш 

кричущим порушенням прав жінок виникає через вчинення домашнього 

насильства, зайняття певних посад, виплати заробітної плати, наявність певних 

стереотипів.  Галина Джумак ознайомила присутніх з нормами Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», ведення 

державної політики в даному питанні.   
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12 березня та 13 березня головний спеціаліст Бучацького бюро правової 

допомоги Оксана Дуляк провела семінар на тему: «Я маю право голосу» для 

студентів Бучацького коледжу Подільського ДАТУ та студентів Бучацького ПТУ. 

В заході взяло участь 60 осіб. Студентам та викладачам роз’яснено основні 

положення Закону України «Про вибори Президента України». Присутніх 

особливо цікавили питання зміни місця голосування та порядок дій у разі не 

включення особи до виборчих списків. 

Також  було наголошено про утримання від дій, які можуть кваліфікуватися як 

адміністративні правопорушення або кримінальні злочини.   

 

 
 

13 березня 2019 року представники Борщівського бюро правової допомоги 

взяли участь у роботі мобільного пункту консультування громадян, який відбувся в 

Більче-Золотецькій сільській раді. Окрім надання правових консультацій, фахівці 

бюро надали роз’яснення законодавства про вибори Президента України, про 

виборчі права та способу їх здійснення і захисту. Громадян, цікавили питання: як 

проголосувати громадянам, які перебувають проживають у період проведення 
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виборів за межами України, голосують на відповідній закордонній виборчій 

дільниці, де їх внесли до переліку виборців.  Також працівники бюро роз’яснили 

порядок перевірки включення громадян до списків виборців, аби  уникнути у день 

голосування можливих непорозумінь та порядок реалізації свого виборчого права 

за місцем перебування особи, а не за виборчою адресою. 

Жителів села поінформовано про можливі порушення на виборчих дільницях 

та куди звертатися у разі їх виявлення. 

 

 
 

19 та 21 березня працівники Бучацького бюро правової допомоги провели 

лекцію-бесіду на тему: «Запобігання та протидія булінгу» для учнів, їх батьків та 

вчителів Трибухівської загальноосвітньої школи. В заході прийняло участь більше 

100 осіб. В ході зустрічей обговорювалися питання причин та наслідків булінгу, 

його видів та можливих шляхів вирішення проблеми. Також було поінформовано 

про правову відповідальність батьків та дітей за вчинення булінгу.  
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30 січня та 18 березня 2019 року заступник начальника Заліщицького бюро 

правової допомоги Таїса Рубаняк провела уроки права на тему: «Ні булінгу!» для 

учнів Добрівлянської загальноосвітньої школи та Заліщицької гімназії ім. Братів 

Гнатюків  

Під час заходів школярі переглянули тематичні відеоролики, в яких 

розповідається про шкільний булінг та взяли участь у практичних вправах. Після 

перегляду відбулося обговорення, як розпізнати різні види булінгу: фізичний, 

психологічний, кібербулінг, економічний та сексуальний.  

Таїса Рубаняк ознайомила дітей з видами покарання для кривдників, та що 

потрібно робити щоб зменшити у суспільстві прояви цькування.  

По завершенню заходу, кожен учасник отримав інформаційні буклети 

«Зупинемо булінг разом!» із зазначенням номеру «гарячої телефонної лінії» 

безоплатної правової допомоги. 
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26 березня 2019 року начальник Борщівського бюро правової допомоги 

Тетяна Кучіра взяла участь у роботі діалогового майданчика з питань професійної 

орієнтації населення за участю соціальних партнерів у Борщівській районній філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості.  

Очільниця бюро правової допомоги зосередила увагу присутніх на 

актуальних питання щодо рівного доступу до правосуддя  соціально незахищених 

верств населення та участь у спільних заходах для підвищення рівня обізнаності 

населення щодо прав на отримання безоплатної правової допомоги. Також 

учасників заходу проінформовано про реалізацію право просвітницького проекту 

«Я маю право!» та «Я маю право голосу». 

 

 
 

27 березня 2019 року головний спеціаліст Борщівського бюро правової 

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

тему: «Стоп, булінг! Стратегія боротьби з булінгом», яке відбулося в Борщівській 

районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Присутнім 
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роз'яснено, що під терміном «булінг» вбачається агресивна поведінка щодо окремої 

особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного 

самоствердження. Учасниці заходу ознайомилися із новоприйнятим Законом 

України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)», яким  передбачено чіткий алгоритм дій на випадок 

цькування. 

У ході заходу жінки дізнавались: як зрозуміти, що дитина є жертвою булінгу, 

чому діти стають жертвами булінгу, що робити батькам у даному випадку та як 

допомогти дитині-агресору. Звернено увагу присутніх на необхідність бути 

уважними до своїх дітей і, в разі виникнення булінгу, спільно з дитиною шукати 

способи реагування на ситуацію. 

Під час проведення даного заходу присутніх також було інформовано про 

правопросвітницьку кампанію «Відповідальне батьківство», яка проходить в 

рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!». 

Також роз’яснено, що відповідно до затверджених змін, той з батьків, який 

проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання про тимчасовий виїзд 

дитини за кордон за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків 

більше від 4 місяців. При цьому законопроект передбачає можливість виїзду 

дитини за кордон строком до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не 

лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих 

змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, у тому 

числі в складі організованої групи дітей. 

Після заходу Ольга Носовська надала правові консультації громадянам, в 

рамках роботи дистанційного пункту консультування, який діє в центрі зайнятості. 
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 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД 

У І кварталі 2019 року фахівцями Чортківського місцевого центру 

підготували та розміщено 1статтю правового змісту на довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій «WikiLegalaid» на тему: «Порядок сплати 

судового збору». 

Систематично підтримуються в актуальному стані раніше розміщені статті на 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalaid”. 

Протягом звітного періоду проведено внутрішні навчання з працівниками 

Бюро правової допомоги та відділів місцевого центру з метою підвищення якості 

надання первинної та вторинної правової допомоги, правопросвітництва, ведення 

діловодства. 
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[1.3.]  Децентралізація системи БПД 

 Протягом І кварталу 2019 року працівниками відділу організації надання 

БВПД та роботи з адвокатами прийнято 395 актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, 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.  

У 7 ефірах  Монастириського та Гусятинського  радіомовленнях озвучено 

інформації правового змісту на тематику: «Порядок прийняття спадщини», 

«Порядок голосування за місцем перебування», «Відповідальність за порушення на 

виборах», «Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство», «Відповідальність за булінг». 

Також , 15 лютого у часописі Бучацького району «Нова доба» опубліковано 

статтю «Як правильно брати кредити». 15 березня у часописі Монастириського 

району «Вісті Придністров’я» опубліковано статтю  «Відповідальність за булінг». 

18 лютого опубліковано успішну справу адвоката Маньовського А.З. в 

інтернет-порталі «Чортків City». 
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Також зібрано аналітичні дані щодо звернень громадян до Чортківського 

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

питань у І кварталі 2019 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 

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 01.01.2019 року по 31.03.2019 року Чортківським місцевим 

центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1975 звернення клієнтів, 1644 

особам було надано правову консультацію, 331 із них написали письмову заяву 

про надання БВПД.  
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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 
561 431 130 

2.  Відділ «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

304 229 75 

3.  Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

241 186 55 

4.  Відділ «Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

173 156 17 

5.  Відділ «Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

254 235 19 

6.  Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

442 407 35 

 Разом по МЦ 1975 1644 331 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 304 

рішень про надання БВПД, 1 наказ про відмову в наданні БВПД, видано 264 

доручень адвокатам та 68 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в 

суді або оформлення процесуальних документів).  

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

питань – 521 (26,38%), сімейного права – 295 (14,94%), іншого цивільного – 283 

(14,33%), спадкового права – 174 (8,81%), житлового права – 175 (8,86 %), з 

питань виконання судових рішень – 139 (7,04%), соціального забезпечення – 120 

(6,08 %), земельного права – 107 (5,42%),  адміністративного права – 72(3,65%), 
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договірного права – 47 ( 2,38%), трудового права – 39 (1,97%), медичного 

забезпечення – 3 ( 0,15%).  з неправових питань – 0 (0 %). 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського МЦ за 

І квартал 2019 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 I кварталу 2019 року 

найбільше позитивних рішень було щодо осіб, чий середньомісячний сукупний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму - 238 ( 78,29 %), осіб з 

інвалідністю – 36 ( 11,84%), ветеранів війни – 18 ( 5,92 %), дітей –2 ( 0,66%), 

потерпілих від домашнього насильства – 3 (0,99%), реабілітовані особи – 3 

(0,99%), засуджених осіб – 2 (0,66%),  ВПО – 2 (0,66%), осіб, які мають особливі 

заслуги перед батьківщиною - 0 (0%). 

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 І 

квартал 2019 року було: 

 організовано роботу  95 мобільних пунктів консультування ( в тому 

числі в приміщеннях сільських, селищних рад) та забезпечено 

діяльність 29 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  462 осіб, в тому числі 294 осіб 

звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 168 осіб до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 14  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 99 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД; 

 надано 124 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: 

95/294 29/168 14 99 124 

1 Чортківський МЦ 19/68 7/42 5 19 31 

2 Відділ 

«Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

17/48  4/29 5 10 21 

3 Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

12/41 3/20 1 13 11 

4 Відділ 

«Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

17/42 4/12 2 23 10 

5 Відділ 

«Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

14/66 5/12 1 6 25 

6 Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

16/29 6/53 0 28 26 

 

 

 


