
 
 
    

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік 
у ІІ 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 

Пріоритетним напрямком в роботі Чортківського місцевого центру та 

його відділів бюро правової допомоги є широке інформування громадян з 

правових питань, роз’яснення основних реформ Уряду та норм чинного 

законодавства. Для спільнот громадян, вразливих верств населення та дітей 

проведено 72 правопросвітницьких заходи (семінари, зустрічі за круглим 

столом, лекції, уроки правових знань, тренінги, флешмоби).  

З метою забезпечення доступу громадян  до безоплатної правової 

допомоги організовано роботу 89 мобільних пунктів консультування громадян 

(виїзних прийомів громадян) у приміщеннях органів місцевого самоврядування, 

державних установ, на базі громадських організацій, а також під час вуличного 

інформування в рамках проекту «Я маю право!». Забезпечено роботу 29 

дистанційних пунктів консультування особисто працівниками центру, через 

скап - зв'язок або телефонний зв'язок, які діють в приміщеннях центрів 

зайнятості, центрів пробації, районних бібліотек, відділеннях управління 

Пенсійного Фонду України, Чортківської установи виконання покарань №26 та 

Копичинської виправної колонії (№113).  

 

10 квітня 2019 керівник  Монастириського бюро правової допомоги Галина 

Джумак провела зустріч-інформування працівників  Монастириської  

центральної  бібліотеки на тему: «Допомога на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях. Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «муніципальна няня». Захід проведений в рамках реалізації 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство». 

Присутнім було роз’яснено зміни законодавства щодо виплати допомоги на 

дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, порядок отримання такої 

допомоги та хто має право скористатися даною допомогою. 
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Також Галина Джумак ознайомила працівників бібліотеки з порядком 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня».  

Під час зустрічі очільниця бюро правової допомоги провела правове 

консультування працівників та відвідувачів бібліотеки та наповнила 

інформаційні стенди для громадян буклетами безоплатної правової допомоги та 

«Я маю право!». 

 

 

 

17 квітня 2019 року директор Чортківського місцевого центру Марія 

Гамбаль та інтегратор Олена Овсинська провели урок  правових знань «Стоп 

булінг» для учнів Горішньовигнанської ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району. 

Фахівці місцевого центру продемонстрували дітям презентацію з даної 

тематики, короткі відеоролики та розглядали приклади ситуацій із шкільного 

життя.  
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Виконуючи завдання школярі вчилися розпізнавати різні види булінгу, 

розробляли власні алгоритми дій протидії даному негативному явищу в 

шкільному середовищі. 

На завершення  заходу діти разом із вчителями та працівниками 

місцевого центру  підготували правила шкільного колективу щодо запобігання 

булінгу серед дітей. Кожен учасник заходу отримав Паспорт прав дитини та 

інформаційні буклети «Stop булінг». 

 

 

 

 

08 травня 2019 року керівник Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак проведела  «День відкритих дверей» в бюро правової допомоги 

для учнів Монастириської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Під час даного заходу учні 

спостерігали за практичною роботою фахівців безпосередньо на їхніх робочих 

місцях, ознайомились з видами професій юриста, умовами праці та 
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перспективою професійного зростання. Окрему увагу було зосереджено на 

питанні захисту прав неповнолітніх у трудових правовідносинах.  
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18 травня 2019 

року начальник 

відділу «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» Тетяна 

Кучіра  провела 

зустріч за круглим 

столом із 

представниками 

Скала-Подільської 

об’єднаної 

територіальної громади щодо порядку сплати державного мита. 

Присутнім було роз’яснено, що таке державне мито, надано перелік 

об’єктів, за які справляється державне мито, які є пільги щодо сплати 

державного мита. Тетяна Кучіра звернула увагу представників органу 

місцевого самоврядування, що державне мито сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого 

самоврядування, крім державного мита, що справляється за придбання 

вексельних бланків, за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і 

свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням 

чинності патентів на сорти рослин. 

 Учасники обговорили відповідальність платників державного мита за 

правильність його  стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до 

бюджету, передбачену законодавством. За несвоєчасне або неповне 

зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи 

відповідно до закону. 

Очільниця Борщівського бюро правової допомоги наголосила, що кожен 

громадянин має право отримати безоплатну первинну правову допомогу, а 

визначена категорія громадян і безоплатну вторинну правову допомогу, яка 

передбачена національним законодавством. 
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22 травня 2019 

року працівники 

Чортківського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги взяли 

участь у І Міжрайонному 

кар'єрному форумі 

«Профорієнтація – 

2019»,  який організувала 

Чортківська районна 

філія Тернопільського обласного центру зайнятості на центральні площі  м. 

Чортків. Представники різних установ, організацій та вищих навчальних 

закладів мали змогу презентувати свою діяльність для учнів навчальних 

закладів Чортківського району.  

«Планую бути юристом, тому що цікавлюся правознавством та хочу 

допомагати людям у захисті їхніх прав» - Анастасія, учениця 9 класу.  

Працівники місцевого центру інформували школярів про загальні права 

людини, як захистити порушені права у суді, яка роль адвоката у судовому 

процесі та хто  має право на безоплатну правову допомогу. 

Діти з радістю  пройшли тестування «Моя майбутня професія – юрист», 

за результатами якого дізналися чи є у них схильність до даного виду 

діяльності. Як вияснилося, професією юридичного спрямування  зацікавилося 

багато  дітей, серед них були й ті, які вже остаточно визначилися  у виборі 

вищого навчального закладу для вступу.  

Під час форуму  школярі отримали  «Паспорт прав дитини» - пам’ятку, 

яка нагадує його власнику про те, що його права захищені міжнародними 

договорами та чинним законодавством України.    
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30 травня в 

Центрі дозвілля та 

соціальної 

реабілітації для 

неповносправних 

молодих людей 

«Карітас» відбувся 

круглий стіл із 

вихованцями 

закладу, їх батьками 

та опікунами, участь 

у якому взяли працівники місцевого центру. Захід спрямований на спрощення 

доступу осіб з інвалідністю до безоплатної правової допомоги, які через стан 

здоров’я не в змозі самостійно звернутися до місцевого центру.  

 Заступник директора місцевого центру Ольга Галанчак розповіла 

присутнім про право осіб з інвалідністю на безоплатну правову допомогу, як 

звернутися до центру та отримати послуги адвоката за рахунок держави. Участь 

у заході також взяв адвокат системи БПД Сергій Волинець, який більш 
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детально зупинився на питанні соціальної адаптації, реабілітації осіб з 

інвалідністю, медичного забезпечення та оздоровлення в санаторно-курортних 

закладах.  

 Присутні спілкувалися з працівниками центру та отримали правові 

консультації з різних питань. 

 

 

 

 

08 травня 2019 року директор місцевого центру Марія Гамбаль та 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богданна Цаплап провели роботу дистанційного пункту 

консультування в ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)». 

Під час правового консультування  виявилось, що у одного із  

засудженихдо довічного позбавлення волі з певних причин немає паспорта 

громадянина України. А як відомо, відсутність паспорта обмежує громадян у 

реалізації ними їхніх прав, наприклад: на укладання шлюбу, спадкування, 

реєстрації місця проживання та інших. Для отримання паспорта громадянина 
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України у даному випадку, необхідно встановити факт постійного проживання 

на території України за станом на 24.08.1991 року.  

Працівники Чортківського місцевого центру роз’яснили ув’язненому 

норми Закону України «Про громадянство України», згідно якого особи, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності 

Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) 

проживали в Україні і не були громадянами інших держав, також є 

громадянами України. У особи прийнято звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги для вирішення даного питання згідно 

законодавства. 

Також працівники Чортківського місцевого центру роз’яснили особам, які 

перебувають в установі виконання покарань порядок звернення до 

Європейського суду з прав людини та залишили формуляри заяв в установі. 
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23 травня 2019 року начальник відділу «Гусятинське бюро правової 

допомоги» Наталія Янцевич взяла участь у  засіданні клубу для жінок 

«Знайди себе» на тему: «Відповідальне батьківство», яке відбулося у 

Гусятинській філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Захід 

проведений  з метою реалізації Всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!».  

Фахівчиня бюро правової допомоги розповіла присутнім про порядок 

стягнення аліментів на утримання дитини, відповідальність за несплату 

аліментів, порядок отримання послуги «Муніципальна няня». 

Також жінки дізналися про суттєві обмеження, які застосовуються до 

неплатників аліментів. А це: штрафні санкції, заборона виїжджати за кордон, 

керувати автомобілем, користуватись зброєю, полювати тощо. Актуальним 

було питання отримання  податкової  знижки на оплату навчання дитини. 

На завершення заходу учасниці клубу переглянули відеоролик проекту 

«Я маю право!» на тему:  «Визнання батьківства». 
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31 травня 2019 року очільниця відділу «Гусятинське бюро правової 

допомоги»  Наталія Янцевич, з нагоди відзначення  в Україні Дня захисту дітей 

долучилася до заходів, які були організовані в Гусятинській об’єднаній 

територіальній громаді.  Участь у заходах також взяли працівники 

Гусятинського районного відділу ДРАЦС, ДВС, Гусятинської державної 

нотаріальної контори, Гусятинського районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації».   

Для дітей було проведено  гру «Веселі долоньки», метою якої є 

знайомство з Конвенцією ООН про права дитини, основними правами та 

способами їх захисту у законний спосіб. 

Окрім того, діти разом з дорослими із задоволенням розмальовували 

малюнки на тематику захисту прав дітей, з яких потім організували виставку. 

Маленькі учасники заходу отримали солодкі призи та паспорти  прав 

дитини.   
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05 та 25 червня 2019 року головний спеціаліст відділу «Борщівське бюро 

правової допомоги»  Ольга Носовська взяла участь у інтерактивних заходах  

для дітей на тему: «Подорож у країну професій. Правові орієнтири для 

дитини», які відбулися в мовних таборах «Юність» Мушкатівської ЗОШ І-ІІ ст. 

та «Лісова пісня» м. Борщів.  

Метою зустрічі з дітьми було підвищення правової обізнаності учасників 

літніх таборів щодо наявності прав та обов’язків, відповідальності за 

порушення законодавства.   

В ігровій формі діти знайомилися із Конвенцією ООН про права дитини,   

активно приймали участь в веселих іграх- руханках та у вікторині «Знаємо свої 

права». Також Ольга Носовська роз’яснила такі  поняття як: неправомірні 

вчинки, злочин, правопорушення, порядок притягнення до адміністративної та 

кримінальної  відповідальності. 

 Учасники заходів спільно розробили правила поведінки відпочиваючих у 

літньому таборі, в громадських місцях та безпеки в мережі Інтернет. 
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 Наприкінці заходу кожна дитина отримала на згадку про свої права 

Паспорт прав дитини із зазначеною адресою Борщівського бюро правової 

допомоги. 
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04 червня 2019 року в 

Монастириському відділі 

ДРАЦС ГТУЮ у 

Тернопільській області 

відбувся семінар для секретарів 

сільських та селищних рад  на 

тему: «Відшкодування вартості 

послуги з догляду за дитиною 

до трьох років «муніципальна 

няня». Участь у заході взяла 

головний спеціаліст 

Монастириського бюро 

правової допомоги Ірина Ріба. 

Важливим є інформувати 

представників сільських та 

селищних рад про зміни в 

законодавстві, нові види 

допомоги, які вже запроваджені в державі для подальшого інформування ними 

жителів громад з даних питань та надання правових консультацій. Відповідно 

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» саме органи місцевого 

самоврядування надають громадянам безоплатну первинну правову допомогу.  

А це: надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім 

процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу до 

вторинної правової допомоги та медіації. 

Ірина Ріба роз’яснила присутнім порядок відшкодування громадянам 

послуги «Муніпипальна няня» та надала перелік необхідних документів. 

Представники органів місцевого самоврядування Монастирищини 

отримали інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги  та 

проекту «Я маю право!». 
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10 червня 2019 року очільник відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Андрій Григоришин взяв участь у лекції для працівників 

Бібліотечної системи Бучацького району на тему: «Порядок спадкування за 

законом та за заповітом». Захід проведений в актовому залі Бучацького 

районного будинку культури.  

Учасникам заходу роз’яснено  основні норми спадкування по закону та за 

заповітом, які визначені Цивільним кодексом України.  

Андрій Григоришин висвітлив питання порядку посвідчення заповіту, 

права заповідача, права спадкоємців, черговість спадкування за законом,  

розмір обов’язкової частки у спадщині. 

Також присутнім роз’яснено порядок дій у випадках відсутності 

правовстановлюючих документів на майно у спадкодавців та про можливість 

отримати безоплатну правову допомогу, звернувшись до бюро правової 

допомоги. 
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12 червня 2019 року в  

Чортківській районній філії 

Тернопільського обласного 

центру зайнятості відбулося 

засідання клубу для молоді 

«Шлях до успіху» на тему: 

«Знання прав та обов`язків – 

успіх у житті», участь у 

якому взяла інтегратор 

місцевого центру Олена 

Овсинська. 

«Свої права не просто потрібно знати, а й вміти ними скористатися. Це 

одна із складових шляху до успіху кожного свідомого громадянина. Для 

володіння правами досить їх конституційного закріплення, а для користування 

необхідні гарантії держави й активність самих громадян» - зазначила  Олена 

Овсинська. 

Темою для обговорення стало питання правової обізнаності громадян в 

сфері працевлаштування. Останнім часом стають дедалі поширенішими 

випадки шахрайства у сфері працевлаштування. Злочинних сфер у трудовому 

шахрайстві існує значна кількість, але основною ціллю такої злочинної 

діяльності є заволодіння майном, або використання претендента, як 

безкоштовної робочої сили, зловживаючи довірою останнього. Тому важливо, 

щоб порядок оформлення найманого працівника, умови роботи та норми 

оплати праці відповідали чинному законодавству.  

Учасники заходу дізналися як можна відновити свої порушені права в 

судовому порядку, ознайомилися з нормами Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

В кінці заходу кожен присутній отримав інформаційні буклети 

безоплатної правової допомоги та буклети «Я маю право!». 
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26 червня 2019 року головний спеціаліст відділу «Борщівське бюро 

правової допомоги» Ольга Носовська взяла участь в засіданні круглого столу на 

тему: «Конституція-компас суспільства», за участю бібліотекарів сільських 

філій бібліотек Борщівського району та представників об’єднаних 

територіальних громад району. Захід відбувся з нагоди відзначення 23-ї річниці 

Конституції України,  рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 

право!». 

В ході засідання, учасники обговорили роль основного Закону України в 

розвитку правової системи держави. Конституція — основний закон 

громадянського суспільства і держави, який має вищу юридичну чинність.  

Конституція є актом найвищої юридичної сили. Відповідно до неї формується 

усе українське законодавство.  

Присутні ділилися думками щодо  важливості формування високого рівня 

правової свідомості та правової культури як кожної людини зокрема, так і 

сучасного суспільства в цілому. 
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21 червня 2019 року керівник відділу «Заліщицьке бюро правової 

допомоги» Арсен Нагуляк спільно із Заліщицькою районною філією 

Тернопільського обласного центру зайнятості взяв участь у 

правопросвітницькому заході для дітей, який відпочивають у дитячому таборі 

«Ромашка», що в с. Нирків Заліщицького району.  

Арсен Нагуляк знайомив дітей з особливістю професії юрист, попитом її в 

сучасному суспільстві. Виконуючи цікаві завдання діти побували в ролі 

адвокатів, прокурорів та суддів, обговорювали специфіку роботи юриста та 

якими навиками потрібно володіти, щоб здобути успіху в професії. Діти в 

ігровій формі визначили основні права дітей та способами їх захисту.   

По завершенню заходу, діти отримали паспорти прав  дитини.  
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27 червня начальник відділу «Бучацьке бюро правової допомоги» 

Андрій Григоришин взяв участь у форумі на тему: «Конституція – основний 

закон України», який відбувся в сесійній залі Бучацької районної ради. В 

заході взяли участь: народний депутат України Микола Люшняк; кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Тернопільського національного економічного університету 

Тарас Цимбалістий, представники органів місцевого самоврядування 

Бучацького району. 

«Людина,  її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» - основний меседж 

заходу. 

Учасників форуму проінформовано про теоретичні засади 

конституційних норм та практичне застосування окремих статей Конституції 

України, якими визнаються основні права та свободи  людини.   
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Проведена робота з інформуваня громадян через засоби масової 

інформації (радіо, друкована преса). Протягом ІІ кварталу на Гусятинському та 

Монастириському районних радіомовленнях озвучено 9 інформаційних статей.  

3 статті опубліковано у друкованих виданнях Бучацького та 

Монастириського районів. 

Також розміщено 43 інформації про проведені заходи та роз’яснення змін 

законодавства на веб-сайтах партнерських установ та організацій. 

Проведено висвітлення діяльності місцевого центру та кращих практик 

роботи адвокатів системи БПД на сайті Регіонального центру з надання БВПД у 

Тернопільській області. 

 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД 

07 червня 2019 року працівники Чортківського місцевого центру та бюро 

правової допомоги взяли участь у скайп-навчанні, який провів Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській 

області. 
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13-14 червня 2019 року працівники місцевого центру взяли участь у 

тренінгу з розвитку навичок роботи з вразливими групами клієнтів 

системи БПД (soft skills), який відбувся у правовому клубі Pravocator м. Львів. 

Також протягом ІІ кварталу 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. 

Працівники місцевого центру систематично підтримуються в 

актуальному стані розміщені статті на довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій «WikiLegalaid». 

У ІІ кварталі 2019 року підготовлено та розміщено 1статтю правового 

змісту на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalaid» на тему: «Підстави сплати державного мита». 

 

[1.3.]  Децентралізація системи БПД 

 Протягом ІІ кварталу 2019 року Чортківським місцевим центром 

прийнято 386 актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, подані 

адвокатами. Також проведено перевірку комплектності, правильності 

розрахунку та забезпечення оплати послуг адвокатам. 

 [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 системі 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjU5QVgXlyDQe6OmCEaDGPUpQZkCFivMYmezvRI1olO5QKsOdagdSuureXbEUFwYvel1k_yIb8I0FHC3FasEPJ4_PvoF81k9uwGzhGQTXXv-pNi3Iz11acT0nwbKyQne1ssaeV4YFpzw7414RSa_Df1W6IVwLEKKWwVs6WIz8GUfu4xHmDrkmVvIHCXJPm67XChks0bq72xxrnbwSoO4KOM2HDe8Wem1p_rKpLNm3Mg-j9sRB53uIiu9GevnjtVbRLDiuPrNB8FAKM99jDjFLpF8DRyFBgpRZUgNCx59tfgYl57EpVtnU5eA7IVTM7SN5mrUa26v7bgsKtzEpUalgi4w5v&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/soft_skills?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjU5QVgXlyDQe6OmCEaDGPUpQZkCFivMYmezvRI1olO5QKsOdagdSuureXbEUFwYvel1k_yIb8I0FHC3FasEPJ4_PvoF81k9uwGzhGQTXXv-pNi3Iz11acT0nwbKyQne1ssaeV4YFpzw7414RSa_Df1W6IVwLEKKWwVs6WIz8GUfu4xHmDrkmVvIHCXJPm67XChks0bq72xxrnbwSoO4KOM2HDe8Wem1p_rKpLNm3Mg-j9sRB53uIiu9GevnjtVbRLDiuPrNB8FAKM99jDjFLpF8DRyFBgpRZUgNCx59tfgYl57EpVtnU5eA7IVTM7SN5mrUa26v7bgsKtzEpUalgi4w5v&__tn__=%2ANK-R
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інформаційні матеріали про систему БПД в приміщеннях державних установ, 

органах місцевого самоврядування, закладах освіти та культури на 

інформаційних стендах. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2019 року по 30.06.2019 року Чортківським місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1796 

звернень клієнтів, 1568  особам було надано правову консультацію, 228 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 
469 362 107 

2.  Відділ «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

313 266 47 

3. Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

179 143 36 

4. Відділ «Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

182 172 10 

5. Відділ «Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

240 229 11 

6. Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

413 396 17 

 Разом по МЦ 1796 1568 228 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

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

212 доручень адвокатам та 58 наказів штатним працівникам (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з 

інших питань – 512 (28,51%), сімейного права – 271 (15,09%), іншого 

цивільного – 279 (15,53%), з питань виконання судових рішень – 207 (11,53%), 

спадкового права – 159 (8,85%), житлового права – 114 (6,35 %), земельного 

права – 101 (5,62%), соціального забезпечення – 61 (3,40 %), договірного права 

– 41 ( 2,28%), адміністративного права – 29 (1,61%), трудового права – 19 

(1,06%), медичного забезпечення – 2 ( 0,11%).  з неправових питань – 1 

(0,06 %). 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського МЦ 

за ІІ квартал 2019 року за категорією питань 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю 

 

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом IІ кварталу 2019 

року найбільше позитивних рішень було щодо осіб, чий середньомісячний 

сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму - 180 

( 72  %), осіб з інвалідністю – 42 ( 16,8 %), ветеранів війни – 17 ( 6,8  %), дітей 

–5 ( 2 %), потерпілих від домашнього насильства – 5 (2 %), реабілітованих осіб 

– 0 (0,99%), засуджених осіб – 1 (0,4 %),  ВПО – 0 (0 %), осіб, які мають 

особливі заслуги перед батьківщиною - 0 (0%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 
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16,80% 

Ветерани війни; 
6,80% 

Діти; 
2,00% 

Потерпілі від 
домашнього 
насильства. 

2,00% 
Засуджені; 

0,40% 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ 

квартал 2019 року було: 

 організовано роботу  89 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  487 осіб, в тому числі 315 осіб 

звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 172 осіб до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 20  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 72 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД; 

 надано 143 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 

Кількіс

ть 

клієнті

в, яким 

надано 

доступ 

до 

електро

нних 

сервісів 

МЮ 

. Разом по 

Чортківському 

МЦ, в тому 

числі: 

89/315 29/172 20 72 143 

1 Чортківський МЦ 18/83 7/29 4 12 31 

2 Відділ 

«Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

15/40  4/30 4 12 15 

3 Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

7/26 3/17 2 12 10 

4 Відділ 

«Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

14/22 4/22 3 19 13 

5 Відділ 

«Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

18/99 5/31 4 6 31 

6 Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

17/45 6/43 3 11 43 

 

 

 


