
    
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання  безоплатної вторинної 
правової допомоги річного плану діяльності на 2017 рік 

у ІV 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 

Забезпечення доступу соціально незахищених громадян до правосуддя, 

підвищення правових знань та правової культури, надання правових інструментів 

вирішення важливих питань в правовий спосіб – залишається основним 

пріоритетом роботи Чортківського місцевого центру з надання БВПД та його 

відділів бюро правової допомоги у Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, 

Заліщицькому та Монастириському районах. 

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України та наказу Мін’юсту 

«Про реалізацію проекту «Я маю право!» працівники місцевого центру протягом 

звітного періоду провели правопросвітницькі заходи для спільнот громадян, 

трудових колективів, соціально незахищених верств населення з питань захисту 

прав громадян та роз’яснення нових реформ Уряду України. 

Велика увага приділяється наданню правової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення, які не обізнані в своїх правах та не мають 

можливості оплатити послуги адвоката за власний рахунок. Це, в першу чергу, 

стосується малозабезпечених громадян, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та одиноких людей похилого віку. 

З метою широкого інформування про право кожного громадянина на 

безоплатну правову допомогу, фахівці місцевого центру та Бюро правової 

допомоги готують та поширюють інформаційні матеріали з правової тематики в 

державних установах, органах місцевого самоврядування, закладах охорони 

здоров’я, закладах культури, громадському транспорті.  

Неодноразово проводяться зустрічі-інформування громадян та 

організовуються дистанційні пункти консультування в центрах зайнятості в 

районних центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Територіальних 

центрах соціального обслуговування, Управліннях праці та соціального захисту та 

військових комісаріатах. 

Зокрема, фахівцями місцевого центру проведено 63 правопросвітницьких 

заходи для цільової аудиторії громадян та учнів навчальних закладів. До заходів 

долучилися постійні  партнери  місцевого центру - представники районних центрів 

зайнятості, районних секторів з питань пробації, Управлінь праці та соціального 

захисту населення та управлінь Пенсійного фонду. Жителям районів, які 

обслуговує Чортківський місцевий центр роз’яснили основні положення реформ 

Уряду, а саме пенсійної, медичної, освітньої, заходів уряду щодо запобігання 

безробіттю, домашньому насильству, злочинності, а також ознайомили з 

основними інструментами вирішення життєвих проблем в правовий спосіб. 
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Одним із важливих напрямків роботи є правопросвітницька робота серед 

школярів та студентів навчальних закладів, з метою запобіганню злочинності серед 

молоді та підвищення рівня правової освіченості. 

Протягом жовтня-грудня, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права 

та реалізації проекту Мін’юсту «Я маю право!» фахівці місцевого центру провели 

22 уроки права, лекції, круглі столи для школярів навчальних закладів.  
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18 жовтня 2017 року в Чортківському районному центрі зайнятості відбувся 

семінар на тему: «Права громадян в соціальному суспільстві» для студентів 

Чортківського педагогічного коледжу ім. О. Барвінського, який провела фахівець 

Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олена Овсинська. 

Олена Овсинська наголосила, що першоосновою діяльності працівників 

системи безоплатної правової допомоги є повага до гідності людини та прагнення 

створити умови, за яких люди мають рівний доступ до права і правосуддя – 

незалежно від рівня їх матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості.  

Учасники заходу переглянули презентацію про права людини, розвиток 

системи безоплатної правової допомоги в Україні, роль місцевого центру у 

реалізації прав громадян у суспільстві та посилення правової спроможності 

кожного зокрема та цілої громади в цілому. Особливу увагу приділено ролі 

соціального педагога у процесі захисту прав та законних інтересів неповнолітніх та 

соціально незахищених громадян.  

Опісля, студенти переглянули соціальний відеоролик про доступ до 

безоплатної правової допомоги підозрюваним, обвинуваченим, затриманим та 

засудженим у кримінальному процесі та жваво обговорили власні думки з 

порушених питань. 
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З нагоди проведення Всеукраїнського тижня права, 6 грудня 2017 року в 

Чортківському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відбувся «День відкритих дверей» для десятикласників Чортківської 

школи-інтернат. 

Під час заходу, директор місцевого центру Марія Гамбаль розповіла учням 

про особливості професії юрист, в яких галузях діяльності можна зустріти 

професійних знавців права, якими якостями характеру потрібно володіти для 

досягнення поставлених цілей.  

Інтегратор місцевого центру Олена Овсинська коротко ознайомила із 

походженням професії юрист, його значення в сучасному суспільстві.  

Заступник начальника відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Світлана Боднар розповіла школярам про особливості професій судді 

та прокурора, яку освіту потрібно здобути для даних професій. Учнів цікавили 

питання як можна стати адвокатом, яку практику для цього потрібно пройти. 

Гості центру мали змогу особисто побачити як працює система безоплатної 

правової допомоги у рідному місті, зокрема роботу кожного відділу. Фахівці 

центру ознайомили дітей з порядком прийняття звернень громадян та призначення 

адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Школярі, які планують обрати своїм фахом юридичну професію та ті, які ще 

не визначилися із її вибором пройшли цікаве тестування, яке допомогло визначити 

наявність індивідуальних здібностей для вибору професії юриста у майбутньому.  
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20 жовтня 2017 року в Чортківському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулося засідання круглого столу для 

представників органів місцевого самоврядування на тему: «Посилення правової 

спроможності територіальних громад. Презентація посібника методичних 

рекомендацій щодо розроблення Програми надання безоплатної правової 

допомоги».  

У заході взяли участь представник громадської приймальні Української 

Гельсінської спілки з прав людини у Тернопільській області Ольга Кушнерик,  

заступник начальника Управління Державної реєстрації - начальник відділу 

розгляду звернень та забезпечення розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

ГТУЮ у Тернопільській області Юлія Івасюк, державний нотаріус Бучацької 

державної нотаріальної контори Леся Максимюк, заступник голови Чортківської 

районної ради Петро Пушкар та представники органів місцевого самоврядування 

Чортківського району, начальник відділу призначення, розрахунку та виплати 

пенсій УПФУ в Чортківському районі Ірина Трач та представники сільських рад 

району. 

 Захід розпочався із виступу директора місцевого центру Марії Гамбаль, яка 

розповіла учасникам про безоплатну правову допомогу як один із інструментів для 

вирішення життєвих питань громади в правовий спосіб та розвиток системи 

безоплатної правової допомоги в Україні. 

Фахівець місцевого центру Таїса Рубаняк доповіла про основні категорії 

громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу відповідно 

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та ознайомила із порядком 

звернення до Чортківського місцевого центру. 

Інтегратор Олена Овсинська зупинилася на основних аспектах надання саме 

безоплатної первинної правової допомоги громадянам органами місцевого 

самоврядування. Також презентовано посібник методичних рекомендацій щодо 

розроблення цільових Програм надання правової допомоги жителям 

територіальних громад. Інтегратор наголосила, що саме прийняття таких Програм є 

одним із дієвих способів вирішення правових потреб кожного жителя громади та 

району в цілому. 

Начальник відділу представництва Ірина Крива ознайомила присутніх із 

деякими положеннями Закону України «Про судовий збір», а саме із порядком 

сплати судового збору та встановленими пільгами щодо його сплати. 

 Актуальним для представників сільських рад було питання щодо порядку 

вчинення нотаріальних дій. Державний нотаріус Бучацької державної нотаріальної 

контори Леся Максимюк детально роз’яснила процедуру посвідчення заповітів, 

довіреностей, засвідчення вірності копій документів і виписок з них та засвідчення 

справжності підпису на документах. 
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 Представниця Управління Пенсійного фонду в Чортківському районі Ірина 

Трач роз’яснила норми Пенсійної реформи в Україні. 

 Учасники засідання активно обговорювали підняті питання та ділилися 

думками щодо забезпечення належного доступу кожного жителя громади до 

безоплатної правової допомоги. 
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З метою інформування учасників бойових дій про їх соціальний і правовий 

захист, реалізацію законних прав та інтересів, фахівці бюро правової допомоги 

провели правопросвітницькі заходи та правові консультування учасників АТО 

спільно із представниками районних військових комісаріатів та громадських 

організацій. 

09 жовтня 2017 року проведено робочу зустріч та спільне консультування 

працівниками Монастириського бюро правової допомоги із головою Громадської 

організації  "Ветеранів АТО Монастирищини" Володимиром Головачуком. Під 

час надання роз’яснень до бюро звернулися  учасники антитерористичної операції 

із питаннями, що стосувалися порядку розподілу майна подружжя; порядку 

прийняття звернення про надання БВПД; представлення інтересів в суді у справі 

щодо поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку. Зазначеним 

громадянам надано відповідні правові консультації та роз’яснення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
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14 грудня в Чортківській Міській бібліотеці для дітей №1 відбулася Skype- 

консультація з проблемних питань для вимушено переселених осіб, участь у якому 

взяли внутрішньо переміщені особи представники Чортківського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Таїса Рубаняк та Олена 

Овсинська. 

Керівник ГО "Луганська правозахисна група", юридичний координатор 

громадської платформи захисту прав постраждалих від збройного конфлікту в 

Україні Наталія Целовальніченко спілкувалася онлайн із вимушеними 

переселенцями з різних проблемних питань. Обговорено питання відновлення прав 

внутрішньо переміщених осіб на підставі статусу потерпілих від збройного 

конфлікту, створення ініціативних груп для налагодження взаємодії з органами 

місцевого самоврядування для вирішення житлових та інших важливих питань. 

Координатор проектів ТМЖК "Відродження нації" Ольга 

Горошко повідомила про можливість внутрішньо переміщених осіб взяти участь у 

проекті із створення малого бізнесу. Ті, хто переможуть у проекті, отримають 

необхідне устаткування для розвитку своєї справи. 

Представник у м. Тернополі ГО "Луганська правозахисна група" Яна 

Шкуратова розповіла про можливість безкоштовно отримати вживаний одяг у 

соціальному гардеробі «Одежина», який працює у м. Тернополі за адресою вул. 15 

Квітня, 3.  

Після проведеного скап-консультування, представники місцевого центру 

організували роботу дистанційного пункту консультування для ВПО на базі 

бібліотеки, під час якого Таїса Рубаняк надавала правові консультації усім 

бажаючим. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139319930006120&set=a.109720679632712.1073741828.100017843419399&type=3
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07 грудня 2017 року в Чортківській центральній бібліотеці заступник 

начальника відділу правової інформації та консультацій Чортківського місцевого 

центру Таїса Рубаняк надала правові консультації жителям сіл Шульганівка, Біла 

та Звиняч Чортківського району через skype-зв'язок (Skype:chortkivlib).  

Питання, з якими зверталися громадяни стосувалися спадкового, трудового, 

земельного законодавства, пенсійного забезпечення, збільшення розміру соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям.  

Таїса Рубаняк надала правові роз’яснення по кожному питанню. 

 

 
 

Фахівці Чортківського місцевого центру спільно із спеціалістами 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Тернопільській області та Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області взяли участь у 17 мобільних інформаційних пунктах в 

об’єднаних територіальних громадах, які відбулися в рамках проведення 

Всеукраїнського проекту « Я маю право!». 

Мобільні інформаційні пункти пройшли у територіальних громадах 

Чортківського, Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького районів.  
До мобільних пунктів за правовими консультаціями активно зверталися жителі 

громад із різними питаннями, що стосувалися стягнення невиплачених  аліментів, 

порядку укладання шлюбу за добу, виготовлення паспорта громадянина України за 

наявності тимчасової посвідки, 

строків виконання виконавчого провадження, апостилювання документів, 

визначення додаткового строку на прийняття спадщини. 
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Фахівці місцевого центру провели також вуличні інформування громадян, 

під час якого роздавали інформаційні буклети. 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 
 
 

 Протягом звітного періоду місцевим центром підготовлено та розміщено 

інформаційні матеріали про безоплатну правову допомогу, роз’яснення з правових 

питань в друкованих засобах масової інформації, інтернет-виданнях та озвучено на 

радіомовленні. Зокрема надруковано 4 статті в друкованих засобах масової 

інформації, 6 - озвучено на Гусятинському, Бучацькому, Монастириському та 

Заліщицькому радіомовленню, 44 – на сайтах партнерів. Теми публікацій: 

«Правове регулювання праці неповнолітніх», «Хто може скористатися 

безоплатною правової допомоги», «Праця має бути оплачена», «Кожен має право 

на оплату праці», «Загальні положення про спадкування», «Порядок відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою»  

 Також на сайтах партнерів розміщено статті інформаційного характеру: 

оголошення про виїзні прийоми громадян та про участь у спільних заходах із 

представниками ОМС, ОВВ та соціальних партнерів. 
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

З метою обміну досвідом та поширення кращих практик діяльності 

працівники місцевого центру та бюро правової допомоги брали активну участь у 

навчаннях та семінарах, які були організовані Регіональним центром з надання 

БВПД у Тернопільській області та брали участь у міжрегіональних тренінгах та 

семінарах. 

7 листопада 2017 року, у Другому львівському місцевому центрі з надання 

БВПД відбувся круглий стіл на тему: «Як органи місцевого самоврядування і 

держава можуть відповісти на правові потреби громад?», участь у якому взяла 

директор Чортківського місцевого центру Марія Гамбаль. 

Учасники заходу з різних регіонів мали змогу обмінятися  позитивним 

досвідом взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

органів місцевого самоврядування та громадських організацій, зокрема, у 

розробленні, прийнятті та реалізації місцевих програм надання безоплатної 

правової допомоги. 

У заході взяли участь представники Координаційного центру з надання 

правової допомоги – начальник управління «Львівська міжрегіональна ресурсно-

комунікаційна мережа» (ЛМРКМ) Барбара Калюжна, начальник організаційного 

відділу управління ЛМРКМ Тімур Канатаєв, начальник методичного відділу 

управління ЛМРКМ Володимир Гошовський; Регіонального та місцевих центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Львівщини 

Під час круглого столу учасники говорили про основні аспекти програми 

надання безоплатної правової допомоги як інструменту взаємодії задля вирішення 

правових потреб громад та підвищення рівня їх правової спроможності говорили  

  Засідання круглого столу завершилося обговоренням питання розроблення та 

виконання Програм надання безоплатної правової допомоги, розширення доступу 

до правових знань та безоплатної правової допомоги в місцевих програмах надання 

безоплатної правової допомоги. 
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29 листопада, керівник Бучацького бюро правової допомоги Андрій 

Григоришин взяв участь у тренінгу «Захист прав постраждалих від ґендерно 

обумовленого насильства: роль та функції системи безоплатної правової 

допомоги», який пройшов у м. Києві, в рамках Програми «Нове правосуддя» для 

фахівців системи безоплатної правової допомоги,  

Учасників тренінгу  ознайомили з проявами ґендерно-обумовленого 

насильства та міжнародним досвідом роботи з цією проблемою; навчилися 

ідентифікувати та працювати з постраждалими від ґендерно-обумовленого 

насильства. 
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6 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру відбувся навчальний 

семінар, участь у якому взяли начальники відділів бюро правової допомоги 

Тернопільщини. 

Під час семінару обговорювалися такі питання: 

- реалізація право просвітницького проекту «Я маю право»; 

- процес прийняття програм надання безоплатної правової допомоги; 

- рекомендації організацій домашнього суспільства у боротьбі проти 

дискримінації жінок; 

- захист прав постраждалих від гендерно-обумовлено насильства. Роль та 

функції системи безоплатної правової допомоги. 

Учасники переглядали презентації з порушених питань, ділилися позитивним 

досвідом роботи, ознайомилися з поняття гендерно-зумовленого насильства, його 

видами та стереотипами, які заважають реагувати на випадки такого насильства. 

Фахівці бюро правової допомоги в свою чергу розповіли про правопросвітницькі 

заходи із попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, які 

вони проводять в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». 
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У ІV кварталі фахівці Чортківського місцевого центру підготували та 

розмістили статті правового змісту на довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій “WikiLegalaid” на теми:  

1.Порядок відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою,  

2. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради.  

 

Також систематично підтримується в актуальному стані раніше розміщені 

статті на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

“WikiLegalaid”, а саме:  

1.  Договір поставки;   

2. Порядок обрання депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським 

головою, старостою; 

3. Встановлення порядку побачення з дитиною;  

4. Дитячий будинок сімейного типу; 

5. Повернення грошових коштів у випадку їх помилкового переказу 

неналежному отримувачу;  

6. Грошова компенсація на житло учасникам антитерористичної операції;  

7. Порядок подання е-декларації особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування;  

8. Податкова знижка на навчання;  

9. Реалізація трудових прав дитини;  

10. Порядок  відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою; 

11.  Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BC,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8E
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BC,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8E
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D1%97%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%83
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D1%97%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%83
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[1.3.]  Децентралізація системи БПД 

 Протягом ІV кварталу працівники відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами прийняли 191 акт надання БВПД, подані адвокатами, провели 

перевірку комплектності, правильності розрахунку та забезпечення оплати послуг. 

Також проведено моніторинги діяльності бюро правової допомоги 

Чортківського місцевого центру та підготовлено відповідні довідки за 

результатами перевірки. 

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 ІV 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 

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.  

Працівники місцевого центру та бюро правової допомоги поширили 

інформаційні матеріали про систему БПД в приміщеннях районних центрів 

зайнятості, державних установах, районних судів, дошках оголошень населених 

пунктів районів, які обслуговує місцевий центр під час проведення 

правопросвітницьких заходів та мобільних пунктів консультування 

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 ІV кварталі поточного року. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.10.2017 по 31.12.2017 року Чортківським місцевим центром з 

надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 1711 звернення клієнтів, 

1491особам було надано правову консультацію, 216 із них написали письмову 

заяву про надання БВПД, 4 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів 

надання БПД. 

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 
402 299 109 

2.  Відділ «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

326 292 34 

3.  Відділ «Бучацьке бюро 

правової допомоги» 183 160 23 

4.  Відділ «Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

159 149 10 

5.  Відділ «Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

278 262 16 

6.  Відділ «Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

363 333 30 

 Разом по МЦ 1711 1495 216 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 217 

рішень про надання БВПД, видано 161 доручення адвокатам та 48 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів).  

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

питань - 399 (23,32%), спадкового права - 226 (13,21%), іншого цивільного - 222 ( 

12,97%), соціального забезпечення - 197  (11,51%), сімейного права - 188 (10,52 

%), з питань виконання судових рішень - 153 (8,94%), земельного права - 107 

(6,25%),трудового  права - 78 (4,56%), договірного права – 62 (3,62 %), 
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адміністративного права - 45 (2,63%), житлового права - 37 ( 2,16 %), медичного 

забезпечення – 3 (0,18 %),  з неправових питань - 2 (0,12%). 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського МЦ за 

ІV квартал 2017 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 ІV кварталу 2017 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято щодо осіб, чий середньомісячний 

сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму- 164 

(75,58%), осіб з інвалідністю 29 (13,36%), ветеранів війни 23 (10,60%), 

внутрішньо переміщених осіб 1(0,46%). 

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 ІV 

квартал 2017 року було: 

 організовано роботу 23 мобільних пунктів консультування ( в тому 

числі в приміщеннях сільських, селищних рад) та забезпечено 

діяльність 34 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 268 осіб, в тому числі 151 особа 

звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 117 осіб до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу  37 органам місцевого самоврядування та 

2 установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, 

волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

 проведено 63 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 54 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД; 

 надано 97 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Чортківського 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

нобіль-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: 

23/151 34/117 37 63 97 

1 Чортківський МЦ 4/41 6/18 10 12 20 

2 Відділ 

«Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/56 4/25 8 9 14 

3 Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

3/15 3/7 3 17 7 
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4 Відділ 

«Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

5/20 4/8 4 10 5 

5 Відділ 

«Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

2/5 4/7 7 4 19 

6 Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

3/14 13/52 5 11 32 

 

 


