
 

Звіт про виконання плану діяльності 

Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на 2017 рік у __ІІІ__ кварталі 

 Найменування 

завдання 

Найменування заходу для виконання 

завдання 

Найменування 

показника 

результативності 

виконання заходу 

Значення показника 

результативності 

виконання заходу 

Примітка у разі 

недовиконання 

плану 

План Факт 

 

 Розділ І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової 

спроможності та правових можливостей територіальних громад 

 

1. 1.1.Проведення 

правопросвітниц

ьких заходів для 

громад та 

спільнот, 

зокрема щодо 

можливостей для 

вирішення 

правових питань; 

змісту основних 

реформ, що 

проводяться 

Урядом України 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Організація та проведення 

правопросвітницьких заходів  

(участь у зборах громад, сесіях ОМС, семінарах, 

зустрічах-інформуваннях) з жителями 

територіальних громад, для цільової аудиторії 

спільнот громадян, трудових колективів, 

підприємств, установ, організацій з 

найактуальніших питань життя громади (захист 

прав споживачів комунальних послуг, 

організації ОСББ, безоплатного отримання 

земельних ділянок, громадської безпеки) 

Розповсюдження інформаційних буклетів 

 

Кількість заходів/ 

кількість буклетів 

   

 

 

 

 

- громада сіл Росохач, Свидова, Улашківці 

Чортківського району (обговорення питань 

ремонту доріг та укладання договору оренди 

землі 

1 1 1  

- Борщівська об’єднана територіальна 

громада 

2 1 2  



 

 

  

- Золотопотіцька об’єднана територіальна 

громада 

- Цвітівський ДНЗ Бучацького району  

 

1 

 

1 

1 2  

- Товстенська селищна рада Заліщицького 

району 

2 

 

1 2  

- Гусятинська об’єднана територіальна громад 1 1 1  

- Устя - Зеленська сільська рада 

Монастириського району 

1 1 1  

 Чортківський МЦ 6/120 9/180  

2.  1.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів (круглих столів та семінарів) у 

державних установах (центрах зайнятості, 

управліннях соціального захисту, Управління 

ПФУ, закладах для обслуговування/ 

перебування соціально-вразливих верств 

населення) з малозабезпеченими особами, 

учасниками АТО, ВПО, особами з обмеженими 

фізичними можливостями з питань запобігання 

безробіття, домашнього насильства, 

дискримінації, злочинності,  торгівлі людьми та 

роз’яснення змісту ключових реформ: 

Кількість заходів/ 

кількість буклетів 

   

- Чортківський районний центр зайнятості  

- Чортківський районний центр соціальних 

служб для сімї, дітей та молоді 

1 

1 
2/20 2/20  

- Борщівський районний центр зайнятості; 

- управління соціального захисту населення 

Борщівської райдержадміністрації; 

3 

1 

2/20 4/40  

- Бучацький районний центр зайнятості; 

- управління праці та соціального захисту 

населення Бучацької РДА 

1 

1 

2/20 2/20  



- Гусятинський районний центр зайнятості; 2 2/20 2/20  

- управління праці та соціального захисту 

населення Заліщицької райдержадміністрації 

(участь у комісії по питаннях внутрішньо 

переміщених осіб та комісії органу опіки та 

піклування); 

- Заліщицький районний центр зайнятості 

1 

 

 

 

 

1 

2/20 2/20  

- управління праці та соціального захисту 

населення (мобільний пункт); 

- Монастириський районий центр зайнятості. 

 

1 

 

2 

2/20 3/30  

Чортківський МЦ 12/120 15/150  

3.  1.1.3 Проведення  

правопросвітницьких заходів в закладах освіти, 

культури, 

в тому числі приурочених до тижня права: 

Кількість заходів    

- Мельниця-Подільській ЗОШ Боршівського 

району; 

- Верхняківська НВК 

1 

 

1 

1 

 

2/40  

- Урок права в Жизномирській ЗОШ Бучацького 

району 

1 1 1  

- Урок права в Заліщицькій ЗОШ №2  1 1  

- Урок права в Крогулецькій ЗОШ 

Гусятинського району; 

1 1 1  

- Година права в Устя-Зеленській ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

1 1 1  

Чортківський МЦ 6/120 6/120  

 4. Завдання 1.2 

Розвиток мережі 

партнерів та 

незалежних 

провайдерів 

1.2.1. Організація та проведення спільних нарад, 

круглих столів, семінарів, робочих зустрічей з 

неурядовими організаціями громадськими 

організаціями ( в тому числі із ГО, які 

представляють інтереси учасників АТО та 

Кількість заходів    



надання БПД, 

налагодження 

співпраці із ними 

та надання 

методичної 

допомоги з 

метою 

удосконалення 

надання ними 

БПД 

  

членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, 

соціально вразливих верств населення), 

підписання меморандумів про співпрацю 

- Робоча зустріч з представниками Благодійної 

організації «Чортківський районний цент р 

реабілітації «Дім милосердя» 

1 

 

 

1 1  

- Спільне консультування учасників АТО із ГО  

 «Воїнів АТО Борщівщини» ( підписано 

меморандум про співпрацю) 

1 1 1  

- Робоча зустріч із ГО «Районна спілка 

учасників АТО Гусятинського ройону 

1 1 1  

- спільне консультування учасників АТО з 

представником ГО «Бучацька районна спілка 

воїнів АТО»  

1 1 1  

Спільне консультування із ГО Заліщицька 

спілка учасників АТО «Дністровий Вал» 

1 1 1  

Спільне консультування із  

ГО "Ветеранів АТО Монастирищини" 

1 1 1  

 Чортківський МЦ 6/60 6/60  

 

5  1.2.3 Проведення робочої зустрічі з 

представниками ОМС з метою розробки 

проектів програм надання БПД  жителям міст та 

районів, що знаходяться в зоні юрисдикції 

місцевого центру. Співпраця з органами 

місцевого самоврядування щодо залучення 

субвенцій місцевих бюджетів  

- Проведено робочу зустріч з представниками 

Бучацької районної ради   

 

Кількість заходів 

 

1 1  

Чортківський МЦ 1 1  



6  1.2.4. Підготовка проектів Програм надання 

БПД жителям міст та районів, що знаходяться в 

зоні юрисдикції місцевого центру та подання їх 

на розгляд та затвердження сесії відповідної  

ради 

Кількість проектів 

програм 

1 1  

7  1.2.5.  Проведення аналізу типових питань, по 

яких найчастіше клієнти звертаються до 

місцевого центру 

Аналатична довідка 1 1  

Чортківський МЦ 1 1  

8  1.2.6.  Розроблення, виготовлення та поширення 

методичних рекомендацій, буклетів для органів 

місцевого самоврядування, територіальних 

громад та клієнтів системи БПД 

 

  

Кількість розроблених 

методичних 

рекомендацій/тираж 

6/240 6/240  

Чортківський МЦ 

9  1.2.7. Проведення пілотних тренінгів для 

посадових осіб ОМС з питань удосконалення 

організації ними надання БППД, поширення 

інформаційних буклетів 

 

- Проведено інформаційний семінар з 

представниками ОМС Монастириського району 

 

Кількість заходів 

 

 -  

Чортківський МЦ 1 1 

10  1.2.8. Проведення інформаційно-

роз’яснювальних зустрічей, робочих зустрічей, 

робочих нарад, круглих столів з працівниками 

правоохоронних органів та контролюючих 

органів, судів, прокуратури, міграційної служби, 

КВІ, ГТУЮ, представником Уповноваженого 

ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав 

людини та ін. 

- Чортківський районний суд; 

- Бучацький  відділ Національної поліції ГУНП; 

- Монастириське відділення поліції 

Кількість зустрічей 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 4  

 



Теребовлянського відділу поліції ГУНП; 

- Монастириський районний сектор Державної 

міграційної служби України у Тернопільській 

області 

 

 

1 

Чортківський МЦ 1 4 

11  1.2.9. Налагодження співпраці з Бібліотеками, 

РЦЗ та ОМС, територіальних громад з метою 

залучення їх учасників в якості параюристів 

зайнятості з метою залучення працівників в 

якості параюристів. 

- Заліщицька центральна районна бібліотека 

- Чортківська міська бібліотека для дітей 

Кількість партнерів 

 

 

 

 

1 

1 

1 2  

12  1.2.10. Організація роботи для надання 

консультацій щодо  реєстрації громадських 

формувань,  доступу  до сервісів Міністерства 

юстиції. 

Забезпечення функціонування електронних 

скриньок обміну  інформацією з ГТУЮ. 

Кількість прийнятих 

звернень 

 

 

   

Чортківський МЦ - - 

13  1.2.11. Організація роботи щодо забезпечення   

доступу до комп'ютерів з відповідним 

програмним забезпеченням, для доступу до 

сервісів Міністерства юстиції 

 

Відділ правової інформації та консультацій 

Кількість звернень 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 

10 

 

відділ «Борщівське бюро правової допомоги» 10  10 

відділ «Бучацьке бюро правової допомоги» 14  14 

відділ «Гусятинське бюро правової допомоги» 10  10 

відділ «Заліщицьке бюро правової допомоги» 14  14 

відділ «Монастириське бюро правової 

допомоги» 

34  34 

 Чортківський МЦ  92 



14 Завдання 1.3 

Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальних 

та 

комунікативних 

заходів 

1.3.1. Підготовка, друк та поширення 

інформаційних матеріалів про систему БПД, 

зокрема розміщення в громадському транспорті, 

закладах охорони здоров’я, культури, 

приміщеннях органів місцевого 

самоврядування, державної влади та 

громадських організаціях, та під час проведення 

семінарів та круглих столів з 

малозабезпеченими особами, учасниками АТО, 

ВПО, особами з обмеженими фізичними 

можливостями та іншими вразливими 

категоріями 

 

Кількість буклетів    

відділ правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання БППД, відділ підтримки та 

розвитку інфраструктури 

100 1/100 1/100  

відділ «Борщівське бюро правової допомоги» 100 1/100 1/100 

відділ «Бучацьке бюро правової допомоги» 100 1/100 1/100 

відділ «Гусятинське бюро правової допомоги» 100 1/100 1/100 

відділ «Заліщицьке бюро правової допомоги» 100 1/100 1/100 

відділ «Монастириське бюро правової 

допомоги» 

100 1/100 1/100 

 Чортківський МЦ 6/600 6/600 

15  1.3.2. Участь у радіопрограмах: 

 

Кількість публікацій 

 

     

Заліщицьке районне радіомовлення 1 1 1 

Монастириське районне радіомовлення 1 1 3 



Густинське районне радіомовлення 1 1 4 

Бучацьке районне радіомовлення 1 - 1 

 Чортківський МЦ 3 9 

16  1.3.3. Розміщення на сторінках інтернет-видань 

інформаційних матеріалів та роз’яснень 

правового характеру 

- Прес-клуб «Чортків –online» - новини 

Чорткова та Чортківського району 

- інтернет-портал «teg.com.ua» - новини Борщова 

та Борщівського району 

- інтернет-портал новин Тернополя і області 

"Звістка" 

Кількість публікацій 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 3  

17  1.3.4. Висвітлення в друкованих ЗМІ  

інформаційних матеріалів про систему БПД, 

змісту правових реформ, що проводяться 

Урядом України, та роз’яснень  правового 

характеру 

Кількість публікацій 

 

   

газета Чортківщини "Чортківський вісник" 1 1 1 

громадсько-політичний часопис Борщівщини 

“Галицький вісник плюс” 

1 1 1 

часопис Гусятинського району Тернопільської 

області  “Вісник Надзбруччя” 
Гусятинська районна газета "Голос громади" 

1 

 

1 

1 2 

Часопис Монастириського району "Вісті 

Придністров'я" 

1 1 2 

Громадсько-політична газета Заліщанщини 

«Колос» 

1 1 1 

 Чортківський МЦ 6 7   



18  1.3.5. Висвітлення діяльності місцевого центру, 

кращих практик роботи адвокатів на сайті РЦ, 

на сторінці центру в соціальній мережі 

Facebook, у друкованих та інтернет - виданнях. 

Кількість публікацій 

 

 

 

2 2  

 

19 1.3.6. Проведення моніторингу щодо 

інформаційної присутності у медіа. 

Підготовка звітів  із посиланнями, сканами 

публікацій 

Кількість звітів 

 

 

3 3  

20 1.3.7. Публічна презентація результатів МЦ 

разом з бюро правової допомоги для громад, 

партнерів через ЗМІ 

Кількість презентацій 1 2  

21 1.3.8. Навчання для персоналу МЦ, включно з 

бюро правової допомоги, у тому числі 

внутрішнє навчання в РЦ – комунікатор 

інтегратори,  інтегратори та Бюро 

Кількість навчань 1 3  

22 Завдання 1.4 

Розширення 

доступу до БПД 

шляхом 

забезпечення 

роботи 

дистанційних 

пунктів доступу 

до БПД та 

виїздів мобільних 

консультаційних 

пунктів (виїзних 

прийомів 

громадян) 

1.4.1  Організація та забезпечення роботи 

мобільних консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги у 

територіальних громадах та органах місцевого 

самоврядування: 

Кількість виїздів    

- Білівська сільська рада Чортківського району 

- Бичківська  сільська рада Чортківського 

району 

- Скородинська сільська рада Чортківського 

району 

- Нагірянська сільська рада Чортківського 

району 

-Ягільницька сільська рада Чортківського 

району 

- Росохацька сільська рада Чортківського 

району 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 8  



- Свидівська сільська рада Чортківського району 

- Улашківська сільська рада Чортківського 

району 

1 

 

1 

- Мельниця-Подільська сільська рада 

Борщівського району 

- Ланівецька сільська рада Борщівського району 

- Верхняківська сільська рада Борщівського 

району 

1 

 

1 

1 

 

3 3  

- Золотопотіцька об’єднана тереторіальна 

громада Бучацького району 

- Трибухівська об’єднана тереторіальна громада 

Бучацького району 

1 

 

1 

3 2  

- Угриньківська сільська рада Заліщицького 

району 

- Лисівська сільська рада Заліщицького району 

- Подільська сільська рада Заліщицького району 

1 

 

1 

1 

3 3  

- Сидорівська сільська рада Гусятинського 

району 

- Краснянська сільська рада Гусятинського 

району 

- Котівська сільська рада Гусятинського району 

1 

 

1 

 

1 

 3 3  

- Задарівська сільська рада Монастириського 

району 

- Лядська сільська рада Монастириського 

району  

- Устя-Зеленська сільська рада 

Монастириського району 

1 

 

1 

 

1 

 

3 3  

  Чортківський МЦ 18 22 

23  1.4.2. Організація роботи дистанційних пунктів 

доступу в районних центрах зайнятості 

- Проведено роботу спільних  дистанційних 

пунктів консультування в районних центрах 

зайнятості 

    



Чортківський районний центр зайнятості 1 1 1 

Борщівський районний центр зайнятості 1 1 1 

Бучацький районний центр зайнятості 1 1 1 

Гусятинський районний центр зайнятості 1 1 1 

Заліщицький районний центр зайнятості 1 1 1 

Монастириський районний центр зайнятості 2 1 2 

Чортківський МЦ 6 7 

24  1.4.3. Забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД в бібліотеках за 

допомогою скайп-зв'язку та залучення ОМС: 

Скайп-консультування    

Чортківська районна центральна бібліотека  1 1  

Борщівська районна центральна бібліотека 

Ланівецька сільська бібліотека 

1 

1 

1 2  

Бучацька районна центральна бібліотека  1 1 0  

Гусятинська районна центральна бібліотека 2 1 2  

Заліщицька районна центральна бібліотека 1 1 0  

Монастириська  районна центральна бібліотека 1 1 1  

 Чортківський МЦ 6 6  

25  1.4.4 Організація роботи мобільних 

консультаційних пунктів в приміщеннях служб 

у справах дітей, центрах соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, дитячих будинках, 

школах-інтернатах, навчальних закладах: 

Виїзні прийоми    

Чортківський районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

1 1 1  

Борщівський районний центр соціальних служб 1 1 1  



для сім'ї, дітей та молоді 

Сектор молоді сім’ї та спорту Бучацької РДА 1 1 1  

  

Служба у справах дітей Гусятинської РДА 1 1 1  

Служба у справах дітей Заліщицької РДА 1 1 

 

1  

Служба у справах дітей Монастириської РДА 1 1 1  

 Чортківський МЦ 6 6  

26  1.4.5. Організація роботи мобільних 

консультаційних пунктів у приміщеннях 

військових комісаріатів, військових частин, 

лікувальних закладах спільно з ГО, спілками 

учасників АТО: 

Виїзні прийоми    

Чортківський об’єднаний міський військовий 

комісаріат 

1 1 1  

Борщівський районний військовий комісаріат  1 1 1  

Бучацький військовий комісаріат 1 1 1  

Гусятинський військовий комісаріат 1 1 1  

Заліщицький обласний комунальний госпіталь 

інвалідів війни та реабілітованих 

1 1 1  

Монастириський районний військовий 

комісаріат  

1 1 1  

 Чортківський МЦ 6 6  

27  1.4.6. Адресна допомога особам з обмеженими 

фізичними можливостями пересування, 

організація виїздів 

Надано адресну правову допомогу жителям м. 

Бучач та м.Чорткова 

У разі потреби 

 

 

- 2  

 

Чортківський МЦ 

28  1.4.7. Організація роботи виїзних Виїзні прийоми    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультаційних пунктів у спілках інвалідів, 

УТОГ, УТОС, територіальних центрах 

соціального обслуговування, геріатричних 

будинках-інтернатах: 

- Благодійна організація «Чортківський 

районний цент р реабілітації «Дім милосердя» 

1 

 

 

1 1  

Борщівська районна громадська організація 

інвалідів «Тепло сердець»  
 

1 1 1  

Бучацький територіальний центр 

обслуговування населення 

1 1 1  

Територіальний  центр соціального 

обслуговування Гусятинського району 

1 1 1  

Заліщицький обласний комунальний госпіталь 

інвалідів війни та реабілітованих 

1 1 1  

- Устя-Зеленський геріатричний пансіонат 

Тернопільської області 

1 1 1  

Чортківський МЦ 6 6  

29  1.4.8. Проведення мобільних пунктів 

консультувань в приміщеннях МЦ та бюро 

правової допомоги спільно із представниками 

відділів ДВС, ДРАЦС та державних 

нотаріальних контор ГТУЮ ( згідно графіку 

ГТУЮ у Тернопільській області) 

Кількість заходів 

 

50 

 

 

Чортківський МЦ 

  

 

 

 

 

50 

 

30   2.1.4. Проведення роботи мобільних 

інформаційних пунктів у населених пунктах 

Тернопільської області в рамках  

Всеукраїнського проекту «Я маю право» спільно 

з представниками ГТУЮ 

Кількість заходів 

15 

 

Чортківський МЦ 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 



 

31 
 

Завдання 1.5 

Забезпечення 

належної якості 

послуг, що 

надаються 

клієнтам 

системи БПД 

 

1.5.1. Організація та проведення круглих столів, 

навчальних семінарів по обміну досвідом, 

обговорення проблемних питань співпраці з 

адвокатами 

Кількість заходів    

 

Чортківський МЦ 

 

1 1  

32 1.5.3. Надання допомоги при складанні звітів 

про надання БВПД, консультацій щодо 

дотримання стандартів якості надання БПД. 

Проведення 

навчань/консультуванн

я 

1 1  

 

Чортківський МЦ 1 1  

33 1.5.5. Розгляд скарг, підготовка та надання 

відповідей. 

Кількість / За 

наявністю скарг 

   

Чортківський МЦ 
 

- -  

34  1.5.6. Моніторинг діяльності відділів 

представництва та бюро правової допомоги МЦ 

в частині забезпечення якості правової 

допомоги. 

Моніторинг МЦ діяльності бюро щодо 

оцінювання якості послуг БПД. 

 

Кількість 

інформаційних довідок 

   

 

 

Чортківський МЦ 5 5  

35  1.5.7. Аналіз, узагальнення і поширення кращих 

практик адвокатської діяльності 

 3 3  

Чортківський МЦ 



36 Завдання 1.6  
Налагодженн

я співпраці з 

органами 

самоорганізації 

населення(ОСББ, 

вуличні 

комітети, групи 

захисту довкілля, 

тощо) 

Захід 1.6.1 Проведення інформаційно-

роз’яснювальних заходів (участь у зустрічах та 

зібраннях)  для представників органів 

самоорганізації населення із залученням 

партнерів (громадських організацій та ін.) 

щодо  безоплатного отримання земельних 

ділянок;отримання субсидій,  захисту та 

дотримання прав вразливих категорій осіб, 

підвищення правової обізнаності населення 

 

- Проведено зустріч з жителями с. Сосулівка  

Чортківського району ( консультування з питань 

укладання договорів передачі в оренду  

земельних ділянок)  

 

Кількість заходів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

   

Чортківський МЦ 1 1 

  

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД 

37 Завдання 2.1 

Розвиток 

людських 

ресурсів, в тому 

числі пулу 

юристів місцевих 

2.1.1. Проведення навчальних заходів з метою 

підвищення якості надання послуг відділами 

представництва, правової інформації та 

консультацій, бюро правової допомоги. 

Внутрішні навчання. 

Кількість заходів    

 

Чортківський МЦ 1 3 



38 

 

 

центрів (відділи 

БППД, 

представництва, 

правопросвітниц

тва та бюро) для 

виконання 

функції 

представництва 

2.1.2. Організація та здійснення робочих поїздок з 

метою обміну досвідом в МЦ та РЦ. 

Кількість заходів 

 

 

 

Чортківський МЦ 

1 1 

 

39 Завдання 2.2 
Розвиток 

довідково-

інформаційної 

платформи 

2.2.1. Забезпечення інформаційного наповнення 

довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalaid» 

.1. Порядок відкликання депутата місцевої ради 

Відповідно до наказу 

КЦ кількість 

розроблених 

консультативних 

матеріалів 

2 2  



правових 

консультацій 

«WikiLegalAid» 

за народною ініціативою,  

2. Охорона трудових та інших прав депутата 

місцевої ради.  

 

Чортківський МЦ 2 2  

40 2.2.2. Оновлення та підтримка в актуальному 

стані розміщених правових консультацій 

довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій 

“WikiLegalaid” 

1 

кількість 

оновлених 

консультативних 

матеріалів 

6 6  

Чортківський МЦ 6 6  

Децентралізація системи БПД 

41 Завдання 3.1 
Взаємодія між 

регіональними та 

місцевими 

центрами БПД, 

прийняття 

управлінських 

рішень 

3.1.2. Забезпечення прийому поданих адвокатами 

актів надання БВПД, перевірка комплектності, 

правильності розрахунку та забезпечення оплати 

послуг 

Кількість прийнятих 

актів  

 

 154  

42 3.1.3. Участь у навчаннях РЦ щодо надання 

консультативно-методичної допомоги 

працівникам МЦ щодо управління фінансами та 

обмін досвідом  

 

Кількість заходів 

 

1 1  

43 Завдання 3.2 

Моніторинг 

діяльності 

центрів БПД 

3.2.1.Координація роботи відділів місцевого 

центру, моніторинг діяльності та узагальнення 

кращих практик. 

Здійснення контролю за своєчасним виконанням 

працівниками місцевого центру наказів, доручень 

і листів Координаційного  

та Регіонального центру 

Кількість узагальнень 1 1  

Чортківський МЦ 1 1  

44 3.2.2. Організація виїздів з метою надання 

практичної допомоги та поширення кращих 

практик організації МЦ.  

 

Робочі зустрічі 

 

   



Навчання фахівцями  МЦ персоналу бюро. Чортківський МЦ 1 1  

45 

 
Завдання 3.3 

Управління 

людськими 

ресурсами 

 

3.3.1. Проведення робочих зустрічей по обміну 

досвідом за окремими напрямками роботи 

працівників  відділів місцевого центру та бюро 

правової допомоги. 

Проведення навчальних семінарів, тренінгів, 

тощо. 

Робочі зустрічі 

 

   

Чортківський МЦ 1 2  

  

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

46 Завдання 4.1  

Автоматизація 

бізнес-процесів в 

системі БПД, в 

тому числі 

бюджетне та 

фінансове 

управління 

4.1.1.Використання дистанційного 

розрахункового обслуговування з використанням 

програмно-технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство» 

 

Формування бази 

даних  

 

 постійно 

 

   

 

47 Завдання 5.2 

Електронний 

документообіг 

та кадровий 

облік 

5.2.1. Впровадження ПЗ «1С Бухгалтерія 8» для 

бюджетних установ для забезпечення 

автоматизації  кадрового обліку в РЦ. 

Навчання персоналу 

 

Формування бази 

даних  

 

   

48 Завдання 5.3 

Створення 

порталу системи 

БПД 

 

5.3.1. Оформлення та наповнення інформаційних 

стендів для клієнтів та постійне оновлення 

інформації щодо заходів реформування  БПД.  

Подання та висвітлення інформації щодо роботи 

системи БПД у Тернопільській області на сайті. 

Збір інформації для наповнення. 

 

Постійно 

   

Чортківський МЦ  17 



49 Завдання 5.6 

Розвиток 

аналітичної 

спроможності 

центрів 

 

5.6.2 Організація та проведення систематичного 

аналізу звернень громадян 

 1 1  

Чортківський МЦ 1 1 

 

 

Начальник відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання  

безоплатної первинної правової допомоги                                                                                                                              О.С.Овсинська                                                                                                                                                                                               






