
 ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Кременецьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  локального 

плану заходів на II квартал 2017 року  

 

ЗМІСТ 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 
          1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад.Системи 

1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України.Проведення 

          1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 

метою удосконалення надання ними БПД.Розвитком 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних  

заходів. Інформаційно 

1.4  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян).Розширення 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД.належності 

1.6. Налагодження співпраці з органами самоорганізації 

населення(ОСББ, вуличні комітети, групи захисту довкілля, тощо).співпраці 

          2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД.ефективності 

2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 

центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для 

виконання функції представництва.показники 

           3. Децентралізація системи БПД.Децентралізація 

  3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень.Взаємодія 

3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД.Моніторинг 

          3.3. Управління людськими ресурсами.Управління 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 



Розділ І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад: 

1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України 

 Організація та проведення правопросвітницьких заходів (зустрічі-

інформування, семінари, участь у зборах громад)  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).  
 

За другий квартал 2017 року проведено 53 правопросвітницьких заходи (зустрічі-

інформування, семінари, участь у зборах громад)  з жителями територіальних громад, 

трудових колективів підприємств, установ, організацій   з найактуальніших питань життя 

громади (захист прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного 

отримання земельних ділянок, громадської безпеки).  

З метою поширення інформації про систему безоплатної правової допомоги працівники 

місцевого центру   провели ряд правопросвітницьких заходів із трудовими колективами 

підприємств у зоні юрисдикції місцевого центру. 

Так, 12 квітня 2017 року заступник начальника Збаразького бюро правової допомоги 

Володимир Карий провів зустріч-інформування для працівників ВАТ «Збаразький тепличний 

комбінат», де розповів про систему безоплатної правової допомоги та діяльність бюро 

правової допомоги на території Збаразького району.  

 
 



06 травня 2017 року інтегратор Кременецького місцевого центру з надання БВПД 

Ярослав Лис провів правопросвітницький захід з працівниками ТОВ «Фабрика «Ватин» на 

чолі з головою правління Галиною Степанівною Гавриленко. В даному заході взяла участь 

більшість працівників виробничих підрозділів підприємства. 

 

      23 червня  2017 року, керівник  Лановецького бюро правової допомоги Олена Радосюк  

провела правопросвітницький захід  з колективом Лановецького міжрайонного управління 

водного господарства. 

 



27 червня 2017 року працівники Кременецького місцевого центру взяли участь у навчанні 

працівників чергової зміни КУТОР «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний 

санаторій»  (м. Кременець, вул. Санаторійна,39), яке проводила старша медсестра Наталя 

Ващенко. 

27.06.2017 керівником Шумського бюро проведено інформаційно –просвітницький 

захід для працівників ТОВ «Сегеш – Україна». 

 
 

та 30 червня 2017 року головний спеціаліст Зборівського бюро правової допомоги 

провела зустріч - інформування з працівниками ПП «Буд-Блок Наконечний». 

 

 



Також працівники місцевого центру проводили право просвітницькі заходи  

з жителями територіальних громад: 

Так, 06 квітня 2017 року, заступник керівника Шумського бюро правової допомоги 

Наталія Писаренко здійснила виїзд до с. Загайці, Шумського району разом із першим 

заступником голови Шумської районної державної адміністрації Віктором Штурмою, 

Головою Шумської районної ради Тарасом Корцем, начальником відділу освіти, молоді та 

спорту Шумської районної державної адміністрації Іваном Панчуком, начальником 

фінансового управління Шумської районної державної адміністрації Юрієм Панасюком, 

начальником управління містобудування і архітектури Тернопільської обласної державної 

адміністрації Володимиром Харченком та головним спеціалістом управління соціального 

захисту населення Шумської районної державної адміністрації Ларисою Дзерук, для зустрічі 

із громадою села і обговорення проблемних питань. 

 

 

          17 травня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

відвідав Черниховецьку об’єднану територіальну громаду, де спільно з в.о. директора 

Збаразького районного центру зайнятості Оксаною Радібовою, заступником начальника 

відділу взаємодії з роботодавцями Збаразького районного центру Наталія Зарембою та 

заступником начальника Збаразького відділу з питань призначення, перерахунку та 

виплати пенсії Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Тернопільської області Оксаною Крисоватою, за участю провідного фахівця з питань 

зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості Тетяни Спільник провів 

правопросвітницьку зустріч з жителями сіл громади та працівниками  ради. 



 
       

 

19 травня 2017 року  начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

відвідав Стриївську сільську раду де провів правопросвітницьку зустріч з жителями сіл 

громади та працівниками  ради. 23 травня 2017 року фахівець Зборівського правової 

допомоги провела зустріч-інформування з працівниками Пліснянської сільської ради 

Зборівського району. 

       Крім того,  21.06.2017 року заступником керівника Шумського бюро правової 

допомоги було проведено правопросвітницький захід для працівників Піщатинської 

сільської ради. 

     Продовжуючи інформаційно – роз’яснювальну кампанію серед жителів 

Кременеччини,  21 червня 2017 року  фахівці Кременецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Точинська, Петро Гуменюк та Ярослав 

Лис і заступник начальника Кременецького об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області Богдан Дубчак взяли участь у сесії Гаївської сільської 

ради 



 

       27 червня 2017 року керівник  Лановецького бюро правової допомоги  Олена Радосюк 

зустрілася з  працівниками Снігурівської сільської ради. 

           Крім того, 23 травня 2017 року інтегратор Кременецького місцевого центру з надання 

БВПД Ярослав Лис провів інформаційно–просвітницький захід для слухачів, в ході 

проведення навчання посадових  осіб відповідальних за охорону праці у Тернопільському 

навчально-курсовому комбінаті департаменту агропромислового розвитку Тернопільської 

облдержадміністрації (м. Кременець, вул. Чернихівського,8), яку проводив викладач Микола 

Дмитрович Шевчук. 

 



 

  Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (круглих столів, семінарів) в 

державних установах (центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, 

Управління ПФУ, закладах для обслуговування/перебування соціально-вразливих 

верств населення. Правопросвітницька робота МЦ з конкретними групами 

населення, спрямована на запобігання безробіття, домашнього насильства, 

дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ. 

 

Для підвищення рівня поінформованості такої категорії громадян, як безробітні особи 

та малозабезпечені, керівник  відділу “Лановецьке бюро правової допомоги” Олена Радосюк, 

11 квітня 2017 року прийняла участь в  семінарі на тему: Загальних питань зайнятості 

населення та стану ринку праці, для громадян які перебувають на обліку в Лановецькому 

районнному центрі зайнятості. 

 

 

Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав 

людини. З метою попередження та надання безоплатної правової допомоги постраждалим 

від конфліктів, 27 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової 

допомоги» Оксана Жмака взяла участь у тренінгу «Попередження та протидія насильства в 

сім»ї», який проводився Лановецьким районним центром зайнятості (РЦЗ). 

 



 З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу 27 червня 2017 року 

в Лановецькому об'єднаному управлінню Пенсійного Фонду України головний спеціаліст 

Лановецького бюро правової допомоги Оксана Жмака провела правопросвітницький захід. 

17 травня 2017 року в Лановецькому районному центрі соціальних служб для сім»ї, 

дітей та молоді відбулося чергове засідання групи взаємопідтримки прийомних батьків і 

батьків вихователів, участь у якій взяла головний спеціаліст Лановецького бюро правової 

допомоги Оксана Жмака.  

 



 Для підвищення рівня поінформованості такої категорії громадян, як безробітні особи 

та малозабезпечені, працівники Зборівського бюро правової допомоги взяли участь у 

семінарах для безробітних осіб, які проводилися Зборівським районним центром зайнятості 

11 квітня 2017 року на тему «Жінка на ринку праці», 30 травня 2017 року спільно з 

начальником Зборівського районного сектору з питань пробації Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

Яною Комар на тему «Насильство в сім’ї», 09 червня 2017 року на тему «Легальна 

зайнятість». Також 15 травня 2017 року керівник бюро провела інформаційно-

просвітницький захід в територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Зборівської РДА на якому обговорено питання спадкування та 

оподаткування спадкового майна, а 27 червня 2017 року головний спеціаліст Зборівського 

бюро правової допомоги провела інформаційно-просвітницький захід із суб’єктами, які 

перебувають на обліку Зборівського РС з питань пробації спільно з старшим інспектором 

Зборівського районного сектору з питань пробації Західного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Юлією 

Будерацькою. 



 
З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу серед жителів 

Кременецького району, працівники Кременецького місцевого центру з надання БВПД взяли 

участь 25 квітня в  семінарі на тему:«Легальна зайнятість»,  31 травня в  семінарі на тему: 

«Насильство в сім’ї» та 26 червня 2017 року на тему: «Жінка на ринку праці» що проводились у 

Кременецькому районному центрі зайнятості начальником відділу активної підтримки 

безробітних Оленою Поповою. 

 

 

 
 



14 червня 2017 року в приміщенні Збаразького районного центру зайнятості  начальник 

Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин взяв участь у семінарі в Збаразькому 

районному  центрі зайнятості на тему: «Запобігання трудовій міграції, торгівлі людьми, 

експлуатації дитячої праці ». На семінарі розповіли про основні характеристики трудової 

міграції, причини її виникнення та небезпечні наслідки нелегальної міграції для особистості 

та суспільства, дізналися про форми та методи вербування, експлуатації людини, небезпечні 

стереотипи та реалії, розглянуто найвідоміші шахрайські схеми, що застосовуються 

посередниками на практиці.  

 
      20 червня 2017 року в приміщенні Збаразького районного центру зайнятості начальник 

Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин прийняв участь семінарі на тему: 

«Вирішення питання працевлаштування середсоціально-незахищених категорій населення 

» 

В рамках доступу до безоплатної правової допомоги працівниками Шумського бюро 23 

та  27 червня 2017 року проведено ряд інформаційно – просвітницьких заходів у Шумському 

районному центрі зайнятості, якими було охоплено найбільш соціально вразливі верстви 

населення. 

Так 23 червня 2017 року керівник бюро взяв участь у тренінгу на тему «Реінтеграція 

мігрантів», який проводився на базі Шумського районного центру зайнятості. 

 

 

 



 
 

27.06.2017 року заступник керівника бюро провела інформаційно просвітницький захід 

для працівників управління соціального захисту населення Шумської РДА на тему « 

Домашнє насильство». 

 

Проведення правопросвітницьких  заходів в закладах освіти, культури. 

 
З метою інформування про безоплатну правову допомогу неповнолітніх, належного 

формування правової культури працівниками бюро проведено в Угорській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів урок диспут на тему «Відповідальність неповнолітніх в контексті 

цивільного, адміністративного та кримінального права». (13.04.2017р.) та інформаційно - 

просвітницький захід для працівників ДНЗ Шумське ПТУ (21.04.2017р.). 

 



 
19 квітня 2017 року керівник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

провів урок правових знань для учнів 9 класу Нижчелуб’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

тему «Основоположні права людини», де розповів про поняття, види, правову основу і 

механізми реалізації та захисту основних прав людини.  
 

           24 квітня 2017 року фахівці Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели правопросвітницький захід у ДНЗ «Вишнівецький 

професійний ліцей». В ході заходу було обговорено питання адміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх.  Фахівці центру детально зупинилися на 

особливостях кримінальної відповідальності та покараннях неповнолітніх. 

 

 



24 травня 2017 року працівники Кременецького місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Точинська та Ярослав Лис провели бесіду – дискусію на правову тематику з майбутніми 

землевпорядниками та озеленювачами, студентами II курсу Кременецького лісотехнічного 

коледжу, що у селі Білокриниця Кременецького району. 

 

13 червня 2017 року у Кременецькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги побували учасники правничої групи Кременецького ліцею імені У. 

Самчука, керівником якого є учитель правознавства Борис Данилович Семенюк.   

          Метою даного візиту було предметне ознайомлення учнів з системою безоплатної 

правової допомоги та роботою місцевого центру з метою сприяння їм в отриманні інформації 

необхідної при виборі майбутньої професії. 
 



 

З метою належного формування серед неповнолітніх осіб правової культури та 

свідомості, працівниками Зборівського бюро правової допомоги проведено ряд заходів, серед 

яких 03 травня 2017 року бесіду із студентами Зборівського коледжу ТНТУ імені І.Пулюя на 

тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», 01 червня 2017 року спільно із старшим 

інспектором  Зборівського районного сектору з питань пробації Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

Юлією Будерацькою правопросвітницький захід із студентами Зборівського коледжу ТНТУ 

імені І.Пулюя до Міжнародного дня захисту дітей. 

 

 
 



 
З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу 01 червня 2017 року 

в Лановецькому районному комунальному будинку дитячої та юнацької творчості головний 

спеціаліст Лановецького бюро правової допомоги Оксана Жмака провела 

правопросвітницький захід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Розміщення інформації на інформаційних сайтах партнерів (органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій)  

 
За звітний період на сторінках інтернет-видань  розміщено 21 стаття та роз’яснення 

правового характеру, а саме: 

12.04.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості – «Безробітним - про безоплатну 

правову допомогу»; 

20.04.2017 - Тернопільський регіональний центр зайнятості  - «У Борсуках на Лановеччині - 

дистанційний консультаційний майданчик»; 

25.04.2017  - Шумська міська ради – «Про проведення заходу»; 

26.04.2017 - Шумська державна районна адміністрації – «Організовано системний виїзний 

дистанційний майданчик на території громади»; 

17.05.2017 – Зборівська  районна державна  адміністрації – «Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника»; 

18.05.2017 – Кременецька районна  ради – «Мобільний соціальний офіс» у Лосятинській 

сільраді; 

23.05.2017 – Шумська  районна державна  адміністрації – «Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника»; 

13.06.2017 – Кременецька  РДА – Проведено засідання круглого столу "Попередження 

насильства в сім'ї"; 

21.06.2017 - Лановецька РДА  - Презентація результатів роботи Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Лановецького бюро правової 

допомоги; 

22.06.2017 - Лановецька районна рада - Безоплатна правова допомога (результати роботи); 

22.06.2017 - Лановецька міська рада  - Презентація результатів роботи Кременецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Лановецького бюро 

правової допомоги; 

23.06.2017 - Кременецька районна рада - Кременецький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги інформує «Одинока мати: державна допомога та 

інші пільги матерям одиначкам»; 

23.06.2017 – Кременецька міська рада - Кременецький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги інформує «Одинока мати: державна допомога та інші пільги 

матерям одиначкам»; 

23.06.2017 - Лановецька районна рада – «Одинока мати: державна допомога та інші пільги 

матерям одиначкам»; 

23.06.2017 – Збаразька міська рада - Кременецький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги інформує «Одинока мати: державна допомога та інші пільги 

матерям одиначкам»; 

26.06.2017 - Шумська РДА  - «Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям 

одиначкам»; 

26.06.2017 – Зборівська РДА  - «Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям 

одиначкам»; 

26.06.2017 – Кременецька  РДА  - «Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям 

одиначкам»; 

26.06.2017 – Збаразька РДА  - «Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям 

одиначкам»; 

26.06.2017 – Кременецька  РДА  - «Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям 

одиначкам»; 



27.06.2017 - Лановецька міська рада – «Одинока мати: державна допомога та інші пільги 

матерям одиначкам». 

 

                   

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 

метою удосконалення надання ними БПД 

Організація та проведення спільних нарад, семінарів, робочих зустрічей з 

неурядовими та громадськими організаціями     ( в тому числі із ГО, які 

представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб, соціально вразливих верств населення), підписання 

меморандумів про співпрацю 

 
З метою налагодження співпраці з громадським організаціями та надання методичної 

допомоги з надання ними безоплатної правової допомоги, постійними стали зв’язки 

Шумського бюро правової допомоги в питанні надання безоплатної правової допомоги з 

новоствореною громадською організацією «Учасники АТО «БОРЦІ ЗА 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ». Так, 20.04.2017 року працівниками бюро правової допомоги було 

проведено робочу зустріч з керівництвом громадської організації. 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги ветеранів війни та осіб 

на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (в тому числі учасників АТО), 05 травня 2017 року головний 

спеціаліст Зборівського бюро правової допомоги Тетяна Зварич провела робочу зустріч з 

головою Зборівської районної організації товариства Червоного Хреста України Любов’ю 

Кушик. 

 

 
 



      05 червня 2017 року працівники Кременецького місцевого центру взяли участь в семінарі з 

правових питань Кременецького районного осередку Всеукраїнської організації інвалідів  

"Союз організацій інвалідів України", який проводив голова осередку Григорій Петрук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожного місяця члени громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО 

Кременецького району» проводять свої збори.  

30 червня 2017 року  відбулися чергові збори, в яких взяли участь члени спілки, 

учасники бойових дій АТО. На збори були запрошені  працівники Кременецького місцевого 

центру.  В рамках проведення зборів у форматі наради з керівництвом та активними членами 

спілки учасників АТО працівники місцевого центру відповіли на заздалегідь поставлені 

проблемні питання, що стосувались пільг на навчання  якими користуються вони та їхні діти,  

оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО, проведення психологічної реабілітації 

даної категорії громадян та членів їх сімей та механізму переводу нежилих приміщень у 

категорію житлових. 

09 червня 2017 року керівник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

провів робочу зустріч з головою громадської організації Учасники АТО «Побратими 

Тернопілля» Білоусом у Збаразькому районі. 

Під час робочої зустрічі обговорили питання про виділення земельних ділянок та 

соціальне забезпечення учасникам АТО та їх сім’ям. Виділення земельних ділянок 

учасникам АТО регламентується законодавством України. Відповідно до статті 12 (пункт 14) 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  учасникам 

бойових дій надаються, серед інших,  такі пільги: першочергове відведення земельних 

ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. 

 



 
9 червня  2017 року в рамках співпраці між Лановецьким бюро правової допомоги та 

Лановецькою районною організацією Товариства  Червоного Хреста відбувся захід для 

осіб, які знаходяться під опікою Товариства тобто незахищені верстви населення району такі, 

як  - самотні непрацездатні громадяни похилого віку, ветерани війни учасники АТО, 

інваліди, багатодітні та неповні сім’ї, діти-сироти, внутрішньо переміщені особи.  

             В даному заході взяла участь керівник Лановецького бюро правової допомоги Олена 

Радосюк, яка   проінформувала присутніх про систему безоплатної вторинної правової 

допомоги в Україні, ознайомила з основними положеннями Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», охарактеризувала механізм роботи Лановецького бюро правової 

допомоги, також детальніше роз’яснила про   нкатегорії осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Особлива увага була приділена підвищенню рівня 

правової обізнаності громадян, окреслені подальші кроки тісної співпраці та спрощення 

доступу до безоплатної правової допомоги особам, які її потребують.  

 



Організація та проведення спільних нарад, семінарів, круглих столів, 

робочих зустрічей з, органами державної влади, ОМС та територіальними 

громадами  

 
З метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги місцевим центром 

проведено ряд заходів. 

Так, 19 квітня 2017 року інтегратор Кременецького місцевого центру провів робочу 

зустріч з працівниками апарату Великобережецької сільської ради Кременецького району на 

чолі з сільським головою Миколою Федоруком. 

 

 
12 травня 2017 року інтегратор Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провів робочу зустріч з головним лікарем КУТОР 

«Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Григорієм Братанічем в 

ході якої домовлено про здійснення правопросвітницького заходу, під час проведення зборів 

трудового колективу установи з метою забезпечення рівного доступу до правосуддя та 

правової інформації громадян, а також посилення правової спроможності  територіальних 

громад та соціально вразливих груп населення. Крім того, домовлено про організацію та 

проведення фахівцями місцевого центру виїзного прийому громадян для працівників та 

пацієнтів медичного закладу.  

17 травня 2017 року працівники Кременецького місцевого центру з надання БВПД Тетяна 

Точинська та Ярослав Лис провели робочу зустріч з начальником Кременецького районного 

сектору з питань пробації Західного міжрегіонального управління з питань  виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Віталієм Кузьбитом.    



           На виконання листа Координаційного центру з надання правової допомоги від 

25.04.2017 року № 29-1327 щодо налагодження співпраці з уповноваженими органами з 

питань пробації в частині обміну інформацією між сторонами щодо права осіб, 

обвинувачених у вчинені злочину, на проведеній зустрічі домовлено про продовження 

співробітництва між сторонами, залучення працівників уповноважених органів з питань 

пробації та місцевого центру до участі у відповідних інформаційно-просвітницьких заходах, 

що будуть проводитись кожною із сторін. 

           Крім того, далі буде  продовжено поширення друкованих інформаційних матеріалів 

щодо права на безоплатну правову допомогу у приміщеннях уповноважених органів з питань 

пробації та налагоджено поширення друкованої інформації щодо реалізації досудової 

пробації у Кременецькому місцевому центрі. 

         26травня 2017 року    начальником  відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Кременецького місцевого центру  Наталією Бобрик      проведено  зустріч-

інформування  з  працівниками  Почаївської міської ради. 

 
     13 червня 2017 року Кременецьким районним  центром соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді спільно з Кременецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

допомоги організовано та проведено засідання круглого столу на тему : «Попередження 

насильства в сім’ї». 



 

          З метою продовження співпраці з партнерськи організаціями 26 червня 2017 року  

працівники МЦ взяли участь у семінарі з елементами тренінгу        «Формування системи 

якісної взаємодії у забезпеченні реінтеграції мігрантів, в т.ч. постраждалих від торгівлі 

людьми», що був організований Кременецьким районним центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та проводився тренером-консультантом Тернопільського міського 

жіночого клубу «Відродження нації» - Ольгою Горошко. 

 

 

25 квітня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин 

зустрівся з з в.о.начальника служби у справах дітей Збаразької РДА в Тернопільській області 

Галиною Дячиною. 

19 травня 2017 року  начальник Збаразького бюро правової допомоги зустрівся з  

Стриївським сільським головою Василем Іваховим. Метою зустрічі було обговорення  

питання щодо інформування про діяльність Збаразького бюро правової допомоги, 



проведення виїзних спільних прийомів громадян та умови надання громадянам безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

24 травня  2017 року проведено робочу зустріч  в селі Добриводи Збаразького району. 

Метою зустрічі було обговорення з головою сільської ради Олегом  Луб’яневським питання 

щодо інформування про діяльність Збаразького бюро правової допомоги, проведення виїзних 

спільних прийомів громадян та умови надання громадянам безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

29 травня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин взяв 

участь у круглому столі,  що відбувся в Колодненській сільські раді серед учасників якого 

були : заступник голови   Колодненської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Володимиром Кісілевичом, в.о.головного бухгалтера Колодненської сільської ради Ольга 

Кульчицька,  заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Збаразького РЦЗ  

Наталія Заремба, завідувач сектору контролю за призначенням перерахунку та виплати 

пенсії Збаразького відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсії 
Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області 

Володимир Вавро. 

 

 
 

      28 квітня 2017 року начальник Збаразького бюро правової допомоги Сергій Русин провів 

робочу зустріч з начальником Збаразького районного військового комісаріату Володимиром 

Горюком. 

14 червня 2017 року головний спеціаліст Збаразького бюро правової допомоги Анатолій 

Козак провів робочу зустріч з  головою сільської ради села Зарубинці Збаразького району 

Ярославом Шморгаєм. Метою зустрічі було обговорення  питання щодо інформування про 

діяльність Збаразького бюро правової допомоги, проведення спільного прийому громадян та 

умови надання громадянам безоплатної вторинної правової допомоги. 



 
 
З метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу серед жителів Зборівського 

району працівники  Зборівського бюро правової допомоги 11 травня 2017 року провели право 

просвітницький захід в управлінні культури та туризму Зборівської РДА, 25 травня 2017 року зустріч 

з працівниками Перепельницької сільської ради Зборівського району, а також 13 червня 2017 року 

робочу зустріч з працівниками Озерянської територіальної громади. 

 
 

Керівник відділу Лановецьке бюро правової допомоги Олена Радосюк 26 квітня 2017 

року провела  робочу зустріч з працівниками управління  соціального захисту населення 

Лановецької  районної  державної адміністрації. 



 

16 травня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової 

допомоги» Оксана Жмака спільно з начальником відділу взаємодії з роботодавцями 

Лановецького районного центру зайнятості Інною Грицай, заступником начальника 

управління соціального захисту Лановецької районної державної адміністрації Валентиною 

Кладьковою, начальником Лановецького об'єднаного управління Пенсійного Фонду України 

Володимиром Івашком провели робочу зустріч із сільським головою Борсуківської 

об»єднаної територіальної громади Іваном Друзем. 

   З метою налагодження подальшої співпраці та інформування жителів головний спеціаліст 



Лановецького бюро правової допомоги Оксана Жмака провела 7 червня 2017 року провела 

робочу зустріч із виконуючою обов»язки Чайчинецького сільського голови Наталією Буднік. 

 

Керівник Лановецького бюро правової допомоги Олени Радосюк 12 червня 2017 року 

зустрілася з старшим інспектором Лановецького районного відділу з питань пробації 

Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Галиною Іванунь. 



 В приміщенні Лановецької міської ради 19 червня 2017 року відбулася робоча зустріч  

керівника Лановецького бюро правової допомоги Олени Радосюк   з начальником відділу 

державної реєстрації  Лановецької міської ради  Миколою  Парієм. 

 

Так 14.06.2017 року проведено робочу зустріч з працівниками Вілійської сільської ради 

Шумського району Тернопільської області. 

 



 
 

26.06.2017 р. та 27.06.2017 р. проведено робочі зустрічі з начальником управління праці 

та соціального захисту населення Шумської РДА Аллою Сергеєвою та з керівником 

Шумського районного центру зайнятості Наталією Ванжулою та з фахівцем із соціальної 

роботи Шумського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ярославою 

Аркуліч. 

 

 



          

    Збір інформації  про кількість населення громад, особливість громади. Аналіз 

забезпечення права осіб на БПД в розрізі громад та виявлення найбільш 

актуальних проблем. 

 
          Протягом звітного періоду оновлено паспорти Збаразького, Зборівського, 

Кременецького, Лановецького та Шумського районів і Борсуківської, Великодедеркальської, 

Вишнівецької, Залозецької, Колодненської, Лопушненської, Озернянської, 

Почаївської,Черниховецької та Шумської територіальних громад  

 

Проведення робочих зустрічей з представниками органів місцевого 

самоврядування 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 

 
26 квітня та 16 травня 2017 року з метою підготовки програми надання БПД  жителям 

Кременецького та Лановецького  районів проведено робочі зустрічі з головами Лановецької 

та Кременецької районних рад Русланою Кушнір та Володимиром Стефанським 

 

  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 

 
З метою покращення доступу до безоплатної правової допомоги підготовлено проекти 

Програм надання БПД жителям Лановецького та Кременецького районів та на даний час 

проводиться їх доопрацювання. 

 

Збір, узагальнення типових питань правового характеру, по  яких 

найчастіше клієнти звертаються до місцевого центру. Підготовка 

аналітичної довідки. 

 
За результатами аналізу та узагальнення типових питань правового характеру, по  

яких найчастіше клієнти зверталися до місцевого центру у I кварталі 2017 року підготовлено 

аналітичну довідку-узагальнення. 

 

Розробка, виготовлення, поширення методичних рекомендацій, буклетів  

для органів місцевого самоврядування і територіальних громад та клієнтів 

системи БПД. 

  
За звітний період фахівцями місцевого центру розроблено 9 методичних 

рекомендацій, буклетів  для органів місцевого самоврядування і територіальних громад та 

клієнтів системи БПД: 

 
1. "Працевлаштування осіб з обмеженими можливостями» ; 

2. «Спадщина нерезиденту»; 

3. «Умови надання майна в оренду» ; 

4. «Порядок призначення пенсії по інвалідності»; 

5. «Порядок призначення допомоги, що призначається замість пенсії» ; 

6. «Насильство в сім’ї та порушення прав людини»;  



7. «Пільги працюючим жінкам»; 

8.  «Права дитини»; 

9. «Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів». 

 

Проведення пілотних тренінгів для посадових осіб ОМС з питань 

удосконалення організації ними надання БППД. Поширення інформаційних 

буклетів 

 

 29 червня року начальник відділу  «Збаразького бюро правової допомоги» Сергій 

Русин провів  тренінг для посадових осіб органів місцевого самоврядування  з питань 

удосконалення організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги. Тема 

тренінгу: «Форми співпраці безоплатної правової допомоги з органами місцевого 

самоврядування». Учасниками тренінгу були голови та секретарі  сільських рад Збаразького 

району. 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних зустрічей, робочих нарад,  

круглих столів, участь у навчальних семінарах  з працівниками правоохоронних 

органів та контролюючих органів, судів, прокуратури, міграційної служби,  

КВІ, ГТУЮ, представником Уповноваженого ВРУ з прав людини, управлінням 

захисту прав людини Національної поліції  та ін. 

 
          З метою налагодження співпраці та удосконалення надання безоплатної правової 

допомоги органами державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронними 

органами (16.06.2017р.) працівниками бюро проведено зустріч – інформування з 

працівниками Шумського відділення поліції ГУНП у Тернопільській області на тему « 

Налагодження співпраці із запобігання та попередження домашнього насильства в регіоні. 

Налагодження співпраці з юридичними гуртками  навчальних закладів, 

бібліотеками, РЦЗ  та ОМС, територіальними громадами з метою залучення 

їх учасників та працівників у якості пара юристів 

 

          16 травня 2017 року у Кременецькому місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги побували учні 9-го класу Кременецької ЗОШ I-III ступенів №2, 

учасники шкільного правового гуртка «На варті закону» Іванна Воробйова та Аріна Берда, де 

керівником вчитель правознавства Ніна Мартинюк.   

          Метою даного візиту було предметне ознайомлення учнів з системою безоплатної 

правової допомоги та роботою місцевого центру з метою залучення їх до надання 

безоплатної первинної допомоги в якості параюристів і сприяння їм в отриманні інформації 

необхідної при виборі майбутньої професії. 
           



 

 

Організація роботи щодо  реєстрації громадських формувань.  

 
Фронт-офіс Кременецького місцевого центру за період роботи з 1 квітня 2017 року по 

30 червня 2017 року здійснив 21 консультацію з питань здійснення державної реєстрації.  

Також було проведено 17 реєстраційних дій. 

Станом на 30 червня 2017 року було передано 17 сформованих для збереження в архіві 

реєстраційних  справ до Головного територіального управління юстиції Тернопільської 

області, кожна з  яких містить: 

1. Реєстраційну справу; 

2. Акт приймання – передавання реєстраційної справи на зберігання (по 2 екземпляри); 

3. Внутрішній опис документів реєстраційної справи; 

4. Опис документів реєстраційної справи. 

Впродовж зазначеного періоду державним реєстратором Головного територіального 

управління юстиції Тернопільської області було надано 2 відмови в державній реєстрації. 

Забезпечення доступу  до сервісів Міністерства юстиції. 

 
Протягом ІІ кварталу 2017 року Кременецьким місцевим центром та Бюро правової 

допомоги проведена робота щодо доступу громадян до сервісів Міністерства юстиції.  

Всього звернулося 126 клієнтів, а саме: 

- До Кременецького  МЦ – 23; 

- Збаразького бюро правової допомоги – 38; 

- Зборівського  бюро правової допомоги – 20; 

- Лановецького  бюро правової допомоги – 7; 

- Шумського  бюро правової допомоги – 12. 



За другий квартал 2017 року ( з квітня по червень ) було надано доступ до сервісів міністерства 

юстиції:  

1. Електронний суд - 32; 

2. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - 2; 

3. Єдиний Державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - 13. 

4. Реєстр судових рішень - 36  

5. Єдиний реєстр нотаріусів – 21 

6. Єдиний реєстр громадських формувань  - 22 

 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів 

 

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 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та інформування 

населення про безоплатну правову допомогу працівники бюро взяли участь у районній 

нараді директорів загальношкільних шкіл, яка проводились керівництвом відділу освіти, 

молоді та спорту Шумської РДА (07.04.2017р.) та засіданні «круглого столу» на тему 

«Європейський союз – новий старт для України», яке проводилось на базі Шумської 

центральної районної бібліотеки Шумського району Тернопільської області (17.05.2017р.) 

 



 
 

 

З метою широкого інформування жителів району 07 червня 2017 року головний спеціаліст 

Зборівського бюро правової допомоги провела інформування жителів міста Зборів та здійснила обмін 

друкованою інформацією щодо права на безоплатну правову та реалізацію досудової пробації між 

відділом «Зборівське бюро правової допомого» Кременецького місцевого центру БВПД та 



Зборівським районним сектором з питань пробації Західного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. 

Проведення інформування жителів Збаразького району:  

31травня2017 року в селищі Вишнівець Збаразького району 

20 червня 2017 року проведено вуличне інформування громадян на території міста Збараж. 

 

 

19.06.2017 року працівники відділу Лановецьке бюро правової допомоги провели 

інформування у відділі державної реєстрації  Лановецької міської ради. 

23 червня 2017 року проведено вуличне інформування громадян на території міста 

Кременець. 

 

 

 

 



Участь у радіопрограмах 

 
28квітня 2017 року начальник відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» 

виступила в ефірі Лановецького районногокомунального радіомовлення.  

23 червня 2017 року начальник відділу «Лановецьке бюро правової допомоги»в ефірі 

Лановецького районногокомунального радіомовлення виступила з презентацією результатів 

роботи Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та Лановецького бюро правової допомоги. 

 

Розміщення на сторінках інтернет-видань  прес-релізів, статей , та 

роз’яснень правового характеру. 

 
За звітний період на сторінках інтернет-видань  розміщено 3 статті та роз’яснень 

правового характеру, а саме: 

05.04.2017 - Пульс Кременця – «Фахівець Кременецького центру з надання БВПД допоміг 

оформити спадщину»; 

07.04.2017 - Вільне життя – «На теренах Тернопільщини, з метою реалізації проекту “Я маю 

право”, відбулися зустрічі із жителями області»; 

14.06.2017 - Пульс Кременця – «Кременчанка в суді доводила, що її син загину в АТО». 

 

Висвітлення в друкованих ЗМІ  інформаційних матеріалів про систему 

БПД, змісту правових реформ, що проводяться Урядом України  та роз’яснень  

правового характеру. 

 
         У другому кварталі 2017 року в друкованих ЗМІ зони юрисдикції місцевого 

центру розміщено 13 публікацій про систему БПД та роз’яснень  правового характеру, а 

саме: 

07.04.2017р -Друковане видання «Реально» - «Немає грошей на аліменти? Компенсуйте 

нерухомістю»;  

19.05.2017р. -Друковане видання «Реально» - «Хто може розраховувати на пенсію у зв'язку з 

втратою годувальника»;   

26.05.2017 р. -Шумський  районний інформаційний центр  «Новини Шумщини»– «Пенсія у 

зв'язку із втратою годувальника»;  

26.05.2017 р. -Шумський  районний інформаційний центр  «Новини Шумщини»– 

«Відзначили День Європи»;  

26.05.2017 р–Зборівський  районний інформаційний центр «Зборівська дзвіниця»- «Пенсія у 

зв'язку із втратою годувальника»;  

26.05.2017 р. -  Друковане видання «Сила слова»– «Пенсія у зв'язку із втратою 

годувальника»; 

02.06.2017 р. -Збаразький  районний інформаційний  центр «Народне слово» 

– «Пенсія у зв'язку із втратою годувальника»;  

16.06.2017р. -Друковане видання «Реально»- «Б'є значить любить? Жертвами сімейного 

насильства щороку стають понад 1 млн. українців, лише 10% з них звертаються за 

допомогою»; 

16.06.2017 р. -Зборівський  районний інформаційний центр «Зборівська дзвіниця» – 

Оголошення про прийом громадян; 

30.06.2017 в районній газеті «Голос Лановеччини» № 27 (7634) у рубриці «Запитуєте – 

відповідаєм» опубліковано роз»яснення «Чи можна отримати інформацію про зарплату 

працівників сільської ради»; 

30.06.2017р. -Друковане видання «Реально»- «Одинока мати: державна допомога та інші 

пільги матерям одиночкам»; 



30.06.2017р. - Зборівський  районний інформаційний центр «Зборівська дзвіниця» - 

«Одинока мати: державна допомога та інші пільги матерям одиночкам»; 

30.06.2017р. -Друковане видання «Сила слова»- «Одинока мати: державна допомога та інші 

пільги матерям одиночкам». 

 

Висвітлення діяльності  місцевого центру, кращих практик роботи адвокатів 

на сайті  Регіональногоі центру  та направлення  у друковані та інтернет-
видання із метою подальшого розміщення. 

 

          З метою  поширення кращих практик  надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було опубліковано16.06.2017 та  27.06.2017  дві успішні справи представництва 

інтересів осіб , які звернулися до місцевого центру. 
 

Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності у медіа. Підготовка 
звітів  із посиланнями, сканами публікацій . 

 
Щомісяця у встановлені терміни і у повному об’ємі подається звіт по взаємодії МЦ з 

ЗМІ. 

 

Публічна презентація результатів діяльності  МЦ разом з бюро правової 

допомоги для громад, партнерів, через ЗМІ 

 
23 червня 2017 року начальник відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» в ефірі 

Лановецького районного комунального радіомовлення виступила з презентацією результатів 

роботи Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та Лановецького бюро правової допомоги. Крім того на офіційних сайтах  21.06.2017 – 

Лановецької  РДА,  22.06.2017 - Лановецька районна та міських рад розміщено інформацію 

«Презентація результатів роботи Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Лановецького бюро правової допомоги». 

 

Проведення навчання для персоналу МЦ, включно з бюро правової 

допомоги, у тому числі внутрішнє навчання в РЦ– комунікатор інтегратори; 

інтегратори + Бюро 
 

04 травня 2017 року у місцевому центрі проведено навчання для керівників бюро 

правової допомоги на тему: «Рекомендації щодо зовнішньої та внутрішньої комунікації: 

написання інформаційних матеріалів про роботу бюро. Основні вимоги та правила». 

 

1.4  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, 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 



З метою організації та забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів 

доступу до безоплатної  правової допомоги у територіальних громадах та органах місцевого 

самоврядування працівниками Кременецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги протягом ІІ кварталу  2017 року  здійснено 52 виїзних прийоми 

громадян у постійно діючих та новоутворених консультаційних пунктах та надано правову 

допомогу 243 особам, які відвідали вищезазначені пункти консультування.  

Так фахівцями місцевого центру продовжено роботу постійно діючого 

консультаційного пункту  для жителів Почаївської територіальної громади , який 

розміщений у приміщенні Почаївської міської ради, та здійснює свою роботу кожної 

останньої п’ятниці місяця. Цього кварталу було здійснено три  виїзних прийоми  28 квітня 

2017 р., 26 травня 2017 р. та 30 червня 2017 р. за допомогою якого правову  допомогу 

отримало 14 осіб. 

За звітний період фахівцями місцевого центру проведено виїзні прийоми  громадян у 

Лосятинській  (  18.05.2017 року за отриманням правових роз’яснень звернулося 5 осіб), 

Горинській (14.06.2017 р. за отриманням правових роз’яснень звернулося 3 осіб)  та  

Гаївській                                 ( 21.06.2017 р.  за отриманням правових роз’яснень звернулося 4 

осіб)  сільських  радах  Кременецького району .  

 
Згідно раніше узгодженого графіка,  щомісячно  ( кожної останньої середи),фахівці 

Збаразького бюро правової допомоги проводять виїзні прийоми громадян у приміщенні 

Вишнівецької селищної ради Збаразького району  для жителів Вишнівецької територіальної 

громади. Цього  звітного кварталу було здійснено три виїзних прийоми громадян - 

26.04.2017 р., 31.05.2017 р., 21.06. 2017 р.  та  надано  правову  допомогу 14 особам.  



 
Для жителів села і Добриводи Збаразького району у приміщенні Доброводівської 

сільської ради фахівцями Збаразького бюро правової допомоги  24 травня 2017 року було 

проведено виїзний прийом громадян  та надано 3 особам з питань, які їх цікавили  відповідні 

правові роз’яснення та консультації . 

Для жителів Зборівського району в приміщеннях   сільських рад діють  9 

консультаційних пунктів :  с. Гарбузів виїзний прийом відбувся  12.04.17р.; 

с. Беримівці  - 18.05.17р. та 19.06.17р.;  с. Плісняни – 23.05.2017 р.;                              с.  

Перепельники -  25.05.17р.;  с. Погрібці  -  26.05.17р.,  с. Ярославичі -  16.06.2017р.;  с. Млинівці  

-  15.06.2017 р.;   с. Ярчівці -   21.06.2017р.   

Також   12 травня 2017 року  було  проведено  виїзний прийом громадян у приміщенні  

Залозецької селищної ради Зборівського району для жителів Залозецької ОТГ. 

 



 

У Лановецькому районі в рамках співпраці з новоствореними об’єднаними 

територіальними громадами 19 квітня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке 

бюро правової допомоги» спільно з заступником директора - начальником відділу надання 

соціальних послуг Лановецького районного центру зайнятості, заступником начальника 

управління соціального захисту Лановецької районної державної адміністрації, 

представником Лановецького об'єднаного управління Пенсійного Фонду України та 

сільським головою провели консультування громадян у сільській раді с. Борсуки 

Лановецького району. А також  12 травня 2017 року проведено виїзний прийом громадян  у 

Іванковецькій сільській раді Лановецького району. 

Протягом звітного періоду у Шумському районі  організовано роботу мобільних 

консультаційних пунктів у Людвищенській (09.06.2017р.), Піщатинській (21.06.2017р.), 

Вілійській ( 14.06.2017р.) сільських радах.  

 Також продовжує свою роботу постійно діючий консультаційний пункт, який 

знаходиться у Великодедеркалькій сільській раді та надає правову допомогу жителям  

Великодедеркальської ОТГ. Виїзні прийоми у даному консультаційному пункті було 

проведено 06.04.2017р., 27.04.2017р., 11.05.2017р., 25.05.2017р., 08.06.2017р., 29.06.2017р.  

З метою спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для 

мешканців Шумського району  фахівцями бюро 27 червня 2017 року  було проведено 

виїзний прийом в  приміщенні Управління соціального захисту населення Шумської РДА. 

 

 

 
 

1.4.2. Організація роботи дистанційних та консультаційних  пунктів 

доступу в районних центрах зайнятості. 



Фахівцями Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з метою спрощення доступу до БВПД осіб, які перебувають на обліку у 

центрах зайнятості та мають статус безробітних налагоджено роботу консультаційних 

пунктів у приміщеннях Збаразького            ( 18.04.2017р., 14.06.2017 р. та 20.06.2017 р.), 

Зборівського ( 09.06.2017 р. ), Кременецького ( 25.04.2017р,  31.05.2017 р. та 26.06.2017 р. ), 

Лановецького   ( 27.04.2017 р.)  та Шумського (20.04.2017 р.) районних центрів зайнятості.  

А також  в районних центрах зайнятості налагоджено роботу дистанційних пунктів 

доступу. За допомогою таких пунктів  правову допомогу отримали 10 осіб. 

 1.4.3 Забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу  до БПД в 

бібліотеках за допомогою скайп-зв’язку та залучення ОМС 

Також у звітному періоді 2017 року за консультаціми за допомогою дистанційних 

пунктів доступу до БПД в бібліотеках за допомогою скайп-зв’язку та залучення ОМС   

звернулась 4 особи.  

1.4.4  Організація роботи виїзних консультаційних пунктів в приміщеннях 

служб у справах дітей, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

дитячих будинках, школах-інтернатах, навчальних закладах. 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги дітей-сиріт та дітей  

позбавлених батьківського піклування, дітей, які стали або могли стати жертвами насильства 

в сім’ї працівниками місцевого центру  організовано роботу консультаційних  пунктів :  

- 21 квітня 2017 р.  в приміщенні державного навчального закладу Шумське  

професійно – технічне училище ;   

- 26 квітня 2017 року в приміщенні навчального закладу державний навчальний заклад  

«Вишнівецький професійний ліцей» ;   

- 02 червня 2017 в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Зборівської РДА;  

- 08 червня 2017 року в Лановецькому районному центрі соціальних служб для сім»ї, 

дітей та молоді ; 



- 27 червня 2017 року в Комунальній установі Тернопільської обласної ради « 

Кременецький обласний психоневрологічний санаторій». 

 
1.4.5 Організація роботи мобільних консультаційних пунктів у 

приміщеннях військових комісаріатів, спільно з ГО, спілками учасників АТО. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги ветеранів війни та 

осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (в тому числі учасників АТО), працівниками місцевого центру  провели 

ряд зустрічей з учасниками бойових дій , а також виїзних прийомів  громадян :   

-  20 квітня 2017 року  в  приміщенні Шумському районному військкоматі спільно із 

членами  ГО «Учасники АТО «БОРЦІ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»; 

          -  28 квітня 2017 року у приміщенні Збаразького районного військового комісаріату;  

- 11 травня 2017 року в  приміщенні Зборівського  районного  військового  

комісаріату; 

      -  30 червня 2017 року в приміщенні ГО «Спілка учасників бойових дій     

АТО Кременецького району». 

 



1.4.6.Адресна допомога особам з обмеженими фізичними можливостями 

пересування, організація виїздів. 
8 червня 2017 року фахівці  Зборівського бюро правової допомоги здійснили  виїзд до 

жительки села Кудобинці Зборівського району  за місцем її проживання,  з метою  надання 

безоплатної первинної правової допомоги,  оскільки вона є особою з обмеженими 

можливостями пересування. 

 

 
 

1.4.7 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у спілках 

інвалідів, УТОГ, УТОС, територіальних центрах соціального обслуговування. 
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги для  осіб з 

обмеженими  можливостями  та людей похилого віку, діють уже відкриті  місцевим центром    

мобільні консультаційні пункти. Так :   

- 25 травня 2017 року продовжив свою роботу консультаційний пункт доступу до БПД  

в Перепельницькому стаціонарному геріатричному відділенні Зборівського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Зборівської РДА; 

 - 05 червня 2017 фахівці місцевого центру провели виїзний прийом громадян в  

консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, що розташований у 

приміщенні Кременецького  районного осередку Всеукраїнської організації інвалідів "Союз 

організацій інвалідів України" ; 

- 29 червня 2017 року виїзний прийом громадян проведено в Великодедеркальському 

стаціонарному відділенні Шумського районного територіального центру соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг). 



   1.4.8  Здійснення виїзних прийомів громадян у територіальних громадах в 

складі «мобільного соціального офісу». 

У другому кварталі 2017 року до роботи «Мобільного соціального офісу » в складі 

заступника голови Кременецької районної ради  та працівників Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  долучилися працівники 

Кременецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області та 

Кременецького  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. « Мобільний 

соціальний офіс» з оновленим складом  08.06.2017 року та 23.06.2017 року здійснив прийоми 

громадян у Будківській та Староолексинецькій сільських  радах Кременецького району 

надавши 9 особам правову допомогу. 

 



 

  
          Також, протягом звітного періода та з метою забезпечення взаємодії щодо надання 

БВПД фахівцями місцевого центру  у приміщеннях бюро правової допомоги проводилися 

спільні консультування громадян. 

31 травня 2017 року начальник Головного територіального управляння юстиції у 

Тернопільський області Едуард Кольцов провів прийом громадян спільно з начальником 

Кременецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Русланом Кондратюком та начальником 

Кременецького  районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області  Марією Шевчук в приміщенні 

Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги. 

 
 

Так, у приміщенні відділу «Збаразьке бюро правової допомоги»               10 травня 

2017 року відбулось спільне консультування громадян керівника бюро Сергія Русина  із 

заступником начальника Управління державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області – начальником відділу 

організації та контролю за виконанням рішень Юрієм Ковалем. 

19 травня 2017 року  спільне консультування громадян провели керівник бюро Сергій 

Русин та начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління 

державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській 

області Ольга Гуль,  23 травня 2017 року - заступник начальника відділу кадрової роботи та 

державної служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

Ольга Гніда,      26 травня 2017 року –  заступник начальника відділу організації та контролю 

за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Лариса Кубей,   06 червня 2017 року - 

заступник начальника Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та 

правової освіти – начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів Управління 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 



територіального управління юстиції у Тернопільській області Світлана Шуварівська, 12 

червня 2017 року - начальник відділу організаційної роботи, документування та контролю 

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Віта Романюк.  

 20 червня 2017 року відбулось спільне консультування громадян із заступником 

начальника Управління державної реєстрації – начальником відділу розгляду звернень та 

забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області Юлією Івасюк. 

 
 

 
           19 квітня, 18 травня та 15 червня 2017 року відбулися прийоми громадян 

фахівцями бюро спільно з нотаріусом Збаразької державної нотаріальної контори Іриною 

Громик. 26 квітня, 24 травня та 22 червня 2017 року - з начальником Збаразького відділу 

Державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції 

в Тернопільській області Іриною Федорів. 27 квітня, 29 травня та 26 червня  2017 року 

спільне консультування проведено з начальником Збаразького міжрайонного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в 

Тернопільській області Володимиром Хабером.         В приміщені відділу «Зборівське  бюро 

правової допомоги» 03 квітня   2017 року керівник відділу Марія Колісник провела спільні 

консультування громадян із першим заступником начальника Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Тетяною Вовк, заступником начальника 

управління з питань державної реєстрації – начальником Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Ольгою Дяченко, 

начальником відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти 

Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Марією Музикою, 

начальником відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області Наталією Марщівською. 

     07 квітня 2017 року спільний прийом проведено із заступником начальника Управління 

державної реєстрації – начальником відділу реєстрації друкованих засобів масової 

http://terjust.gov.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82/


інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області Василем Марцинкевичем. 

 

               24 квітня 2017 року- із заступником начальника відділу розгляду звернень та 

забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області  Людмилою Гетьман, а 16 травня 2017 року з в.о. заступника 

начальника Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової 

освіти – начальником відділу реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Лілією Дорош. 

 



23 червня 2017 року працівниками бюро спільний прийом проведено із заступником 

начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області – начальником відділу організації та контролю за виконанням 

рішень Юрієм Ковалем.            27 квітня, 29 травня, 26 червня 2017 року - з начальником 

Зборівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Ганною Бідось. 19 квітня 2017 року - з державним 

нотаріусом Зборівського районного територіального округу Галиною Скібньовською. 26 квітня, 

24 травня та 22 червня 2017 року -  з начальником Зборівського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області Марією Кулик.

 

Спільні прийоми громадян проведено в приміщенні відділу «Лановецьке бюро 

правової допомоги». 04 квітня 2017 року начальник відділу Олена Радосюк провела прийом 

громадян спільно із завідувачем сектору судової роботи та міжнародного співробітництва 

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Іриною Шпит. 

 11 травня 2017 року - із заступником начальника Управління державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області  

начальником відділу примусового виконання рішень Петром Муликом. 

 



23 червня 2017 року головний спеціаліст відділу «Лановецьке бюро правової 

допомоги» Оксана Жмака провела спільні прийоми громадян з начальником відділу 

систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації 

нормативно - правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Марією Музикою, 26 квітня та 22 червня 2017 

року - з провідним спеціалістом Лановецького районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

Любомиром  Касянчуком, 19 квітня, 18 травня, 15 червня 2017 року - із завідувачем 

Лановецької державної нотаріальної контори Марією Хом’як. 

 
          Протягом  ІІ кварталу 2017 року проведено спільні прийоми громадян в приміщенні 

відділу «Шумське бюро правової допомоги». 

31 травня 2017 року начальник Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області Едуард Кольцов провів прийом громадян  за участю начальника 

відділу «Шумське бюро правової допомоги» Віктора Липки, 

в.о.начальника  Шумського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Ірини Янюк та 

начальника Шумського районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області  Ярослава Киричука.  

 

 



 
            
  Працівниками бюро проведено спільні консультування громадян             26 квітня, 24 

травня, 22 червня 2017 року - з начальником Шумського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області Марією Войціщук. 19 квітня,       18 травня, 15 червня 2017 року - з 

завідуючою Шумської державної нотаріальної контори Ольгою Килимар. 27 квітня,            29 

травня, 26 червня    2017 року - з начальником Шумського районного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області 

Ярославом Киричуком. 

 25 квітня 2017 року - із заступником начальника управління з питань державної 

реєстрації – начальником Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області Ольгою Дяченко. 

 
          12 травня 2017 року начальник відділу «Шумське бюро правової допомоги» Віктор 

Липка провів спільне консультування громадян з начальником відділу систематизації 



законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно – 

правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області Марією Музикою. 

 

 

Завдання 1.5 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

 
Організація та проведення круглих столів, навчальних семінарів по обміну 

досвідом, обговорення проблемних питань співпраці з адвокатами. 
11.05.2017 року було проведено семінар по обміну досвідом  та  удосконаленню 

співпраці з адвокатами Збаразького  району. 

Організація навчань для адвокатів, які нещодавно долучилися до надання 

БВПД.  Залучення адвокатів до дистанційного курсу навчання 
Протягомдругого кварталу 2017 року в зоні юрисдикції місцевого центру адвокати не 

долучались до надання БВПД.   

Надання допомоги при складанні звітів про надання БВПД, консультацій 

щодо дотримання стандартів якості надання БПД. 
У звітному періоді постійно надавалася методична допомога адвокатам при  складанні 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

Визначення обґрунтованої потреби у залученні адвокатів, забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами системи БПД у криміналних 

провадженнях та ЦАС. Укладення контрактів (договорів) про надання БВПД 
У другому кварталі  не укладалися  контракти(договора)  з адвокатами про надання  

БВПД. 

Розгляд скарг, підготовка та надання відповідей. Передача матеріалів до 

комісії з оцінки якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги. 

 
У другому кварталі  2017 року скарг на роботу адвокатів, які співпрацюють з 

місцевим центром не було. 



Моніторинг діяльності відділів представництва та бюро правової 

допомоги МЦ в частині забезпечення якості правової допомоги. Моніторинг 

діяльності МЦ та оцінювання якості послуг БПД 
Протягом звітного періоду було здійснено моніторинг діяльності відділу 

представництва,Збаразького, Зборівського та Лановецького бюро  правової допомоги  в 

частині якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Аналіз, узагальнення і поширення кращих практик адвокатської 

діяльності 
З метою  поширення кращих практик  надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було опубліковано 16.06.2017 та  27.06.2017  дві успішні справи представництва 

інтересів осіб , які звернулися до місцевого центру. 

 

1.6.  Налагодження співпраці з органами самоорганізації населення(ОСББ, 

вуличні комітети, групи захисту довкілля, тощо) 

 

Проведення заходів зустрічей,бесід, лекцій  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 

 
25 червня 2017 року працівник Кременецького місцевого центру з надання БВПД Ольга 

Зембра провела зустріч - інформування з членами ОСББ «Кременець-Позитив» на чолі з 

головою Ігорем Луциком, що в районі Кременецького цукрового заводу.  

 

 

З метою налагодження співпраці з органами самоорганізації населення проведено 

зустріч з керівником та членами ОСББ «Франківське» (26.06.2017р.). 

 



 
 

 

2. Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 

та партнерських мереж системи БПД 

2.1. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 

центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для 

виконання функції представництва. 

         Проведення навчальних заходів з метою підвищення якості надання послуг 

відділами представництва, правової інформації та консультацій, бюро 

правової допомоги. Внутрішні навчання. 
04.05.17 та  15.06.2017  з  метою підвищення якості надання безплатної вторинної 

правової  допомоги  відділами представництва, правової інформації та консультацій, бюро 

правової допомоги   було  проведено навчання  на  тему  « Порядок прийняття та 

оформлення спадщини неповнолітніми» та «Особливості представництва інтересів осіб у 

суді по справах щодо стягнення кредитної заборгованості». 

Забезпечення інформаційного наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid» 

          Протягом першого кварталу 2017 року  довідково-інформаційну платформу правових 

консультацій «WikiLegalaid» було наповнено двома консультаціями: 

– Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину; 

– Порядок допиту свідків у цивільному процесі. 

 



          Оновлення та підтримання в актуальному стані довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalaid» 

 

Робочою групою Кременецького місцевого центру (утворена наказом від 16 листопада 2016 

року №28) доопрацьовано правові консультації, розміщені у довідково-інформаційній 

платформі «WikiLegalAid», підтримання яких в актуальному стані проводиться двічі на 

місяць. 
 

3. Децентралізація системи БПД 
 
 

 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень. 

 

Забезпечення прийому поданих адвокатами актів надання БВПД, 

перевірка комплектності,правильності розрахунку та забезпечення оплати 

послуг. 
Протягом II кварталу 2017 року було прийнято  та оплачено 44 акти надання  

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Забезпечення надання консультативно-методичної допомоги 

працівникам МЦ щодо управління фінансами та обмін досвідом. 

 
      15.06.2017  було  проведено навчання з працівниками , щодо   управління фінансами. 

3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

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 центрів. Узагальнення результатів роботи МЦ. 
       Постійно здійснюється контроль за виконанням своїх посадових обов’язків 

працівниками центру. Проводиться узагальнення результатів роботи центру. 

Організація виїздів з метою надання практичної допомоги та поширення 

кращих практик організації МЦ. Навчання фахівцями  МЦ персоналу бюро. 

 

      11 квітня та 11 травня 2017 року з метою надання практичної допомоги та поширення 

кращих практик організації МЦ здійснено виїзди працівників місцевого центру у Збаразьке 

бюро правової допомоги. 

3.3. Управління людськими ресурсами 

 

Проведення робочих зустрічей по обміну досвідом за окремими 

напрямками роботи працівників  місцевого центру відповідних структурних 

підрозділів. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, тощо. 
 

15.06.2017 року  з  метою підвищення якості надання безплатної вторинної правової  

допомоги  відділами представництва, правової інформації та консультацій, бюро правової 

допомоги   було  проведено робочу зустріч з працівниками бюро правової допомоги. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 



        2.1. Результативні показники діяльності Кременецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 

За період з 01 квітня  по 30 червня  2017 року Кременецьким місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1197 звернень клієнтів  з них  1022 – це нові клієнти , які 

звернулися до центру  та  175 повторних звернень, 1107 особам було надано правову 

консультацію   та 90 особа написала письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 105 рішення 

про надання БВПД та надано 74 доручень адвокатам та 32 штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 2 

письмових  зверненнях  було надано відмову у наданні БВПД, 1  доручення для надання 

БВПД  було скасовано, а 3 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 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1. 
Відділ правової інформації 

та консультацій  
280 231 46 3 

2. 
Відділ « Збаразьке бюро 

правової допомоги»  
208 196 12 0 

3. 
Відділ « Зборівське  бюро 

правової допомоги» 
214 210 4 0 

4. 
Відділ « Лановецьке  бюро 

правової допомоги» 
159 138 21 0 

5. 
Відділ « Шумське  бюро 

правової допомоги» 
336 329 7 0 

6. 

Разом по Кременецькому 

місцевому центру з надання 

БВПД  
1197 1104 90 3 

 



Щодо розподілу клієнтів Кременецького  місцевого центру  з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за  статтю 

Протягом другого  кварталу 2017 року до місцевого центру звернулось 635  жінок та 

387 чоловіків. 

 

 

Щодо розподілу клієнтів Кременецького  місцевого центру  з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за віковою 

категорією 

Щодо вікової категорії клієнтів центру, то за квітень - червень    поточного 

року найбільша кількість звернень надійшла від осіб віком від 35 до 60 років – 534 

звернень,  від 18 до 35 років  звернулася 305 осіб,  у віці понад 60  років – 178 осіб та 5  осіб  

у віці  до 18 років. 

чоловіки; 387; 38% 

жінки; 635; 62% 

Кількість звернень  клієнтів за  статтю 

чоловіки 

жінки 



 

Щодо розподілу категорій питань з якими зверталися клієнти до  

Кременецького  місцевого центру  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення - 154 (12,87%), спадкового  -  185 (15,46%), сімейного – 167 (13,95%), медичне - 

7 (0,58%), трудового - 88 (7,35%), адміністративного -  33(2,76%), земельного -   119 (9,94%), 

договірного - 82 (6,85%), житлового  - 57 (4,76%),  іншого цивільного   - 214 (17,88%) , 

виконання судових рішень  - 31(2,59%), не правове -  3(0,25%) та з  інших питань  - 57 

(4,76%). 

До 18 років; 5; 1% 

Від 18 років до 35 
років; 305; 30% 

Від 35 років до 60 
років; 534; 52% 

Понад 60 років; 
178; 17% 

Розподіл клієнтів , які звернулися до 
Кременецького місцевого центру за віком 

 

До 18 років 

Від 18 років до 35 років 

Від 35 років до 60 років 

Понад 60 років 



 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було 

зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід яких менше двох 

прожиткових  мінімумів для осіб відповідного віку ) - 64 (60,95%),  інвалідів - 15 (14,29 %) 

та ветеранів війни - 25 ( 23,81 %), внутрішньо переміщенні особи - 1 ( 0,95%). 

 

Соціальне 
забезпечення; 154; 

12,87% 

Спадкове; 185; 
15,46% 

Сімейне; 167; 
13,95% 

Трудове; 88; 7,35% 

Адміністративне; 33; 
2,76% Земельне; 119; 9,94% 

Договірне; 82; 6,85% 

Житлове; 
57; 4,76% 

Медичне; 7; 0,58% 

Інше цивільне; 
214; 17,88% 

Виконання судових 
рішень; 31; 2,59% 

Неправове; 3; 0,25% 

Інше; 57; 
4,76% 

Звернення до Кременецького МЦ за категоріями 
питань за період квітень- червень 2017 року 

Соціальне забезпечення 

Спадкове 

Сімейне 

Трудове 

Адміністративне 

Земельне 

Договірне 

Житлове 

Медичне 

Інше цивільне 

Виконання судових рішень 

Неправове 

Інше 



 

  

Крім цього, місцевим центром, в  тому числі бюро правової допомоги, у   ІІ  квартал 

2017 року було: 

 здійснено 52 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 9   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 257 

осіб, в тому числі 243 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 14 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 64 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги; 

 опрацьовано 44  акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 53 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 18  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 126 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малозабезпечені; 64; 
60,95% 

Інваліди; 15; 
14,29% 

внутрішньо 
переміщенні особи ; 

1; 0,95% 

Учасники АТО; 
25; 23,81% 

Належність до вразливих категорій осіб, яким 
Кременецьким МЦ  надано безоплатну вторинну 

правову допомогу квітень -червень 2017року 

Малозабезпечені 

Інваліди 

внутрішньо переміщенні 
особи  



Таблиця 2.  Інформація щодо окремих показників діяльності 

Кременецького місцевого центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдер

ів БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1. 
Кременецький 

МЦ разом з 

бюро  

52/243 9/14 64 53 126 

2.  

Кременецький 

місцевий 

центр з 

НБВПД  

14/66 1/5 8 13 49 

3. 

Відділ 

 « Збаразьке 

бюро правової 

допомоги» 

9/34 2/4 29 10 38 

4. 

Відділ 

 « Зборівське 

бюро правової 

допомоги» 

10/37 3/2 9 11 20 

5. 

Відділ 

 « Лановецьке 

бюро правової 

допомоги» 

4/4 1/1 12 8 7 

6. 

Відділ 

 « Шумське 

бюро правової 

допомоги» 

15/102 2/2 6 11 12 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


