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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:
1.1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
Розширення доступу до БПД для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей які стали або могли стати жертвами
насильства в сім’ї
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які стали або могли
стати жертвами насильства в сім’ї, Кременецьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у третьому кварталі 2016 року
продовжили свою роботу раніше відкриті консультаційні пункти
у
приміщеннях Збаразького районного центру соціальних служб для дітей , сім’ї
та молоді (кожний перший четвер місяця) та службі у справах дітей Шумської
районної державної адміністрації (кожний третій четвер місяця).
Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які
стали або могли стати жертвами насильства в сім’ї 18.07.2016 року
працівниками місцевого центру організовано роботу консультаційного пункту
у приміщенні служби у справах дітей Кременецької РДА.
З метою спрощення доступу до БПД дітей-сиріт , дітей позбавлених
батьківського піклування, безпритульних дітей , дітей які можуть стати або
стали жертвами насильства в сім'ї та дітей з соціально незахищених родин у
приміщенні Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
проведено годину правових знань на тему «Формування у кожного учня
системи основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина Україні» та
здійснено прийом (27.09.2016 р.). Для учнів Плосківської ЗОШ І-ІІ ступенів
29.09.2016 року проведено годину правових знань на тему « Види правової
відповідальності
неповнолітніх».

Крім того, 20.09.2016 року для учнів Шумського професійного –
технічного училища працівниками місцевого центру було проведено семінар
на тему « Види правової відповідальності неповнолітніх».

Розширення доступу до БПД для малозабезпечених осіб, інвалідів
З метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги для
малозабезпечених осіб та інвалідів, працівниками Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводилися виїзні
прийоми громадян у приміщеннях сільських, селищних, міських та районних
радах Збаразького, Лановецького , Кременецького та Шумського районів. У
третьому кварталі 2016 року продовжили свою роботу діючі консультаційні
пункти у Вишнівецькій селищній раді (кожної останньої середи місяця), у
Лановецькій районній раді ( кожного другого четверга місяця) та у Почаївській
міській раді ( кожної останньої п’ятниці місяця) , а також було відкрито – 5
нових .

Крім того, «Мобільний соціальний офіс» у складі заступника голови
районної ради та працівників місцевого центру продовжив свою роботу та
надавав правову допомогу жителям сіл , які відносяться до :
- Колосівської сільської ради - 13.09.2016 року (правову допомогу
отримало 13 осіб) ;
- Розтоцької сілької ради – 22.09.2016 року (правову допомогу отримало
5 осіб).
Для підвищення рівня поінформованості такої категорії громадян , як
безробітні особи та малозабезпечені, працівниками місцевого центру протягом
звітного періоду проведено організаційно-просвітницькі заходи, серед яких
участь у семінарах та тренінгах з безробітними особами , що перебувають на
обліку в Збаразькому ( 07.07.2016р.),
Зборівському (29.09.2016 р.)
Лановецькому (14.07.2016р, 11.08.2016р., 08.09.2016р., 30.09.2016 р.) та
Шумському ( 21.07.2016р., 18.08.2016р., 02.09.2016р. ) районних центрах
зайнятості .
З метою спрощення доступу до БВПД соціально незахищених верств
населення, працівниками центру також проведено зустрічі з колективами
управлінь соціального захисту населення Збаразької (07.07.2016р.)
та

Шумської (21.07.2016р.) райдержадміністрацій, а також в управлінні праці та
соціального захисту населення Кременецької міської ради ( 25.08.2016р.)

У третьому кварталі 2016 року забезпечено роботу 3 дистанційних
пунктів доступу до БПД та проведено 3 онлайн - консультацій за допомогою
скайп - зв’язку.
Розширення доступу до БПД ветеранів війни та осіб на яких
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (в тому числі 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), місцевим
центром організовано роботу мобільних консультаційних пунктів у приміщенні
Шумського районного військкомату ( 18.08.2016 р. - за отриманням правової
допомоги звернулася 1 особа).
Працівники місцевого центру спільно з головою ГО «Спілка учасників
бойових дій АТО Кременецького району» Іваном Білосевичем та провели для
ветеранів війни ( учасників АТО ) виїзні прийоми 20.07.2016 року - за
отриманням правової допомоги звернулося - 2 особи , 25.08.2016 р. – 2 особи та
29.09.2016 року – 1 особа .

Розширення доступу до БПД для інвалідів та людей похилого віку
Для забезпечення спрощення доступу до безоплатної правової допомоги
для інвалідів та людей похилого віку, продовжили свою роботу уже відкриті
місцевим центром мобільні консультаційні пункти у приміщеннях Збаразького
районного комунального територіального центру соціального обслуговування
( надання соціальних послуг)
та
територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району, у яких
прийоми громадян проводяться – щомісячно кожного першого (Збараж) та
третього четверга (Шумськ). Для інвалідів та людей похилого віку 11.08.2016
року було відкрито мобільний
консультаційний пункт у приміщенні
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Лановецького району.

З метою розширення доступу до БВПД для інвалідів та людей похилого
віку, у звітному періоді було проведено ряд зустрічей та виїзних прийомів
громадян у стаціонарних геріатричних відділеннях районних територіальних
центрів соціального обслуговування населення ( надання соціальних послуг ),
які розташовані у с. Великі Бережці ( 11.07.2016р. за отриманням правової
допомоги звернулося – 4 осіб ) і с. Катеринівка Кременецького району
( 28.07.2016 р. – 5 осіб ) та у с. Заруддя Збаразького району ( 14.09.2016р. – 3
осіб )
Крім того, за сприяння Кременецького районного осередку
Всеукраїнської організації інвалідів « Союзу організації інвалідів України»
було проведено прийом громадян ( 23.09.2016р.)
Інформування про безоплатну правову допомогу
Для широкого інформування жителів районів, що знаходяться в зоні
юрисдикції Кременецького місцевого центру
про безоплатну правову
допомогу, працівники місцевого центру взяли участь у сесіях Плосківської
сільської ради Кременецького району ( 22.08.2016 р.) , Зборівської районної
ради ( 23.08.2016 р.), Шумської районної ради ( 23.08.2016 р.) , Лановецької
районної ради ( 08.09.2016р.), Людвищенської сілької ради Шумського району
(14.09.2016р.) та Залужанської сільської ради Збаразького району
(27.09.2016р.).
Проведено вуличне інформування про безоплатну правову допомогу
працівниками місцевого центру жителів Збаразького, Зборівського та
Лановецького районів, в ході якого поширювалися інформаційні буклети про
БВПД із зазначенням адреси, контактного телефону та скап зв’язку місцевого
центру.
Працівники Кременецького МЦ взяли участь в акції «Шкільний
портфелик» для сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, яку
проводили працівники Шумського районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді на чолі із Світланою Стихальською ( 15.09.2016р.).

Працівниками місцевого центру з метою спрощення доступу до БПД
внутрішньо переміщених осіб проведено зустрічі з представниками даної
Категорії осіб за місцем тимчасового проживання у с. Великі Бережці
Кременецького району (03.08.2016 р. ), у с. Снігурівка Лановецького району
( 11.08.2016 р.) та с. Бриків Шумського району ( 18.08.2016 р.) .

Налагоджено співпрацю з працівниками Укрпошти районів, що
знаходяться в зоні юрисдикції місцевого центру. Зокрема проведено робочі
зустрічі : з працівниками відділення поштового зв’язку № 2 Центру поштового
зв’язку №4 міста Кременець Тернопільської дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку « Укрпошта» ( 26.07.2016 р.), з працівниками
відділення поштового зв’язку № 4 Центру поштового зв’язку №4 міста
Кременець Тернопільської дирекції Українського державного підприємства
поштового зв’язку « Укрпошта» ( 23.08.2016 р.)
та з працівниками
центрального відділення поштового зв’язку Збараж №2 УДППЗ "Укрпошта"
( 27.09.2016 р.).
Налагодження та розвиток співпраці , забезпечення взаємодії щодо
надання БПД
Для налагодження та розвитку співпраці , забезпечення взаємодії щодо
надання БПД, проведено робочі зустрічі з працівниками Лановецького
районного суду на чолі з Любою Буячок (19.08.2016р.) з працівниками
Лановецького відділення Кременецької місцевої прокуратури (22.08.2016р.), з
фахівцями Лановецького районного сектору кримінально-виконавчої інспекції
управління ДПтС України в Тернопільській області (15.09.2016 р.);
з
державними виконавцями Лановецького районного відділу державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у
Тернопільській області (21.09.2016р.), з начальником слідчого відділу

Лановецького відділення Кременецького відділу поліції ГУНП
Тернопільській області- капітаном поліції Р. Хайдаровим (22.09.2016 р.).

в

1.3. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація
обміну досвідом між ними
З метою продовження тісної співпраці адвокатів з місцевим центром та
організації обміну досвідом між ними, 09.09.2016 р. в приміщенні відділу
«Зборівське бюро правової допомоги» Кременецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено проведено
семінар по обміну досвідом
та удосконаленні співпраці з адвокатами
Зборівського району, що надають БВПД Жеребецької І.О. та Гнідого І.П. В
ході семінару здійснено обмін досвідом щодо вирішення ряду питань в
судовому порядку та наголошено на дотриманні адвокатами стандартів якості
надання правової допомоги в кримінальному процесі. Крім того, Наталія
Бобрик навела прикладів успішних справ за участю адвокатів, призначених
місцевим центром. Крім того, адвокати поділилися власною практикою
представництва інтересів осіб, суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу в суді та інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами .
Також, 09.09.2016 проведено навчання з присутніми адвокатами щодо
складання звітів про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Для адвоката О. Русин , яка нещодавно долучилися до надання БВПД,
04.08.2016 р.
було проведено навчання із складання актів надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
На постійній основі та за
необхідності адвокатам надавалися консультації та допомога щодо складання
звітів та дотримання стандартів якості надання БВПД.
Протягом третього кварталу поточного року адвокати, які надають БВПД
залучалися до надання юридичної допомоги
«ProBono». Так, спільно з
працівниками місцевого центру адвокат А.Русин 04.08.2016 р. проводив
прийом громадян та надавав консультації у територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Збаразького району.
1.4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад
Забезпечення постійного оновлення паспортів територіальних громад
За звітний період оновлено паспорти Збаразького, Кременецького,
Лановецького та Шумського районів.
Налагодження і підтримка ефективної співпраці із суб'єктами надання
БППД, що здійснюють свою діяльність на відповідній території
За третій квартал 2016 року проведено 9 робочих зустрічей та семінарів з
громадськими та неурядовими організаціями, зокрема з керівником Збаразького

відокремленого підрозділу ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила
України» Ігорем Берником (07.07.2016 р.), керівником ГО «Штаб національного
спротиву Збаразького району Володимиром Голоднюком (07.07.2016 р.),
головою Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста Марією
Милян (07.07.2016 р.), головою ГО «Воїнів Антитерористичної операції
Лановецького району» Дмитром Харчуком (14.07.2016р.), волонтером
Благодійного Фонду ”Наша надія Кременець”, відповідальною за зв’язки з
громадськістю та юридичні питання, Ольгою Скакальською (22.07.2016 р.),
керівником громадської організації
”Схід та Захід єдині” Володиром
Каніщевим (21.07.2016р.), головою новостворюваної спілки учасників АТО
Шумського району Ігором Ніколюком (18.08.2016 р.), з головою громадської
організації «Спілка учасників бойових дій АТО Кременецького району» Іваном
Білосевичем (25.08.2016р.) та в.о. голови та бухгалтером Кременецької
районної організації товариства Червоного Хреста України Ольгою Киричук та
Іриною Білосевич ( 27.09.2016р.).
За результатами проведених зустрічей налагоджено співпрацю з 4
громадськими та неурядовими організаціями «Штаб національного спротиву
Збаразького району, «Воїнів Антитерористичної операції Лановецького
району», волонтерською групою «Схід та Захід єдині» і спілкою учасників
АТО Шумського району та підписано один меморандум про співпрацю між
місцевим центром та ГО волонтерська група «Схід та Захід єдині».
З метою налагодження та підтримки ефективної співпраці з суб’єктами
надання БППД за липень- вересень 2016 року проведено 68 нарад, робочих
зустрічей та семінарів з органами державної влади та ОМС, зокрема
завідувачем сектору інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю
Збаразької райдержадміністрації Богданом Кузьмою (07.07.2016 р.), головним
спеціалістом юридичного відділу Збаразької райдержадміністрації Олесею
Смолою (07.07.2016р.), заступником директора Збаразької ЦБС Тетяною
Огінською (07.07.2016р.), першим заступником начальника управління
соціального захисту населення Збаразької райдержадміністрації Світланою
Ревун (07.07.2016 р.), директором Збаразького районного центру соціальних
служб для дітей, сім’ї та молоді Русланою Боднар (07.07.2016 р.), завідуючою
Кременецької міської бібліотеки для дорослих Іванною Трачук та працівниками
закладу (08.07.2016р.), колективом Великобережецького стаціонарного
геріатричного відділення Кременецького районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на чолі з старшою
медсестрою Марією Грушицькою (11.07.2016р.), Великобережецьким
сільським головою Миколою Федоруком (11.07.2016р.), директором
Лановецького районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
Світланою Юзюк
(14.07.2016 р.), головою Лановецької районної ради

Русланою Кушнір (14.07.2016 р.), Лановецьким міським головою Романом
Казновецьким (14.07.2016 р.),
головним редактором газети «Голос
Лановеччини» Наталією Гамерою (14.07.2016р.), головним спеціалістом відділу
організаційно - кадрової роботи апарату Лановецької РДА Іванною Буською
(14.07.2016 р.), директором Лановецької ЦБС Світланою Пчолою та
працівниками
центральної
районної
бібліотеки
(14.07.2016р.),
новопризначеним військовим комісаром Лановецького районного військового
комісаріату підполковником Олегом Касюном (14.07.2016 р.), в .о. директора
Кременецького районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
Олександром Бовтуном та головним спеціалістом з соціальної роботи даної
установи Галиною Синішиною (18.07.2016 р.), завідуючою відділу
обслуговування Кременецької районної бібліотеки ім. Юліуша Словацького
Оксаною Вальчук та працівниками закладу (20.07.2016 р.), заступником
начальника
управління
соціального
захисту
населення
Шумської
райдержадміністрації Оксаною Шевело (21.07.2016р.), в. о. начальника
відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Шумської
райдержадміністрації Юрієм Мамчуром (21.07.2016 р.), в. о. начальника
юридичного відділу Шумської райдержадміністрації
Марією Борейчук
(21.07.2016 р.), директором Шумської ЦБС Анастасією Гордовською та
інженером-програмістом
центральної
бібліотеки
Вікторм
Смоляком
(21.07.2016р.), з колективом місцевого стаціонарного геріатричного відділення
Кременецького районного територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних ) на чолі з завідуючим Сергієм Самборським
(26.07.2016р.), заступником голови Кременецької районної ради Михайлом
Месніковичем (29.07.2016 р.), з першим заступником керівника Міжвідомчого
районного координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним
забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції начальником
Збаразького районного відділу УДСНС України в Тернопільській області
Ігорем Ваверчаком та головним фахівцем Збаразького районного відділу
УДСНС Ігорем Найком (04.08.2016 р.), керівником міжвідомчого районного
координаційного штабу з питань пов`язаних із соціальним забезпеченням
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції, першим заступником голови
Лановецької районної державної адміністрації Олександром Батожним
(11.08.2016р.), директором Лановецького районного центру зайнятості
Світланою Філюк ( 11.08.2016р.), завідуючою сектором
інформаційної
діяльності та зв’язків з громадськістю Лановецької РДА Вікторією Фариною
(11.08.2016р.), новопризначеним головним спеціалістом юридичного сектору
апарату Лановецької РДА Оксаною Тижук (11.08.2016р.), директором
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних

послуг) Андрієм Тюхом (11.08.2016 р.), із Снігурівським сільським головою
Аркадієм Сеником та секретарем сільської ради Оксаною Бодань (11.08.2016
р.),з першим заступником керівника Міжвідомчого районного координаційного
штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції начальником Кременецького районного відділу
УДСНС України в Тернопільській області Георгієм Галькевичем
(15.08.2016р.), заступником голови Зборівської районної державної
адміністрації з гуманітарних питань Олександром Парацієм (16.08.2016 р.),
директором Лановецького РЦЗ Світланою Філюк (16.08.2016 р.), начальником
відділу правового забезпечення оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами Зборівської районної державної адміністрації
Христиною Берлізевою (16.08.2016р.), головним спеціалістом відділу
загального діловодства та контролю Зборівської РДА Марією Скочиляс
(16.08.2016 р.), секретарем міжвідомчого районного координаційного штабу з
питань пов`язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції, в. о. начальника сектору містобудування та
архітектури
Шумської райдержадміністрації Віктором Колодяжним
(18.08.2016 р.) , з начальником відділу організаційної та інформаційної роботи,
зв’язків з громадськістю Шумської райдержадміністрації Марією Кравчук
(18.08.2016 р.), начальником відділу правового забезпечення, оборонної та
мобілізаційної роботи Шумської райдержадміністрації Аллою Горбатюк
(18.08.2016 р.), з військовим комісаром і головним спеціалістом відділення
забезпечення Шумського районного військового комісаріату Володимиром
Чабаном і Аллою Тивонюк (18.08.2016 р.), у нараді з працівниками апарату
Зборівської райдержадміністрації (22.08.2016 р.), з головою громадської
організації «Спілка учасників бойових дій АТО Кременецького району» Іваном
Білосевичем (25.08.2016р.), із заступником начальника новоствореного
управління праці та соціального захисту населення Кременецької міської ради
Оксаною Денищук та колективом управління (25.08.2016 р.), участь у колегії
відділу освіти, молоді та спорту Лановецької РДА (26.08.2016 р.), у розширеній
нараді з керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату
Шумської державної адміністрації та колегії Шумської райдержадміністрації
(29.08.2016 р.), з головою Лановецької районної державної адміністрації
Юліаном Сірантом та заступником голови Володимиром Кравчуком
(05.09.2016 р.), з заступником міського голови міста Зборів Петром
Василишиним (07.09.2016р.), у нараді медичних працівників Зборівського
району, яку проводив головний лікар Зборівської районної лікарні – Богдан
Зембра ( 08.09.2016р.), із директорами Зборівської загальноосвітньої школі І-ІІІ
ступенів № 2 Миколою Боднарем та Зборівської державної українській гімназії

ім. Р. Завадовича Ярославою Ковбасюк ( 13.09.2016р.), з першим заступником
Кременецького міського голови Миколою Матвіюком (13.09.2016р.),
секретарем Кременецької міської ради Галиною Мельник (13.09.2016р.),
керівником апарату Кременецької райдержадміністрації Світланою Федишеною
(13.09.2016 р.), з начальником служби у справах дітей Лановецької районної
державної адміністрації Тетяною Бельмою, директором Лановецького
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Світланою Юзюк
та працівниками даних установ ( 14.09.2016 р.), участь у нараді з сільськими
головами Кременецького району в приміщенні Кременецької РДА,
(14.09.2016 р.) з начальником Лановецького відділення поштового зв’язку
Людмилою Розовик (19.09.2016 р.), , участь у нараді із директорами шкіл
Зборівського району, яку проводила в. о. начальника відділу освіти Зборівської
районної державної адміністрації Тетяна Тихоліз ( 27.09.2016 р).

За результатами проведених зустрічей налагоджено співпрацю з 17
установами та підписано 8 меморандумів про співпрацю між місцевим центром
та Управліннями соціального захисту населення Збаразької , Лановецької та
Шумської РДА, управлінням праці та соціального захисту населення
Кременецької міської ради, територіальними центрами соціального
обслуговування населення ( надання соціальних послуг ) Збаразького,
Лановецького та Шумського районів , а також Великобережецькою сільською
радою Кременецького району.
За липень – вересень 2016 року надано методичну допомогу 37 ОМС
щодо організації надання ними БПД.

Забезпечення постійної співпраці щодо додаткового ресурсного
забезпечення роботи МЦ для створення належних умов для доступу до
БПД жителів районів, що знаходяться в зоні юрисдикції Кременецького
місцевого центру з надання БВПД
З метою налагодження постійної тісної співпраці між місцевим центром
та
органами місцевого самоврядування Збаразького, Зборівського ,
Лановецького та Шумського районів в частині створення належних умов для
доступу жителів цих районів до безоплатної правової допомоги, проведено ряд
зустрічей з заступником голови Збаразької районної ради Юлією Чванкіною та
першим заступником Збаразького міського голови Андрієм Синчишиним
(04.08.2016р.), першим заступником Кременецького міського голови Миколою
Матвіюком, секретарем Кременецької міської ради Галиною Мельник
(13.09.2016р.).
Крім того, місцевим центром отримано субвенцію від Кременецької міської
ради в рамках виконання програми надання безоплатної правової допомоги
жителям міста Кременець на 2015-2017 роки.
1.5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД
Протягом липня - вересня поточного року місцевий центр у своїй
роботі тісно взаємодіяв з Регіональним центром надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Тернопільській області.
За третій квартал 2016 року працівниками відділу організації надання
БВПД та роботи з адвокатами прийнято та опрацьовано 126 актів надання
безоплатної вторинної правої допомоги, з них повернуто Регіональним
центром з надання БВПД у Тернопільській області для доопрацювання - 2
акти.
Протягом звітного періоду в.о. директора місцевого центру брала участь у
засіданні Керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Тернопільській області.
1.6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до
виконання його функцій
Протягом третього кварталу 2016 року відділом організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами на сторінці
місцевого центру в соціальній мережі Facebook висвітлювалися кращі практики
роботи адвокатів. Так, зокрема 28.07.2016 щодо успішної практики
представництва інтересів в суді щодо призначення пенсії на пільгових умовах
у справі за участю адвоката Корфа П.К.; 15.09.2016 - щодо представництва
інтересів у справі про усиновлення адвокатом Свиріпою-Депутат В.З.;
28.09.2016 – щодо представництва інтересів недієздатної особи у справі про
визначення родинних відносин та встановлення додаткового строку для
прийняття спадщини адвокатом Корфом П.К.

А також, інформація про діяльність місцевого центру розміщувалася на
інформаційних сайтах органів державної влади, місцевого самоврядування ,
зокрема на сайті Шумської районної державної адміністрації, Лановецької та
Збаразької міських рад.
1.7. Взаємодія із засобами масової інформації
Протягом третього кварталу 2016 року з метою широкого висвітлення
серед громадськості інформації про безоплатну правову допомогу, право
громадян на отримання безоплатної вторинної правової допомоги,
Кременецький місцевий центр проводив активну взаємодію із засобами
масової інформації Збаразького, Зборівського, Лановецького, Кременецького та
Шумського районів.
Так, за липень - вересень поточного року місцевим центром розміщено
12 публікацій та оголошень у районних друкованих засобах масової інформації,
зокрема, у :
- Кременецькому районному інформаційному центрі «Діалог» 22.07.2016р.- Оголошення про пілотний проект у сфері реєстрації громадських
формувань; 30.09.2016р.- «Нововведення у порядку призначення субсидії»;
- Збаразькому районному інформаційному центрі «Народне слово» 15.07.2016р. - Оголошення про пілотний проект у сфері реєстрації громадських
формувань; 28.08.2016р. - Оголошення про відкриття бюро правової допомоги;
02.09.2016р. - «У Збаражі відкрили бюро правової допомоги»;
- Шумському районному інформаційному центрі «Новини Шумщини»29.07.2016 р. - Оголошення про пілотний проект у сфері реєстрації громадських
формувань; 26.08.2016р. - Оголошення про відкриття бюро правової допомоги;
02.09.2016р. - «Юридична допомога доступніша»; 23.09.2016р. – «Шкільний
портфелик та правова допомога»;
- Лановецькому районному інформаційному центрі «Голос Лановеччини» 02.09.2016р. – «Безоплатна правова допомога – кожному»;
- Зборівському районному інформаційному центрі «Зборівська дзвіинця» 26.08.2016р. - Оголошення про відкриття бюро правової допомоги.
Участь у радіопередачах
Крім того, в.о. директора місцевого центру виступала з інтерв’ю на
Кременецькому районному радіомовленню. Так, зокрема під час інтерв’ю
02.09.2016 р. до відома слухачів доведено інформацію про відкриття бюро

правової допомоги, які розпочали свою діяльність з 01.09.2016 р. А також
слухачів проінформовано про проведення реєстрації громадських об’єднань
Кременецьким місцевим центром .
На Лановецькому районному радіомовлені 30.09.2016 року в.о.
начальника відділу « Лановецьке бюро правової допомоги» Кременецького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
розповіла слухачам про роботу бюро правової допомоги, яке з 01.09.2016 року
розпочало свою діяльність у м. Ланівці та про проведення Кременецьким
місцевим центром реєстрації громадських об’єднань.
Виступи, статті в інтернет-виданнях ЗМІ
За третій квартал поточного року на сторінках інтернет-видань ЗМІ
місцевим центром розміщено 8 публікацій.
Зокрема на :
- «Типовому Кременці» - 29.07.2016 р. - "Права та обов’язки внутрішньо
переміщених осіб "; 23.08.2016 р. - "Порядок державної реєстрації громадської
організації"; 26.09.2016р. – «Нововведення у порядку призначення субсидії»;
- «Пульсі Кременця» 08.07.2016 - «Правові консультації жителям
Млинівців", 26.09.2016р. – «Нововведення у порядку призначення субсидії»;
- «Політичному Збаражі» - 29.07.2016 р. - «Права та обов’язки
внутрішньо переміщених осіб», 23.08.2016 р. - "Порядок державної реєстрації
громадської організації";
- «Типовому Шумську» - 23.08.2016 р. - "Порядок державної реєстрації
громадської організації".
У період з липня по вересень 2016 року опубліковано оголошення про
пілотний проект у сфері реєстрації громадських формувань на офіційних
сайтах міських, районних рад та сайтах райдержадміністрацій Збаразького,
Лановецького та Шумського районів.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
2.1. Результативні показники діяльності Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
За період з 01 липня по 30 вересня 2016 року Кременецьким місцевим
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 754 звернень
клієнтів з них 643 – це нові клієнти , які звернулися до центру та 111
повторних звернень, 677 особам було надано правову консультацію та 77
осіб написали письмову заяву про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято
59 рішень про надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних

документів) доручення не видавалися . По 1 письмовому зверненню було
надано відмову у наданні БВПД, а 1 клієнта було перенаправлено до інших
провайдерів надання БПД.
Таблиця 1. Інформація щодо
опрацьованих звернень клієнтів

кількості

зареєстрованих

та

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

№
з/п

Найменування відділу
МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

1.

Відділ правової інформації
та консультацій

382

318

63

1

2.

Відділ « Збаразьке бюро
правової допомоги»

115

107

8

0

3.

Відділ « Зборівське бюро
правової допомоги»

71

71

0

0

4.

Відділ « Лановецьке бюро
правової допомоги»

101

97

4

0

5.

Відділ « Шумське бюро
правової допомоги»

85

83

2

0

6.

Разом по Кременецькому
місцевому центру з надання
БВПД

754

676

77

1

Щодо розподілу клієнтів Кременецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю
Протягом третього кварталу 2016 року до місцевого центру звернулось
388 жінок та 255 чоловіків.

Кількість звернень клієнтів за статтю

чоловіки; 255; 40%
чоловіки
жінки
жінки; 388; 60%

Щодо розподілу клієнтів Кременецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за віковою категорією
Щодо вікової категорії клієнтів центру, то за липень – вересень
поточного року найбільша кількість звернень надійшла від осіб віком
від 35 до 60 років – 354 звернення, від 18 до 35 років звернулася 161
особа, у віці понад 60 років - 124 особи та 4 особи - до 18 років.

Розподіл клієнтів , які звернулися до
Кременецького місцевого центру за віком
Понад 60 років;
124; 19%

До 18 років; 4; 1%

Від 18 років до 35
років; 161; 25%
До 18 років
Від 18 років до 35 років

Від 35 років до 60
років; 354; 55%

Від 35 років до 60 років
Понад 60 років

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 - 142 (19%), спадкового - 113 (15 %), сімейного - 99
(13%), медичне - 3 (0,4%), трудового - 37 (5%), адміністративного - 16 (2%),
земельного - 96 (12,6%), договірного - 49 (6,7%), житлового - 61 (8%), іншого
цивільного - 105 (14%) , виконання судових рішень - 10 (1%), не правове - 2
(0,3%) та з інших питань - 23 (3%).

Звернення до Кременецького МЦ за
категоріями питань за період липень-вересень
Виконання судових
Соціальне забезпечення
рішень
2016 року
Неправове

1%
Інше
Медичне цивільне
0,4
14%
%

Інше
3%

Спадкове

0,3
%

Соціальне
забезпечення
19%

Сімейне
Трудове
Адміністративне

Житлове
8%

Спадкове
15%
Земельне
12,6%

Земельне
Договірне
Житлове

Сімейне
13%

Медичне
Інше цивільне

Договірне
6,7%

Виконання судових рішень
Адміністративне Трудове
2%
5%

Неправове
Інше

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання
БВПД,було зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний
сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) - 38 (65%),
інвалідів - 19 (32 %) та ветеранів війни - 2( 3 %).

Належність до вразливих категорій осіб,
яким Кременецьким МЦ надано
безоплатну вторинну правову допомогу
липень-вересень 2016 року
Учасники АТО;
2; 3%
Малозабезпечені
Інваліди; 19; 32%

Інваліди
Малозабезпечені;
38; 65%

Учасники АТО

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, у
ІІІ квартал 2016 року було:
 здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3
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 109 осіб, в тому числі 106 осіб
звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 3 осіб до дистанційних пунктів
доступу до БПД;
 надано методичну допомогу 37 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 126 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 проведено 35 правопросвітницьких заходів;
 розміщено у ЗМІ 22 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Таблиця 2.
Інформація щодо окремих показників діяльності
Кременецького місцевого центру в розрізі бюро

№
з/
п

Кількість
Кількість
Кількість
здійснених
діючих
ОМС та
виїздів
дистанційн
установ Найменуванн мобільних
их
провайдер
я МЦ та
пунктів/ос пунктів/осіб
ів БПД,
Бюро
іб, що
, що
яким
отримали
отримали
надано
правову
правову
методичну
допомогу
допомогу
допомогу

1.

Кременецький
МЦ разом з
бюро

2.

3.

4.

5.

6.

Кременецький
місцевий
центр з
НБВПД
Відділ
« Збаразьке
бюро правової
допомоги»
Відділ
« Зборівське
бюро правової
допомоги»
Відділ
« Лановецьке
бюро правової
допомоги»
Відділ
« Шумське
бюро правової
допомоги»

Кількість
проведених
правопросвітницьк
их заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронн
их сервісів
МЮ

26

3

37

35

0

23

3

33

9

0

0

0

1

6

0

0

0

1

2

0

2

0

1

8

0

1

0

1

10

0

