ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги Тернопільським
місцевим центром з надання БВПД
у ІІ кварталі 2016року
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.
Протягом ІІ кварталу 2016 року Тернопільським місцевим центром з
надання БВПД проведено ряд заходів для забезпечення доступу громадян до
безоплатної правової допомоги: проведено заходи інформаційного характеру в
школах-інтернатах, навчальних закладах, службах у справах дітей
райдержадміністрацій. Здійснено виїзні прийоми громадян у територіальних
громадах в приміщеннях сільських, селищних, міських та районних рад.
Проведено інформаційно-просвітницькі заходи в обласному та районних центрах
зайнятості.
2 та 3 червня 2016 року фахівці Тернопільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відвідали центри зайнятості з метою
розширення доступу до безоплатної правової допомоги демобілізованих учасників
АТО, які перебувають на обліку у зв’язку з безробіттям в Теребовлянському
районному та Тернопільському міськрайонному центрах зайнятості. Учасників
АТО цікавило питання порядку отримання у власність земельної ділянки.
Зокрема, чи можуть вони звертатися до будь-якого органу місцевого
самоврядування із заявою на виділення землі, чи лише за місцем реєстрації, чи
мають вони право знати про розмір нарахованої їм заробітної плати роботодавцем.
По завершенні семінару троє осіб звернулись за консультаціями до місцевого
центру.

Проведено зустрічі з військовими комісарами Зборівського та
Підволочиського районів та обговорено питання забезпечення роботи мобільних
консультаційних пунктів в приміщеннях військкоматів. Надано адресну допомогу
особі
з обмеженими можливостями, проведено роз'яснювальну роботу в
Копичинецькій виправній колонії №112, взято участь у засіданні правління ТОО
УТОС, прийнято участь у сесіях районних рад. Проведено робочу зустріч з
деканом юридичного факультету ТНЕУ та обговорено умови співпраці в частині

роботи юридичної клініки. Взято участь у семінарах в Центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Поширено
друковані матеріали під час проведення “Вуличного інформування” в кожному
районному центрі, на вулицях м.Тернополя розміщено рекламні матеріали на
банерах та сітілайтах.
24 червня 2016 року Тернопільським місцевим центром з надання БВПД
забезпечено роботу дистанційного консультаційного пункту для громадян
Теребовлянського, Козівського та Бережанського районів. Пункт дистанційного
доступу утворено в Тернопільській обласній науковій бібліотеці за допомогою
системи “Бібліоміст”. Під час роботи консультаційного пункту за отриманням
правової допомоги звернулось 14 осіб.

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між
ними.
Протягом квітня – червня 2016 року надавалася допомога при складанні звітів та
консультування адвокатів щодо дотримання стандартів якості надання БВПД. В
окремих випадках така допомога надається в телефонному режимі.

26 травня 2016 року
забезпечено роботу мобільного
консультаційного пункту доступу
громадян до БПД , до проведення
якого задіяно адвоката Колцуняка
Ю.В. Консультування проводилось
в приміщенні Підволочиської
районної ради за адресою м.
Підволочиськ, вул. Галицького, 80.

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних
громад.
Протягом звітного періоду місцевим центром постійно проводилась робота щодо
налагодження та підтримки ефективної співпраці із суб'єктами надання БППД.
Підготовлено дві програми розвитку БВПД та проведено відповіді зустрічі з
представниками органів місцевого самоврядування з метою розробки проектів
відповідних програм
17 червня 2016 року відбувся інформаційний захід спільно з ГО “Об'єднання
вимушено переміщених осіб “Наше майбутнє” та особами з числа внутрішньо
переміщених.
Під час зустрічі сторони підписали Меморандум про співпрацю та обговорили
низку проблемних питань, з якими зіштовхуються переселенці: кредитні
зобов'язання, соціальне забезпечення (виплата пенсії), порядок приватизації житла
на тимчасово окупованій території та подальший його продаж. Окрім цього,
роздано спеціально розроблені буклети інформаційного характеру для внутрішньо
переміщених осіб з важливими рекомендаціями та координатами центру.

13 червня 2016 року з метою налагодження співпраці у напрямку розширення
доступу до безоплатної правової допомоги учасників АТО та внутрішньо
переміщених осіб проведено робочу зустріч з координатором Центру
психологічної допомоги «Крок назустріч» Любов'ю Медвідь. Робота центру
направлена на проведення реабілітації бійцям, які брали участь у військових діях,
їхнім рідним, внутрішньо переміщеним особам. У результаті зустрічі сторони
домовились про подальшу співпрацю у напрямку надання безоплатної правової
допомоги учасникам АТО, членам сімей загиблих, внутрішньо переміщеним
особам.

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
Щодекадно проводяться наради при керівнику місцевого центру, за участю всіх
працівників структурних підрозділів МЦ. Предметом вказаних нарад є
обговорення щодо:
- планів роботи структурних підрозділів на поточну декаду;
- прийнятих нормативних актів та змін у законодавстві, що стосуються роботи
місцевого центру;
- впровадження в роботу місцевого центру позитивного досвіду (практики) з
метою покращення якості роботи МЦ;
- випадків порушення виконавської та трудової дисципліни працівниками
центру.
[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його
функцій.
Кращі практики роботи адвокатів та діяльність місцевого центру постійно
висвітлюється в мережі Facebook. Також органи місцевого самоврядування,
органи державної влади на офіційних сайтах розміщують оголошення про виїзні
прийоми громадян. В ІІ кварталі на офіційних сайтах партнерів розміщено
оголошення щодо відбору кандидатур на посади керівників та заступників
керівників бюро правової допомоги.
4 квітня 2016 року на сайті Тернопільської міської ради розміщено інформацію
для жителів м.Тернопіль про право на отримання безоплатної вторинної правової
допомоги.

Також на цьому ж сайті розміщено банер із логотипом БПД, за яким можна
автоматично перейти на офіційний сайт Регіонального центру з надання БВПД у
Тернопільській області.
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.
Впродовж звітного періоду підготовлено інформаційні матеріали для
подальшого їх висвітлення. Налагоджено співпрацю з друкованими виданнями
районних центрів. Таким чином розміщено 11 публікацій в районних та обласних
газетах, 3 статті в інтернет виданнях та взято участь у радіопередачі “Ваше
вирішення” Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії, яка
транслювалась 27 та 30 червня 2016 року.
22 квітня 2016 року розміщено інформацію про виїзний прийом громадян на
сторінці інтернет-видання “Бережани і бережанщина”

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 1 квітня по 30 червня 2016 року Тернопільським місцевим
центром з надання БВПД опрацьовано 325 звернень клієнтів, які звернулися по
правову допомогу, що становить 157% в порівнянні з першим кварталом 2016
року.
Прийнято 90 звернень на отримання БВПД, що становить 150% в порівнянні
з попереднім періодом 2016 року. Найбільше звернень протягом другого кварталу
зареєстровано від інвалідів 52 (57,8%), малозабезпечених осіб 33 (36,7%),
ветеранів війни 4 (4,4%) та дітей, позбавлених батьківського піклування 1 (1,1%).
Діаграма 1. Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з
надання БВПД за категорією осіб

Діаграма 2. Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з
надання БВПД за статтю

Діаграма 3. Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з
надання БВПД за віком

В ІІ кварталі 2016 року клієнти зверталися з питань: земельного 56 (17,2%),
соціального забезпечення 44 (13,5%), інших питань 43 (13,2%),іншого цивільного
36 (11,1%) , житлового 34 (10,5%), спадкового 26 (8%), з сімейного 24 (7,4%),
договірного 22 (6,8%), трудового 22(6,8%), адміністративного 8 (2,5%), з
неправових питань 5(1,5%), медичного 4 (1,2%) права, виконання судових рішень
1 (0,3%),
Діаграма 4. Розподіл клієнтів Тернопільського місцевого центру з надання
БВПД за категорією питань.

Крім цього, місцевим центром протягом ІІ кварталу було:
 здійснено 20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та
дистанційних консультаційних пунктів склала 61 чоловік, в тому числі
14 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та
роз'яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 47 осіб до
мобільних консультаційних пунктів;
 надано методичну допомогу 16 органам місцевого самоврядування та
установам - провайдерам БПД (громадських організацій,
волонтерських рухів, юридичних осіб приватного права), з якими
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
 опрацьовано 382 актів надання БВПД, що були подані адвокатами.
 розміщено у ЗМІ 15 інформаційних матеріалів з питань надання
БВПД.

