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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної вторинної правової
допомоги Тернопільським місцевим центром з надання БВПД протягом ІV кварталу
2016 року проведено правопросвітницькі заходи в загальноосвітніх школах та
вищих навчальних закладах, забезпечено роботу 17 мобільних пунктів доступу
громадян до надання БВПД у кожному районному та обласному центрах, тричі
проводилась робота дистанційного пункту доступу шляхом використання системи
“Бібліоміст” на базі Тернопільської обласної наукової універсальної бібліотеки,
прийнято участь у 15 семінарах для осіб із інвалідністю, безробітних та учасників
АТО в Тернопільському міськрайонному, Козівському, Бережанському,
Підгаєцькому, Підволочиському та Теребовлянському центрах зайнятості.
Проведено заходи з розширення доступу до БВПД учасників АТО та
організовано роботу виїзних консультаційних пунктів спільно з ГО «Спілка
учасників АТО Теребовлянщини», ГО “Районна спілка воїнів-учасників бойових дій,
учасників АТО Підволочиського району”, Бережанським осередком ГО Спілка
бійців та волонтерів АТО "Сила України". Одній особі з обмеженими фізичними
можливостями надано адресну правову допомогу.
З метою створення належних умов для забезпечення доступу мешканців
територіальної громади до безоплатної правової допомоги взято участь у сесіях
Бережанської районної ради (20.10.2016р), Козівської районної ради (27.10.2016р),
Дружбівської селищної ради (12.12.2016р), Тернопільської районної ради
(21.12.2016р) та колегіях Козівської (04.10.2016р) та Підгаєцької (27.10.2016р)
районних державних адміністрацій.
Протягом звітного періоду постійно поширювались інформаційні матеріали
про систему БПД, зокрема в закладах охорони здоров'я, приміщеннях органів
державної влади та громадських організаціях і формуваннях, в місті Тернополі та
кожному із районних центрів проводилось “Вуличне інформування”. Також з метою
розповсюдження інформаційних матеріалів налагоджено співпрацю з працівниками
Укрпошти Білецького ВПЗ (31.10.2016р), центром поштового зв'язку №5 ТД УДППЗ
“Укрпошта” м.Теребовля (24.10.2016р), Бережанським ЦВПЗ №1 (31.10.2016р),
Кривенським ВПЗ (16.11.2016р) та Підгаєцького ВПЗ (26.10.2016р).
19 жовтня 2016 року керівник Тернопільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв взяв участь у семінарі для
працівників апаратів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів та
апарату обласної державної адміністрації.
Семінар відбувся у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за професійною
програмою.
Юрій Гордєєв повідомив учасникам семінару про основні засади роботи
системи безоплатної правової допомоги. Окрім того, він розтлумачив їм положення
Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, надав інформацію про
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новостворені бюро правової допомоги, що розпочали свою роботу у кожному
районному центрі області, їх телефони та режим роботи.
Не оминув також питання державної реєстрації громадських формувань, яка
відтепер здійснюється “фронт-офісами”: місцевими центрами та бюро з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

З метою забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги,
представники Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги провели 14 грудня 2016 року консультування громадян.
Консультування здійснювалось у рамках роботи мобільного консультаційного
пункту на базі Тернопільської обласної наукової універсальної бібліотеки
Юридичні консультації особам надавали головний спеціаліст відділу правової
інформації та консультацій Надія Кучер та головний спеціаліст відділу
представництва СвітланаНужда. На прийом до працівників місцевого центру
звернулося 2 осіб. Громадян цікавила легалізація самовільно збудованого будинку
(самобуду).

7 жовтня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної правової
допомоги демобілізованих учасників АТО фахівці Тернопільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечили роботу
мобільного пункту доступу до БВПД на базі Тернопільської обласної комунальної
клінічної психоневрологічної лікарні.
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За наданням консультацій до них звернулося 5 осіб, які перебувають у
Тернопільській обласній комунальній клінічній психоневрологічній лікарні та є
учасниками АТО.
Присутні просили роз'яснити їм порядок отримання у власність земельної
ділянки. Зокрема, чи можуть вони звернутися із заявою на виділення землі до будьякого органу місцевого самоврядування, чи лише до органу реєстрації місця
проживання. Фахівці місцевого центру пояснили, що, відповідно до Конституції
України та Земельного кодексу України, громадяни можуть звертатись із заявою про
виділення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва до будь-якого органу місцевого самоврядування, без
прив'язки до зареєстрованого місця проживання.
Учасників АТО цікавило питання про безкоштовні лікарські засоби.
Працівники місцевого центру з надання БВПД проінформували, що на підставі
зазначеного вище закону та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань” учасники бойових дій,
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII мають право на безоплатне одержання ліків,
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення
за рецептами лікарів (ст. 12 Закону). Зважаючи на те, що жодним нормативноправовим актом не закріплено обмежень для отримання ліків (щодо суми,
періодичності тощо) на одну особу, то така особа має право на отримання тієї
кількості ліків та з тією частотою, якої вона потребує, але за умови наявності
рецепта лікаря.
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Керівник Бережанського бюро правової допомоги Петро Процик спільно з
працівниками Територіального центру соціального обслуговування Бережанського
району здійснили виїзд до осіб похилого віку за місцем їхнього проживання.
Громадян цікавили питання оплати за газ, процедура оформлення субсидії, перелік
прав власників земельних ділянок, а також розподіл меж земельної ділянки із
сусідами.

На уроці правових знань у школі-ліцей № 13, що відбувся 5 грудня, працівники
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги висвітлили учням норми законодавства про безоплатну правову
допомогу. Фахівці проінформували дітей про діяльність центру, його основні
функції та повноваження та продемонстрували школярам презентацію на тему:
“Якщо тебе затримала поліція”. Під час презентації учні задавали питання щодо
міри покарання, яка може бути призначена неповнолітнім у разі вчинення ними
злочину.
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1 грудня працівники Тернопільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги забезпечили роботу мобільного
консультаційного пункту доступу громадян до безоплатної вторинної правової
допомоги у Гаї-Шевченківській сільській раді Тернопільського району. Під час
виїзного прийому сільським жителян надано роз’яснення щодо вуличних комітетів,
як органів самоорганізації населення

16 листопада 2016 року в приміщенні Підволочиської районної державної
адміністрації керівник Підволочиського бюро правової допомоги спільно із
начальником служби у справах дітей Підволочиської районної державної
адміністрації забезпечили роботу мобільного консультаційного пункту. Також
відбувся урок правових знань в Підволочиському професійному будівельному ліцеї,
мета якого — попередження насильства в сім’ї.
За правовою допомогою звернулись 11 осіб, яким працівники надали вичерпні
юридичні консультації з питань, що стосуються поновлення батьківських прав,
відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, оформлення
спадщини від імені неповнолітнього.
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[1.2.]
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між
ними.
Протягом ІV кварталу 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.
15 листопада 2016 в приміщенні Тернопільського місцевого центру відбувся
круглий стіл з адвокатами, які надають безоплатну воринну правову допомогу. Мета
зустрічі: обмін досвідом між адвокатами та обговорення успішних справ та практик
а також обговорення проблемних питань під час надання БВПД та шляхи їх
вирішення.
18.11.2016 року Керівник Андріана Левак Підволочиського бюро правової
допомоги проводила консультування спільно з адвокатом Місечком Василем
Йосиповичем. Громадянам надано роз'яснення з питань оформлення спадщини за
законом та встановлення земельного сервітуту.

01 грудня 2016 року Керівником Бережанського бюро правової допомоги
спільно з адвокатом Олегом Горським проведено прийом громадян в приміщенні
Бережанського бюро правової допомоги.

З метою здійснення консультаційно - методичної допомоги адвокатам, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на базі Тернопільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено навчання для
адвокатів, які нещодавно долучилися до надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Зокрема звернули увагу на основні пункти розрахунків розміру
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винагороди адвокатів з, цивільного а надання безоплатної вторинної правової
допомоги по кожній стадії кримінального провадження та адміністративного
судочинства, також на строки подання актів надання БВПД.
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад
З метою розширення доступу надання безоплатної вторинної правової допомоги
на рівні територіальних громад та поширення інформації про систему БПД серед
сільського населення Тернопільським місцевим центром налагоджувалась і
підтримувалась ефективна співпраця із суб'єктами надання БППД, що здійснюють
свою діяльність на відповідній території. Проведено ряд зустрічей і підписано
меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями, органами місцевого
самоврядування та органами державної влади. Підготовлено два проекти програм
надання БПД жителям Тернопілльського та Підволочиського районів.
23 листопада у приміщенні Тернопільського обласного центру зайнятості
відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню проблем внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) та шляхів їх подолання, організований директорами Тернопільського
обласного центру зайнятості та Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Тернопільській У заході взяли участь і фахівці
центру зайнятості та центрів з надання правової допомоги, управління юстиції, а
також представники громадських організацій.
Про систему безоплатної правової допомоги розповіли експерти
Тернопільського місцевого центру з надання БВПД. Директор центру,
проінформував, що серед кількості осіб, які звертаються за отриманням правової
допомоги, малозабезпечені громадяни — найчастіші відвідувачі. Керівник місцевого
центру повідомив, що “для отримання малозабезпеченою особою необхідних
правових послуг їй необхідно пред'явити до місцевого центру довідку з управління
соціального захисту”.
“Юридичні консультації надаємо з урахуванням не лише професійного, але й
життєвого досвіду, — відзначив начальник відділу правової інформації та
консультацій Тернопільського місцевого центру. — Загалом, ВПО найчастіше
звертаються з питань житлового права, працевлаштування. Звертаються і щодо
гуманітарної допомоги”.
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9 грудня 2016 року в Тернопільському місцевому центрі з надання БВПД
відбулося засідання круглого столу на тему: "Особливості захисту прав осіб з числа
внутрішньо переміщених".
Серед запрошених учасників: ІРИНА ЖИГУНОВА - радник Міністерства
соціальної політики з питань ВПО у Тернопільській області, ГАЛИНА КРАВЕЦЬ і
МАРИНА ПАСЄЧНИК - керівники ГО “Тернопільський міський жіночий клуб
«Відродження нації»” та ЮЛІЯ БІЛЕЦЬКА, голова ГО «Об'єднання вимушено
переміщених осіб «Наше майбутнє».
Директор Тернопільського місцевого центру з надання БВПД повідомив
учасникам про заходи, які проводилися місцевим центром для обізнаності ВПО про
систему безоплатної правової допомоги: участь у спільних зустрічах з внутрішньо
переміщеними особами на базі управлінь праці та соціального захисту населення
Козівської та Бережанської райдержадмінстрацій, організацію роботи мобільного
консультаційного пункту на базі Петриківського обласного геріатричного
пансіонату.
ГАЛИНА КРАВЕЦЬ та МАРИНА ПАСЄЧНИК розповіли основні аспекти
роботи ТМЖК "Відродження нації": протидія торгівлі людьми, нелегальній міграції,
домашньому насильству, сприяння збереженню репродуктивного здоров'я жінок,
профілактика ВІЛ/СНІДу серед населення, допомога вимушеним переселенцям з АР
Крим та Сходу України.
Також сторони обговорили можливі напрями співпраці ГО "Відродження
нації" та Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, домовилися про
організацію роботи дистанційного консультаційного пункту доступу громадян до
системи безоплатної правової допомоги.

31 жовтня 2016 року працівники Тернопільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — БВПД) здійснили
робочу поїздку в село Біла Тернопільського району. Директор місцевого центру та
начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної
первинної правової допомоги провели робочу зустріч з головою Білецької сільської
ради. Під час зустрічі сільського голову проінформовано про основні аспекти
системи безоплатної правової допомоги, конкретизував категорії осіб, які мають
право скористатись БВПД відповідно до ст. 14 Закону України “Про безоплатну
правову допомогу”, а також повідомив, що згідно із ст. 12 цього Закону України
органи місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади
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відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворювати в порядку,
встановленому законодавством, спеціалізовані установи з надання безоплатної
первинної правової допомоги. Під час зустрічі сторони домовилися щодо участі
фахівців місцевого центру в громадських слуханнях села Біла та створення і
забезпечення роботи мобільного консультаційного пункту на базі Білецької
сільської ради. Сільський голова взяла на себе зобов'язання розповсюджувати
інформацію серед жителів села про роботу консультаційного пункту та забезпечити
працівників Тернопільського місцевого центру відповідним приміщенням, де можна
було б надавати правову допомогу на безоплатній основі зацікавленим жителям села
Біла в режимі телефонного дзвінка та за виникнення потреби.

Окрім того, фахівці Тернопільського місцевого центру з надання БВПД провели
інформаційний захід у відділенні поштового зв'язку села Біла Тернопільської
дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку “Укрпошта”,
проінформували працівників відділення про право громадян на БВПД та залишили
друковані матеріали (буклети) для подальшого поширення інформації про систему
безоплатної правової допомоги.

19 жовтня 2016 року керівник Тернопільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та інтегратор провели робочу зустріч з
головою Підгороднянської сільської ради.
У ході зустрічі працівники центру ознайомили сільського голову з
основними напрямами роботи місцевого центру, категоріями осіб, які мають право
на безоплатну вторинну правову допомогу. Вони також обговорили проблеми, з
якими найчастіше зустрічаються сільські жителі, а саме: земельні спори,
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оформлення спадкового майна, умови подальшої співпраці в частині організації та
забезпечення роботи мобільного консультаційного пункту на базі сільської ради. В
свою чергу, сільський голова запросив представників місцевого центру взяти участь
у громадських слуханнях, які відбудуться 20 листопада 2016 року та
проінформувати мешканців села Підгородне про їхнє право на безоплатну правову
допомогу.
Фахівці місцевого центру розмістили на інформаційному стенді
Підгороднянської сільської ради друковані матеріали про безоплатну вторинну
правову допомогу з контактами місцевого центру та довідку щодо соціальних
гарантій учасникам АТО.

10 жовтня 2016 року працівники Підволочиського бюро правової допомоги
Андріана Левак та Людмила Стефура спільно з головою Підволочиської районної
ради Ігорем Монартовичем провели робочу зустріч із головою ГО “Районна спілка
воїнів-учасників бойових дій, учасників АТО Підволочиського району” Назарієм
Хрущем та членами ГО. Розмову також вели і про організацію роботи виїзних
консультаційних пунктів.
Зустріч відбулася з метою розширення доступу до бюро вторинної правової
допомоги ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Одним з найпоширеніших питань, яке цікавило присутніх, було питання
щодо надання пільг учасникам АТО. Андріана Левак роз’яснила, що пільги для
учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, визначені статтею 12 Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
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[1.5.] Забезпечення функціональної
регіональним центром з надання БВПД

взаємодії

місцевих

центрів

з

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.
11 жовтня 2016 року працівники бюро правової, роботу яких курує
Тернопільський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги допомоги
пройшли стажування у Головному територіальному управлінні юстиції у
Тернопільській області.
Стажування організовано з метою підвищення кваліфікації та рівня знань
про оновлене законодавство працівників бюро правової допомоги.
На порядок денний винесли актуальні питання, які стосуються змін та
нововведень в законодавстві, обговорювали практичні поради як працівникам бюро
правової допомоги якісніше та швидше надавати громадянам консультації та
роз'яснення з правових питань.
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14 грудня фахівці Тернопільського місцевого центру взяли участь у нараді в
Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Тернопільській області з директорами, інтеграторами та головними бухгалтерами
місцевих центрів з надання БВПД, що діють у нашому краї: Кременецькому,
Чортківському та Тернопільському. Обговорювали наступні кроки щодо планування
діяльності центрів на 2017 рік в контексті децентралізації системи надання
безоплатної правової допомоги.

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до
виконання його функцій
На офіційній сторінці Тернопільського місцевого центру в соціальній мережі
Facebook постійно висвітлюється основна діяльність місцевого центру, кращі
практики роботи адвокатів. Таким чином в звітному періоді розміщено 30
публікацій. Разом з тим розміщено 9 публікацій на офіційних сайтах партнерів
(органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів).
На сайті Підволочиської районної дежравної адміністрації 8 грудня 2016 року
розміщено статтю "Державні гарантії дотримання прав людини"
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[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації
В IV кварталі 2016 року Тернопільським місцевим центром проводилась постійна
взаємодія з медіа партнерами з метою розширення доступу до БПД, а саме:
- взято участь у радіопрограмі “Вечірні новини”, Тернопільська обласна
телерадіокомпанія (28.12.2016);
- розміщено 15 публікацій в друкованих виданнях, 7 — в інтернет виданнях, 9 —
на офіційних сайтах партнерів.
В рамках проведення всеукраїнського тижня права 8 грудня 2016 року
розміщено статтю про право учасників АТО на землю та житло на сторінках
інтернет видання БережІнфо

15

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року місцевим центром з надання
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 2101 звернення клієнтів, 1969 особам було
надано правову консультацію, 132 із них написали письмову заяву про надання
БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД прийнято 129 рішень
про надання БВПД та надано 125 доручень адвокатам. По одному письмовому
зверненні було надано відмову у наданні БВПД.

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
563
консультацій

494

69

0

2

«Бережанське бюро»

318

309

9

0

3

«Козівське бюро»

285

277

8

0

4

«Підволочиське бюро»

332

323

9

0

5

«Підгаєцьке бюро»

291

288

3

0

6

«Теребовлянське бюро»

312

278

34

0

….

Разом по МЦ

2101

1969

132

0

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального
забезпечення 357 (17%), іншого цивільного права 345 (16%), спадкового 271 (13%),
земельного 254 (12%), трудового 201 (10%), сімейного 189 (9%), житлового 143
(7%), з інших питань 114 (5%), з питань виконання судових рішень 98 (5%),
договірного 63 (3%), адміністративного 54 (3%), , та медичного права 12 (1%).

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією
питань.
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Щ
одо
клієн
тів,
яким
було
надан
о
БВП
Д, то
за
звітн
ий
періо
д
найбі
льше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний
сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 57 (43%), інвалідам 46
(35%) та ветеранам війни 29 (22%).

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

Діаг
рама 4.
Кругова
діаграм
а щодо
розподі
лу
клієнтів
за
статтю
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ром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було:
 здійснено 22 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 102 осіб, в тому числі 99 осіб
звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 3 осіб до дистанційних пунктів
доступу до БПД;
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 15 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та
установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
 опрацьовано 421 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 розміщено у ЗМІ 23 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в
розрізі бюро

№
з/п

Найменування МЦ та
Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осіб,
що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС, яким
надано
методичну
допомогу та
установ провайдерів
БПД, з якими
налагоджено
співпрацю

Кількість
проведених
правопросвітницьких
заходів

3/3

15

54

1

Разом
по 22/99
Тернопільському МЦ, в
тому числі:

2

Бережанське
бюро 6/36
правової допомоги

3

7

3

Козівське бюро правової 1/1
допомоги

2

11

4…

Підволочиське
бюро 4/28
правової допомоги

3

6

5

Підгаєцьке
бюро 2/6
правової допомоги

2

9

6

Теребовлянське
бюро 2/7
правової допомоги

2

6

Кількість
клієнтів, яким
надано
доступ до
електронних
сервісів МЮ

