
    
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання  безоплатної 
вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2021рік 

у І кварталі 
ЗМІСТ: 

 
Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості 

людей. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

[1.1.] Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати 
правові потреби та проблеми. Проведення інформаційно-роз’яснювальних 
правопросвітницьких заходів, спрямованих на підвищення правової 
культури та освіченості населення 

[1.2.] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових 
проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 
надання безоплатної правової допомоги 

[1.4.]  Реалізація комунікативної стратегії системи надання БПД. 
Проведення тематичних інформаційних кампаній. (відповідно до окремого 
плану КЦ на 2021 р.) 

 

[1.5.] Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 
«WikiLegalAid» 

[1.6 .] Механізм перенаправлення 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості 
людей. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

05 січня 2021 року в приміщенні Заліщицької районної філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості відбувся інформаційний 

семінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС, участь у якому взяв 

очільник відділу «Заліщицьке бюро правової допомоги» Арсен Нагуляк.   

Представник бюро ознайомив  учасників семінару із правом учасників 

бойових дій на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та з 

порядком звернення до бюро правової допомоги. Також зазначив, що право 

на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України 

можливість для кожного отримати безоплатну первинну правову допомогу.  

Очільник бюро правової допомоги наголосив про право учасників 

бойових дій на безоплатне отримання земельних ділянок згідно визначених 

законодавством норм.   

 Після семінару було проведено роботу консультаційного пункту 

доступу безробітних громадян до БПД в приміщенні центру зайнятості.  В 

установі розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику. 

 

  

Заліщицька районна філія  Тернопільського обласного центру зайнятості 
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26 січня 2021 року головний спеціаліст відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Оксана Дуляк   провела семінар на тему: «Правове регулювання 

праці молоді» для безробітних громадян в Бучацькій районній філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

Оксана Дуляк ознайомила учасників заходу з основами  правового 

регулювання праці молоді, що  базуються на нормах Конституції України і 

складається з Законів України та інших нормативно-правових актів. 

Фахівчиня наголосила присутнім,  що будь-які прямі або непрямі обмеження 

прав і свобод молоді залежно від віку, крім передбачених законодавством, є 

протиправними і тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами 

України. 

  Учасники заходу отримали отримали відповіді на свої запитання щодо 

захисту трудових прав в досудовому та судовому порядку.  

 

 

Бучацька районна філія  Тернопільського обласного центру зайнятості 

 

26 січня 2021 року  працівники Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзди в 

Білобожницьку територіальну громаду та  в с. Горішня Вигнанка 

Чортківської міської територіальної громади. 

Під час виїздів проведено правове консультування громадян в рамках 

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
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господарство». Розповсюджено інформаційну продукцію із земельного 

права, а саме  з питань укладення та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки, припинення та поновлення договору оренди земельної 

ділянки, безоплатного отримання земельної ділянки із земель державної або 

комунальної власності, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 

земельного податку для фізичних осіб, встановлення меж земельної ділянки, 

захисту прав землекористувачів та землевласників. 

Директор місцевого центру Марія Гамбаль взяла участь у нараді, що 

проводив Білобожницький сільський голова Віктор Шепета зі старостами сіл 

Білобожницької територіальної громади. Під час зустрічі узгоджено 

подальшу співпрацю щодо здійснення виїзних пунктів консультування 

громадян у села громади, проведення спільних правопросвітницьких заходів, 

в тому числі тематичних лекцій для учнів шкіл.  Обговорено алгоритм дій 

щодо надання працівниками ОМС допомоги в забезпеченні доступу 

громадян до безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 Білобожницька сільська рада 

 

28 січня 2021 року, в рамках реалізації проєкту Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», начальник відділу 

«Гусятинське бюро правової допомоги» Наталія Янцевич провела семінар 

для жителів Гусятинської територіальної громади на тему: «Земельна 

реформа в Україні», який відбувся  в Гусятинському центрі культури і 

дозвілля.  
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Учасникам семінару роз'яснено основні норми земельного 

законодавства, право громадян на отримання земельних ділянок в 

користування, приватизації земельних ділянок, укладення та розірвання 

договорів оренди земельних ділянок. Також присутні дізналися про порядок 

звернення за безоплатною правовою допомогою до бюро та отримали 

інформаційні буклети на правову тематику. 

 

 

КЗ "Гусятинський центр культури і дозвілля". 

30  січня 2021 року фахівчиня відділу «Заліщицьке бюро правової 

допомоги» Таїса Рубаняк  для батьків дітей, які відвідують Громадський 

простір «Вулик» провела лекцію на тему: «Що таке кібербулін?». 

Про проблему булінгу діти не люблять розмовляти вслух, ділитися 

пережитими почуттями із близькими та однолітками. Як правило, такі 

ситуації замовчуються через страх отримати у відповідь від кривдника ще 

більшу «дозу» агресії. Адже булінг – це прояв насилля, який має 

систематичний характер та спрямований на приниження жертви. Досить 

часто один вид булінгу може переходити в інший, наприклад: психологічні 

погрози та приниження переростають в нанесення тілесних ушкоджень, 

знищення одягу та особистих речей. Тому важливо вчасно розпізнати булінг 

та припинити його дію.  

Сьогодні одним із поширених видів булінгу є кібербулінг - цькування 

за допомогою мобільних телефонів або в інтернеті. За дослідженнями 

ЮНІСЕФ, третина опитаних підлітків в Україні ставали жертвами 

кібербулінгу, а кожен п’ятий через це пропускав шкільні заняття. 
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Слухачі отримали чіткі рекомендації фахівчині бюро правової 

допомоги щодо захисту дітей від кібербулінгу, та можливістю отримати 

безоплатну правову допомогу. 

 

Громадський простір «Вулик» 

 

03 лютого 2021 року  головний спеціаліст відділу «Бучацьке бюро 

правової допомоги» Оксана Дуляк провела роботу консультаційного пункту 

доступу громадян до БПД в Трибухівській сільській раді.  

  Мешканцям громади були надані правові консультації та роз’яснення з 

різних галузей права, в тому числі із земельних питань. Було надано правову 

інформацію щодо теми: «Порядок вирішення земельних спорів», зокрема 

наголошено, що існує два порядки вирішення земельних спорів – судовий та 

позасудовий. 

 Земельні спори в позасудовому порядку вирішуються органами 

місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

 Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, 

користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування 

територій сіл, селищ, міст, районів та областей.    
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Мешканці громади дізналися, як захищати свої права у разі їх 

порушення, хто має право на правову допомогу від держави, та куди для 

цього потрібно звернутися.  

 

Трибухівська сільська рада Трибухівської ТГ 

 

 

04 лютого 2021 року очільниця відділу «Монастириське бюро правової 

допомоги» Галина Джумак провела інформаційну зустріч з працівниками 

бібліотеки та жителями  міста на тему: «Перші кроки для отримання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства», яка 

відбулася  в центральній публічній бібліотеці міста Монастириська.  

З метою обізнаності громадян щодо права кожного на безоплатне 

отримання земельних ділянок у власність, Галина Джумак роз’яснила перші 

та основні дії щодо отримання землі.  
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Зокрема, звернула увагу на те, що для того щоб оформити право 

власності на земельну ділянку необхідно звернутися до відповідного органу 

місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність з 

клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки певного виду призначення.   

Також фахівець бюро надала практичні роз’яснення пошуку вільної 

земельної ділянки за допомогою інтернет сторінки Публічної кадастрової 

карти офіційного сайту Держгеокадастру https://map.land.gov.ua. 

 

 
центральна публічна бібліотека міста Монастириська 

 

 

 

08 лютого 2021 року начальник відділу «Гусятинське бюро правової 

допомоги» Наталія Янцевич взяла участь у  робочій зустрічі з 

представниками Хоростківської територіальної громади, з метою реалізації 

заходів Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство".  

Під час зустрічі узгоджено подальшу співпрацю щодо здійснення 

виїзних пунктів консультування громадян у села громади, проведення 

спільних правопросвітницьких заходів, в тому числі тематичних лекцій для 

https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all
https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all
https://map.land.gov.ua/
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учнів шкіл.  Обговорено алгоритм дій щодо надання працівниками ОМС 

допомоги в забезпеченні доступу громадян до безоплатної вторинної 

правової допомоги. Наталією Янцевич наголошено, що перед системою 

безоплатної правової допомоги стоять вагомі завдання: 

·  посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

· посилення правової спроможності громадян та громад у сфері 

земельних відносин шляхом покращення правової обізнаності у результаті 

проведення правопросвітницьких заходів. 

Учасникам наради роздано тематичні буклети із земельних питань. 

 
Хоростківська міська рада 

9 лютого 2021 року  фахівчиня відділу «Заліщицьке бюро правової 

допомоги» Таїса Рубаняк провела урок  для дітей 5-А класу школи ім. О. 

Маковея на тему: «Протидія кібербулінгу», який відбувся в інформаційному 

центрі «Вулик». Захід приурочений  до міжнародного Дня безпечного 

Інтернету (Safer Internet Day).  

  В умовах сьогодення питання безпечного інтернету та кібербулінгу- це 

надзвичайно актуальна тема. 

За переглядом повчальних мультфільмів у невимушеній атмосфері 

дітям було наглядно показано, що таке кібербулінг та як захиститися від 
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нього. Також школярі дізналися як отримати безоплатну правову допомогу у 

різних життєвих ситуаціях. 

 

Громадський простір «Вулик» 

 

 

22 лютого директор центру Марія Гамбаль обговорила напрямки 

подальшої співпраці з новопризначеним головою Чортківської РДА 

Володимиром Шипітком та начальником Управління Державної 

казначейської  служби України у Чортківському районі Тернопільської 

області Ярославом Загайком. Під час зустрічі обговорено забезпечення 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги шляхом поширення 

інформації з правової тематики, проведення спільних семінарів, засідань 

круглих столів та інших заходів в Чортківському районі. Також порушено 

питання звернення громадян із заявами до казначейської служби щодо 

можливості повернення сплаченого судового збору.  
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Робоча зустріч 

 

 

02 березня 2021 року фахівчиня відділу «Монастириське бюро правової 

допомоги» Ірина Ріба  провела семінар із учасниками ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС  на тему: «Земельна реформа в Україні», який 

відбувся в приміщенні бюро правової допомоги. 

Учасникам заходу роз’яснено особливості відчуження земельної 

ділянки (паю) та зазначено, що власники земельних ділянок мають право 

продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в 

оренду, заставу, спадщину, довірчу власність (ст. 90 Земельного кодексу 

України). 

Однак, відповідно до пункту 15 розділу IX Земельного кодексу 

України, до набрання чинності законом про обіг земель 

сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, не 

допускається – купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних 

ділянок і зміна цільового призначення (використання), а саме:  

 земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та 

юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва;  

 земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського 

господарства,  

 земельних часток (паїв).  
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Також присутні дізналися, що вищезазначені земельні ділянки можуть 

бути передані у власність згідно:  

 спадкування; 

 обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37
-1

 цього 

Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою 

нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними 

грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків; 

 Вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб. 

Після семінару громадянам надано правові консультації із земельних 

питань та роздано інформаційні буклети на правову тематику. 

 

Відділ «Монастириське бюро правової допомоги» 

05 березня 2021 року  головний спеціаліст відділу «Бучацьке бюро 

правової допомоги»  Оксана Дуляк провела   інформаційний захід для 

працівників відділу культури, молоді та спорту Бучацької міської ради на 

тему: «Порядок приватизації земельної ділянки. Право на БПД».  

Працівникам відділу роз’яснено, що відповідно  до статті 121 

Земельного Кодексу України кожен українець може безкоштовно отримати 

землю і одночасно приватизувати 6 земельних ділянок різного призначення, 

тобто передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах 

зазначених норм, провадиться один раз по кожному виду використання.  

 Також було надано вичерпну інформацію, щодо механізму передачі  

земельної ділянки у власність громадянам, з аналізом кожного етапу 

процедури. 
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 Усі присутні отримали інформаційні буклети із контактами бюро 

правової допомоги та гарячої телефонної лінії безоплатної правової 

допомоги. 

 

 

Бучацька міська рада 

 

 

10 березня 2021 року Гусятинською районною філією Тернопільського 

ОЦЗ проведено інформаційний семінар із загальних питань зайнятості, 

участь у якому взяла очільниця відділу «Гусятинське бюро правової 

допомоги» Наталія Янцевич. Метою заходу було підвищення цифрової 

грамотності клієнтів служби зайнятості, в тому числі й для отримання 

безоплатної правової допомоги.  

Наталія Янцевич ознайомила учасників із інформаційною платформою 

WikilegaIAid та зазначила, що саме зараз, в період пандемії, за допомогою 

сучасних технологій можна отримати правові консультації, не виходячи з 

дому. Саме на платформі WikilegaIAid розміщено майже 2000 

безкоштовних консультацій з найактуальніших правових питань, з якими 

звертаються клієнти до системи правової допомоги. Тут можна побачити 

зразки процесуальних документів та посилання на судові рішення. Вся 
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інформація сайту постійно оновлюється з урахуванням змін законодавства 

та судової практики. Наталя Янцевич наголосила, що особам які 

перебувають на обліку в службі зайнятості, надано можливість отримати 

правову допомогу через мобільний застосунок “Безоплатна правова 

допомога” та через телеграм - бот системи БПД. 

Зацікавлені безробітні спробували застосувати отримані знання на 

практиці. 

 
Гусятинська районна філія ТОЦЗ 

 

12 березня 2021 року очільниця відділу «Борщівське бюро правової 

допомоги» Тетяна Кучіра провела семінар із працівниками та відвідувачами  

Пенсійного фонду на тему: «Компенсація відсутності страхового стажу для 

виплати пенсії (купівля страхового стажу для виплати пенсій)».  

Присутнім доведено до відома, що статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачена 

можливість «купівлі стажу» для призначення пенсії за віком у разі 

відсутності необхідного страхового стажу на дату досягнення віку. 

Тетяна Кучіра ознайомила відвідувачів Пенсійного фонду із варіантами 

набуття страхового стаж, а саме:  

- добровільна участь у системі загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування особи шляхом укладення відповідного договору; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
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- сплата вказаних внесків роботодавцем на загальних підставах за час 

роботи громадянина. 

Також фахівчиня бюро ознайомила із видали безоплатної правової 

допомоги та категоріями громадян, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу.  

 

 
 

Борщівський відділ обслуговування громадян Головного 

територіального управління ПФУ в Тернопільській області. 
 

 

16 березня  2021 року фахівчиня  відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Оксана Дуляк провела семінар для безробітних громадян на тему: 

«Порядок та підстави розірвання трудового договору»  в  Бучацькій районній 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості. 

   Громадянам, які зареєстровані як безробітні  роз’яснено підстави 

припинення трудового договору, які викладені у ст. 36 КЗпП України, а саме:  

1) угода сторін; 

2) закінчення строку строкового трудового договору, крім випадків, коли 

трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу 

про їх припинення; 

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову службу); 

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи 

іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; 
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5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, 

організацію або перехід на виборну посаду; 

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 

підприємством, установою, організацією, а також від продовження роботи у 

зв’язку зі зміною істотних умов праці; 

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім 

випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до 

позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 

продовження даної роботи;  8) підстави, передбачені контрактом. 

   Присутні жваво обговорювали і моделювали різні ситуації на дану 

тематику, отримали відповіді на поставлені запитання.  Також усім 

учасникам заходу роздано інформаційні буклети з правових питань.  

 

Бучацька районна філія  Тернопільського обласного центру зайнятості 

15 березня 2021 року в приміщенні Заліщицької районної філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості відбувся профінформаційний 

груповий захід на тему: «Обирай майбутнє – живи та працюй в Україні» для 

учнів 9 класу Бедриківської школи. Участь у заході взяла фахівчиня відділу 

«Заліщицьке бюро правової допомоги» Таїса Рубаняк. 

Школярі дізналися  про про основні права дитини, в тому числі і на 

працю, недоліками нелегального працевлаштування та захистом порушених 

прав у судовому порядку. Діти брали участь в обговоренні правових 

ституацій, в яких могли б опинитися, та моделювали шляхи їх вирішення. 

 Учасники отримали паспорти прав дитини та інформаційні буклети на 

правову тематику. 
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Заліщицька районна філія  Тернопільського обласного центру зайнятості 

 

 

19 березня 2021 року представниця відділу «Борщівське бюро правової 

допомоги» Тетяна Кучіра проведела семінар щодо цифрової грамотності 

громадян в  Борщівській районній філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості.  

Вдосконалення комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, 

створення автоматизованих систем обробки інформації, електронних баз і 

банків даних, складних аналітичних і експертних систем, а також бурхливий 

розвиток різноманітних телекомунікаційних мереж, включаючи глобальну 

мережу Інтернет, істотним чином змінюють сучасні суспільні відносини. При 

переході до нового, інформаційного типу суспільства безліч сфер 

життєдіяльності людини, в тому числі й правова.   

Присутніх повідомлено про можливість отримання інформації з 

правових питань  на довідково-інформаційній  платформі  правових 

консультацій «WikіLegalAid». Відзначено, що окрім необхідної інформації з 

правових питань, на платформі  можна знайти зразки документів правового 

характеру та посилання на судові рішення. Платформа доступна для всіх - 

практикуючих юристів, студентів-правників, правозахисників, так і для 

пересічних громадян, оскільки правова інформація викладається таким 
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чином, щоб бути зрозумілою і для  користувачів, що не мають юридичної 

освіти.  

Завдяки сучасним технологіям, учасниці заходу дистанційно 

спробували знайти правову консультацію на довідково-інформаційній  

«WikіLegalAid». 

 

 
 

Борщівська районна філія Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

 

25 березня 2021 року фахівчиня відділу «Борщівське бюро правової 

допомоги Ольга Носовська взяла участь в  онлайн-засіданні жіночого клубу 

«Берегиня» у Борщівській районній філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості на тему «Гендерна дискримінація».  

Завдяки сучасним технологіям, учасниці заходу дистанційно 

обговорили актуальну проблему. Під час зустрічі присутніх ознайомлено із 

поняттям дискримінації за ознакою статі. Це ситуація, за якої особа чи група 

осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або 

припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні 

правами і свободами або привілеями в будь-якій формі. Виняток становлять 

випадки, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно 

обґрунтовану мету.  
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Формами дискримінації є (пряма 

дискримінація, непряма дискримінація, 

підбурювання до дискримінації, 

пособництво у дискримінації, утиск) . 

Відповідно до Конституції 

України, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права та 

міжнародних договорів України всі 

особи незалежно від їх певних ознак 

мають рівні права і свободи, а також 

рівні можливості для їх реалізації. 

Згідно Закону про запобігання та 

протидії дискримінації заборона 

дискримінації поширюється на всі сфери 

суспільних відносин, зокрема на сферу 

праці. 

Норми Кодексу законів про працю 

України визначають і встановлюють 

обов’язок дотримуватись рівності 

трудових прав громадян. 

Забороняється будь-яка 

дискримінація у сфері праці, зокрема 

порушення принципу рівності прав і 

можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно  від 

статі. 

Законодавство України дозволяє людині, яка має дитину, незалежно від 

своєї статі, скористатися правом на відпустку по догляду за дитиною.  

Аналіз норм чинного законодавства підтверджує, що як чоловіки, так і 

жінки, мають рівне право скористатися відпусткою по догляду за дитиною та 

отримувати державну допомогу; таке право мають й інші родичі, які 

фактично доглядають за дитиною, при цьому без вимог до їх статі.  

Підсумовуючи вищезазначене, попри існуючу нормативну базу з питання 

рівності прав чоловіків та жінок, українці досі стикаються з викликами, які 

впливають на їх реальне забезпечення. Тому задля мінімізації фактів 

дискримінації за ознакою статі, які оточують нас у повсякденному і 

професійному житті, у приватній чи публічній сферах необхідно не лише 

правильно ідентифікувати такі випадки, а й звертатися за захистом 

порушених прав задля їх відновлення. 

 



20 
 

29 березня 2021 року за участю начальника відділу Монастириського 

бюро правової допомоги Галини Джумак, провідного фахівця з 

профорієнтації райфілії Уляни Головко та головного спеціаліста відділу 

адміністрування інформаційних систем Управління інформаційних систем та 

реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській 

області Віталія Жовнірчика в Монастириській районній філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості відбувся семінар на тему: 

“Підвищення цифрової грамотності клієнтів служби зайнятості”. 

Галина Джумак ознайомила учасників семінару про надання безоплатної 

правової допомоги населенню, здійснення представництва інтересів осіб у 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування. Наочно 

продемонструвала присутнім, як створити та користуватися електронним 

цифровим підписом, а також ознайомила з такими можливостями 

використання електронного підпису для отримання онлайн послуг, створення 

електронних документів та замовлення необхідних довідок. 

 
 

 
Монастириська районна філія Тернопільського обласного ЦЗ 

 

 

23 лютого працівники Чортківського місцевого центру з надання БВПД 

здійснили виїзд в Колиндянську об’єднану територіальну громаду. 

Під час виїзду в громаду проведено правопросвітницький захід для 

працівників ОМС та жителів громади. Відповіді на питання земельного, 
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спадкового, трудового законодавства мали можливість отримати громадяни 

під час роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги.  

В громаді розповсюджено друковану інформаційну продукцію із 

земельного права, в рамках реалізації проекту «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство», а саме з питань: 

-  укладення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки,  

- припинення та поновлення договору оренди земельної ділянки,  

- безоплатного отримання земельної ділянки із земель державної або 

комунальної власності,  

- присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,  

- земельного податку для фізичних осіб,  

- встановлення меж земельної ділянки,  

- захисту прав землекористувачів та землевласників. 

 

Колиндянська сільська рада 
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Поштове відділення с. Колиндяни 

24 лютого 2021 року центральна бібліотека провела засідання 

правознавчого клубу "Феміда" в онлайн форматі з учнями 8-Г класу 

Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 на тему: "Як дитині отримати правову 

допомогу". Участь у заході взяла фахівчиня Чортківського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Овсинська. Під 

час онлайн-зустрічі учні ознайомилися з основними правами дитини, яким 

чином їх захистити чи відновити та як не порушувати закон. 

Часто підлітки опиняються у проблемних ситуаціях, бояться про це 

розповісти дорослим та не знають як правильно діяти. Наприклад: став 

потерпілим чи свідком правопорушення, жертвою булінгу у школі, жертвою  

домашнього насильства або іншого злочину. Система безоплатної правової 

допомоги захищає порушені права дітей та сприяє їх відновлення в судовому 

порядку.  

Дітям просто отримати правову допомогу: звернутися за правовою 

інформацією та консультацією як телефоном, так і в найближчому місцевому 

центрі або бюро правової допомоги разом із представником (батьками чи 

одним із них, опікунами, піклувальниками).  
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У випадку захисту прав неповнолітнього у суді, буде призначений 

адвокат чи юрист, який забезпечує представництво інтересів у суді, який за 

потреби складе необхідні процесуальні документи (позов, заяву, скаргу).  

Бувають випадки, коли неповнолітня особа підозрюється у скоєнні 

правопорушення, в такому випадку вона має право на адвоката від держави, 

який здійснюватиме захист від обвинувачення.  

 Лайфхак для дітей як швидко отримати правову інформацію: 

скористатися мобільним застосунком у смартфоні "Безоплатна правова 

допомога", який може стати в пригоді в різних ситуаціях.  Для цього його 

потрібно завантажити на свій гаджет з Play Маркета. 
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Чортківська центральна бібліотека.   

Онлайн-засідання правознавчого клубу "Феміда". 

 

 

В повсякденному житті часто трапляються ситуації, які потребують 

правового вирішення. Успіх у захисті порушених чи оспорюваних прав 

клієнтів є прикладом боротьби за справедливість та правове вирішення 

проблемних ситуацій. 

Так,  25 березня 2021 року директор Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Гамбаль спільно із 

фахівцями Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості провели дистанційне засідання клубу «Шлях до успіху»  на тему: 

«Правові проблеми: успішні шляхи вирішення» . 

Учасники клубу — безробітні громадяни  дізналися, як подолати 

перепони доступу до правосуддя. Основні з яких це — незнання своїх прав та 

механізмів їх захисту, оплата правових послуг та судового збору, зневіра у 

досягненні успіху у захисті своїх прав. Саме на прикладах успішних кейсів 

клієнтів центру з спадкового, сімейного, трудового та земельного права 

показано можливі шляхи вирішення правових проблем. 
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дистанційне засідання клубу «Шлях до успіху» 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.01.2021 року по 31.03.2021 року Чортківським місцевим 

центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1880 

звернень клієнтів, 1544 особам було надано правову консультацію, 336 із 

них написали письмову заяву про надання 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 

1.  Відділ право 

просвітництва та 

надання безоплатної 

правової допомоги 

498 396 102 

2.  Відділ «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

289 252 37 

3. Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

254 194 60 

4. Відділ «Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

185 111 74 

5. Відділ «Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

203 173 30 

6. Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

451 418 33 

 Разом по МЦ 1880 1544 336 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

335 рішень про надання БВПД, 0 наказів про відмову в наданні БВПД, видано 

277 доручень адвокатам та 67  наказів штатним працівникам (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  
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1) В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

з інших питань –421 (22,39%); 

сімейного права –260 (13,83%); 

адміністративного права –203 (10,8%); 

цивільного  права –153 (8,14%); 

спадкового права –143 (7,61%); 

земельного права –133 (7,07%); 

з питань виконання судових рішень –  101 (5,37%); 

цивільного процесу – 101 (5,37%); 

житлового права –91 (4,84%); 

трудового права –79 (4,2%); 

соціального забезпечення –75 (3,99%); 

пенсійного права –41 (2,18%); 

адміністративного правопорушення –39 (2,07%); 

кримінального процесу –33 (1,76%); 

податкового права  –7 (0,37%). 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського 

МЦ за І квартал 2021 року за категорією питань 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю 

Чоловіки – 330 (47,14%); 

Жінки – 370 (52,86%). 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком 

До 18 років – 10 (1,43%) 

18-35 років – 159 (22,71%) 

35-60 років  - 404 (57,71%) 

Понад 60 – 127 (18,14%) 

 

 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом I кварталу 2021 

року найбільше позитивних рішень було щодо: 

 осіб, чий середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму – 170 (50,75%),  

ветеранів війни  – 105 (31,34%) , 

Чоловіки  
47,14% Жінки  
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1,43% 

18-35 років  
22,71% 

35-60 років   
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 осіб з інвалідністю –32 (9,55%) ,  

осіб, які постраждали від домашнього насильства – 17 (5,07%),  

дітей – 8 (2,32%),   

ВПО – 2 (0,6),   

засуджених осіб – 1 (0,3%). 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І 

квартал 2021 року було: 

 організовано роботу  28 мобільних пунктів консультування ( в тому числі в 

приміщеннях сільських, селищних рад) та забезпечено діяльність 24 

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  306 осіб, в тому числі 102 особи звернулася 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 204 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

середньомісячни
й сукупний дохід 
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 надано методичну допомогу 6 органам місцевого самоврядування та  

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 96 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ  25 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 72 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 

Чортківського місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобіль-них 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій-

них 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС,яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількіс

ть 

клієнті

в, яким 

надано 

доступ 

до 

електр

онних 

сервісі

в МЮ 

Кількіс

ть 

розміщ

ено 

інформ

аційни

х 

матеріа

лів у 

ЗМІ 

. Разом по 

Чортківсько

му МЦ, в 

тому числі: 

28/102 24/204 

 

 

6 96 72 25 

1 Чортківський 

МЦ 

3/13 6/11 1 14 28 4 

2 Відділ 

«Борщівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

7/32 3/61 1 22 0 2 

3 Відділ 

«Бучацьке 

бюро 

правової 

допомоги» 

4/22 3/47 1 12 8 3 

4 Відділ 

«Гусятинське 

бюро 

правової 

допомоги» 

3/7 3/31 1 13 11 6 

5 Відділ 

«Заліщицьке 

бюро 

правової 

допомоги» 

3/7 5/23 1 16 0 0 

6 Відділ 

«Монастирис

ьке бюро 

правової 

допомоги» 

8/21 7/31 1 19 25 10 

 


