
    
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

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

21 квітня головний спеціаліст відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Чортківського місцевого центру з надання БВПД  Оксана Дуляк 

провела семінар для медичних працівників Бучацької міської комунальної 

лікарні на тему: "Порядок набуття права на землю громадянами України". 

Захід проведено в рамках реалізації проєкту програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарств», адже питання забезпечення 

прав в сфері земельних правовідносин є актуальною для громадян, які 

працюють у різних сферах. 

Працівників Бучацької міської лікарні цікавило, як набути у власність 

земельну ділянку. Оксана Дуляк надала роз’яснення Земельного кодексу 

України з даного питання. 

Також було зазначено, що Земельним кодексом України визначено 

підстави безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян, а саме 

у разі: 

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; 

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності 

в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом. 

Учасники заходу отримали багато інформації щодо земельного 

законодавства, отримали відповіді на запитання, що їх цікавили та  

інформаційні буклети на правову тематику. 

 

Семінар з медичними працівниками. Бучацька міська лікарня. 
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Співпраця з ГО 

Чортківський місцевий центр з надання БВПД став основним 

партнером у проєкті «Двері до правосуддя», започаткованого клубом 

медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Кіноклуб на вулиці Зеленій» та 

ГО «Гельсінська ініціатива ХХІ». В рамках Проєкту, директор місцевого 

центру Марія Гамбаль долучилася до підготовки правопросвітницьких 

відеороликів, які поширені в мережі  Інтернет. Найбільша кількість 

переглядів одного з них становить понад 3000. У відеороликах висвітлено 

інформацію про види правової допомоги, порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також про проєкти «Волонтер БПД» та 

«Відновне правосуддя для неповнолітніх». 

 

Посилання на Відеоролик в рамках проекту «Двері до правосуддя»  

 

 

16 та 18 травня працівники Чортківського місцевого центру долучилися 

до онлайн-перегляду документального фільму «Точки відліку», 

організованого головою ГО «Гельсінська ініціатива ХХІ», в рамках проєкту 

«Кіноклуб на вулиці Зеленій». Участь у перегляді взяли волонтери БПД, 

активні жителі Чортківської громади, викладачі навчальних закладів та 

студенти. 

Після перегляду відбулося обговорення фільму та велася дискусія щодо 

чинного законодавства, яким передбачено питання відбування покарання у 

вигляді позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів. 

https://www.facebook.com/ChortkivMCBVPD/posts/2963441823978501
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Онлайн-перегляд фільму «Точка відліку». 

 

18 травня очільниця  Гусятинського бюро правової допомоги Наталія  

Янцевич зустрілася із міським головою  Копичинецької ОТГ Богданом 

Келічавим  та юристом Дмитром Онофрійчуком.  Під час зустрічі обговорено 

забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги шляхом 

поширення інформації з правової тематики, проведення спільних семінарів, 

засідань круглих столів, організацію консультаційних пунктів, в тому числі в 

рамках реалізації  проєкту Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». 

Також здійснено візит в стаціонарне відділення комунальної установи 

«Центр соціальних послуг Копичинецької міської ради»,  де  проведено 

робочу зустріч з керівником установи Оленою Іванків. Обговорено порядок 

отримання безоплатної правової допомоги громадянами похилого віку та 

особами  з інвалідністю, в тому числі адресної.  В установі розповсюджено 

інформаційні матеріали на правову тематику із зазначеними контактними 

даними бюро правової допомоги. 
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Робоча зустріч з представникам Копичинецької ТГ. 

Копичинецька міська рада 
 

 

Центр соціальних послуг Копичинецької міської ради 

 

21 травня працівники Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги спільно із фахівцем Чортківської  

районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості провели виїзд в 

Заводську територіальну громаду Чортківського району.  

Директор місцевого центру Марія Гамбаль та заступник директора 

Ольга Галанчак взяли участь у робочій зустрічі з головою Заводської 
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територіальної громади Людмилою Павлінською та заступницею голови 

Жанною Габруською. Під час зустрічі узгоджено подальшу співпрацю щодо 

проведення спільних правопросвітницьких заходів, в тому числі тематичних 

лекцій для школярів та студентів, організації виїзних пунктів консультування 

громадян у села громади та надання адресної допомоги особам похилого 

віку.  Співпрацю закріплено підписанням меморандуму. 

Під час виїзду проведено правове консультування громадян в рамках 

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство»,   розповсюджено інформаційну продукцію із земельного 

права та проведено опитування щодо правових потреб жителів громади.  

 
Робота консультаційного пункту. 

Центральна площа смт Заводське. 
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Робоча зустріч з представниками Заводської ТГ. Заводська селищна 

рада 

25 травня працівники Чортківського місцевого центру та адвокати системи 

БПД взяли участь у відкритті кабінету-музею адвокатури Чортківщини в 

Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу, а 

також відкритті меморіальної дошки на честь видатного українського 

громадського і політичного діяча, адвоката (доктора права) – Антіна 

Горбачевського. 

Участь у заході взяли адвокати Тернопільщини, проректор Вищої школи 

адвокатури при НААУ, викладачі навчальних закладів, представники 

громади, духовенства, жителі міста та меценати. 

Важливість події полягає в тому, що жителі краю мають змогу краще 

вивчати історію  розвитку адвокатури, ознайомитися з діяльністю відомих 

адвокатів Чортківщини та провести паралелі захисту прав людини у різні 

епохи держави. Ця подія для громади Чорткова стала знаковою в історії 

розвитку права. 
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 Участь у відкритті кабінету-музею адвокатури Чортківщини.  
Чортківський навчально-науковий інституті підприємництва і бізнесу 

 

 

Участь у відкритті кабінету-музею адвокатури Чортківщини.  
Чортківський навчально-науковий інституті підприємництва і бізнесу 
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27 травня начальник відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Кучіра взяла участь у виїзному дистанційному  майданчику в Іване – 

Пустенській об’єднаній  територіальній громаді. Захід проведено для жителів 

громади та працівників сільської ради з метою інформування про право на 

безоплатну правову допомогу та налагодження співпраці з представниками 

органу місцевого самоврядування. 

Представниця бюро правової допомоги детально ознайомила присутніх 

із ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», категоріями громадян, які мають 

право на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, а також 

забезпеченням доступу до правосуддя. 

Тетяна Кучіра розповіла про найпоширеніші питання, з якими 

найчастіше звертаються громадяни до бюро правової допомоги, а також про 

можливість отримання правової допомоги в рамках  реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Також в приміщенні Іване-Пустенської сільської ради проведено 

роботу консультаційного пункту, в ході якого  жителі громади та 

представники ОМС отримали правові консультацій та роз’яснення.  В 

громаді розповсюджено інформаційні буклети на правову тематику. 

 
Виїзний дистанційний майданчик. Іване-Пустенська сільська рада 
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Консультаційний пункт в Чортківській установі виконання 

покарань №26 

Працівниками Чортківського місцевого центру організовано роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які 

відбувають покарання в Чортківській установі виконання покарань (№26). 

Консультування здійснюються в онлайн та офлайн режимі не рідше 1 разу на 

місяць. 

 Засудженим особам надається безоплатна первинна та вторинна 

правова допомога в цивільних справах. 

 

 

 
Консультаційний пункт доступу до БПД. 

Чортківська установа виконання покарань (№26) 
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28 травня фахівчиня відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Кучіра взяла участь у засіданні жіночого  клубу «Берегиня» на тему 

«Спадкування:що варто знати», яке відбулося в Борщівській районні філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

Присутнім роз’яснено основні питання прийняття спадщини за законом 

та за заповітом, права спадкоємця, місце відкриття спадщини та порядок 

оформлення спадкових прав.   

Тетяна Кучіра роз’яснила учасницям засідання, що для прийняття 

спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу 

відкриття спадщини. Якщо спадкоємець протягом строку, не подав заяву про 

прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Якщо ж 

спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини, одним із варіантів 

для поновлення строку є звернення до суду із позовом про поновлення 

строку для прийняття спадщини, призначення додаткового строку.  

Фахівчиня бюро також ознайомила із порядком встановлення 

додаткового строку для прийняття спадщини, у разі його пропуску. Після 

засідання клубу, Тетяна Кучіра надала присутнім правові консультації та 

роз’яснення з правових питань.  

 

 
Засідання жіночого  клубу «Берегиня». Борщівська районна філія 

Тернопільського обласного центру зайнятості 
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День захисту дітей у громадах Чортківського району. 

Яке значення для вас має День захисту дітей? Це нагадування для дітей 

та дорослих про те,  що кожна дитини – це неповторна особистість, яка  

володіє своїми правами і свободами та потребує особливого захисту з боку 

держави. 

Так, 1 червня працівники Чортківського місцевого центру та його 

відділів «Бюро правової допомоги» долучилися до проведення 

правопросвітницьких заходів, присвячених захисту прав дітей у громадах 

Чортківського району.  

Під час заходів діти активно приймали участь у правових іграх, 

вікторинах, розгадуваннях ребусів та кросвордів.  Учасники отримали 

паспорти прав дитини, друковані буклети, подарунки та багато позитивних 

емоцій. 

Система безоплатної правової допомоги готова прийти на допомогу 

кожній дитині,  адже ставлення до них, рівень їхньої безпеки та захищеності 

у державі, є одним із показників цивілізованого суспільства. 

  

День захисту дітей.  Центральна площа смт Гусятин 
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 День захисту дітей. Парк 

культури та відпочинку м. Чорткова. 
 

 
 День захисту дітей. м. 

Монастириська 
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29 травня,  напередодні Міжнародного Дня захисту дітей очільник 

відділу « Заліщицьке бюро безоплатної правової допомоги» Арсен Нагуляк 

спільно із працівниками відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського 

РВП ГУНП в Тернопільській області відвідали Заліщицький обласний 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр.  

Школярам розповіли про основні права дитини, способи їх захисту, а 

також про право на безоплатну правову допомогу. 

Арсен Нагуляк також ознайомив дітей із правилами поводження на 

літніх канікулах, запобігання кібербулінгу,  адміністративною 

відповідальністю неповнолітніх за вчинені правопорушення. 

Учасники заходу брали участь у правових вікторинах та обговорювали 

механізми захисту порушених прав дитини. 

 

 

Захід до Дня захисту дітей. 

Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр. 
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24 червня,  з нагоди Дня молоді та Дня Конституції України фахівчиня 

відділу «Борщівське бюро правової допомоги» Тетяна Кучіра  провела   урок 

для молоді під назвою «Закони, що захищають молодь» у Борщівській 

міській центральній бібліотеці.  

Юність - надзвичайно важка пора, адже це період прийняття рішень, які 

впливатимуть на усе подальше життя. Тому важливо, щоб молодь була 

освіченою та, зокрема, обізнаною щодо своїх прав і обов’язків.  

Людина від народження наділена правами, а з часом у процесі життя, 

після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності мати 

обов’язки і нести відповідальність за свої дії. Згідно з міжнародним та 

українським законодавством дитиною є особа віком до 18 років (тобто до 

досягнення нею повноліття). Малолітньою вважається дитина до досягнення 

нею 14 років, а неповнолітньою – у віці від 14 до 18 років (ст.6 СК України). 

Усі права дитини закріплені Конвенцією ООН про права дитини, 

Конституцією України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про 

освіту» та іншими нормативними актами. 

Тетяна Кучіра також наголосила учасникам, що серед загальних прав 

дитини, які гарантуються міжнародним та національним законодавством, 

виділяють особисті права, такі як:  право на життя, право на ім'я та 

громадянство, право на освіту,  право на правову допомогу,  право на майно 

та житло,  право на охорону здоров'я і безоплатну кваліфіковану медичну 

допомогу,  право на безпечні умови для життя і здорового розвитку та інші. 

Учасники вели дискусію, обговорювали поняття громадянська 

свідомість та законопослушність, а також ділилися власним життєвим 

досвідом захисту порушених прав та інтересів. 
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Урок «Закони, що захищають молодь» у Борщівській міській 

центральній бібліотеці. 

 

 

 

25 червня в приміщенні Заліщицької районної філії Тернопільського 

обласного центру зайнятості відбулось чергове VІIІ засідання діалогового 

майданчика з питань професійної орієнтації, участь у якому взяв начальник 

відділу «Заліщицьке бюро правової допомоги» Ансен Нагуляк. Захід 

проводився у двох форматах: офлайн та онлайн за допомогою сервісу ZOOM.  

Засідання відбулось з метою підвищення ефективності профорієнтаційної 

роботи з населенням, удосконалення змісту, форм та методів її проведення, 

покращення інформаційно-методичного забезпечення, вивчення, 

узагальнення та поширення кращого досвіду, створення банку матеріалів 

методичного та рекомендаційного характеру для роботи з різними 

категоріями та соціальними групами населення, координації співпраці з 

даного напрямку діяльності з соціальними партнерами. 

Учасники обговорили актуальну тематику захисту трудових прав 

громадян, проведення семінарів, тренінгів з метою профорієнтацію молоді. 
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Засідання діалогового майданчика Заліщицької районної філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості 

 

 

 

23 червня фахівці Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги спільно із працівниками 

Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості 

здійснили виїзд в Нагірянську громаду Чортківського району.  

Під час виїзду директор місцевого центру Марія Гамбаль провела зустріч-

інформування працівників Нагірянської сільської ради та жителів громади 

про реалізацію права на професійну правничу допомогу, яке закріплене 

Основним законом - Конституцією України. У випадках, передбачених 

законом, ця допомога надається безоплатно та кожен є вільним у виборі 

захисника своїх прав. Присутні отримали роз’яснення про порядок звернення 

до Чортківського місцевого центру, а для осіб похилого віку та осіб з 

інвалідністю можливість отримати адресну правову допомогу за місцем 

проживання.  

В приміщенні Нагірянської сільської ради проведено правове 

консультування громадян, в рамках реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». Також консультації 
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стосувалися питань трудового, сімейного, житлового права та соціального 

забезпечення. В громаді розповсюджено інформаційну друковану продукцію 

з контактними даними місцевого центру. 

Директор місцевого центру Марія Гамбаль та Нагірянський сільський 

голова Ігор Кіндрат підписали меморандум про співпрацю, з метою 

забезпечення рівного доступу жителів громади до безоплатної правової 

допомоги, проведення правопросвітницьких заходів та консультаційних 

пунктів з правових питань 

 

Консультаційний пункт в Нагірянській сільській раді 
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Зустріч із жителями Нагірянської громади. 

Нагірянська сільська рада 

 

 

 

24 червня начальником відділу «Монастириське бюро правової 

допомоги» в центральній публічній бібліотеці міста Монастириська до 25 

річчя з дня прийняття Конституції України, проведено круглий стіл на тему: 

«Конституція – твої права і обов’язки.  

Зокрема, працівником бюро зазначено, що  статтею 59 Конституції 

України кожному гарантовано право на професійну правничу допомогу. У 

випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.  

Згідно Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено 

два види надання правової допомоги: 

 Безоплатна первина правова допомога; 

 Безоплатна вторинна правова допомога.  

Присутнім роз’яснено що безоплатна правова допомога це правова 

допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за 

рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших 

джерел. 

При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається 

застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
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соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками.  

 

 

Круглий стіл «Конституція – твої права і обов’язки». 

Бібліотека м. Монастириська 

 

24 червня директор Чортківського місцевого центру Марія Гамбаль взяла 

участь у засіданні круглого столу, який відбувся в БО «Центр дозвілля та 

соціальної реабілітації для неповносправних молодих людей «Карітас», 

присвяченого обговоренню питання правового захисту осіб з інвалідністю. 

Участь у заході взяли вихованці Центру, батьки, соціальні працівники, 

священнослужителі, представники громади та засобів масової інформації. 

Метою засідання було привернення уваги громадян до питання захисту прав 

осіб з інвалідністю, їх соціальної адаптації у суспільстві. 

Марія Гамбаль ознайомила  присутніх з роботою місцевого центру, 

основними нормами ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», відповідно до 

яких особи з інвалідністю мають право на  безоплатну правову допомогу. 

Наголошено про можливість отримати адресну правову допомогу за місцем 

проживання або перебування особи.  

Директор центру навела приклади успішних справ, де захищено   права 

особи з інвалідністю. Так, адвокату вдалося звільнити  від кредитної пастки 

чоловіка, якому банк неправомірно нарахував великі відсотки по кредитному 
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боргу. Клієнт центру взяв кредит на своє лікування, та не зміг вчасно його 

сплатити, оскільки був прикутий до ліжка та  знаходився  на утриманні 

благодійної організації “Карітас”. Проте, адвокат в судовому засідання довів, 

що банк неправомірно підвищив процентну ставку за кредитом, при цьому, 

належно не повідомив про це позичальника та не довів в судовому засіданні 

даного факту.  

 

 
БО «Центр дозвілля та соціальної реабілітації для неповносправних 

молодих людей «Карітас» 
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Адресна правова допомога 

 

Протягом ІІ кварталу 2021 року працівники місцевого центру здійснили 

3 виїзди для надання адресної правової допомоги особам з інвалідністю та 

особам похилого віку за місцем їх проживання, під час яких в осіб прийнято 

звернення на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

Адресна правова допомога жительці м. Чортків 

 

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

Волонтери БПД 

Волонтерство в сфері безоплатної правової допомоги – це проєкт, який 

дає цікавий досвід, нові можливості для активних та свідомих громадян, які 

мають бажання  допомогти людям отримати правову допомогу та підвищити 

їхню правову обізнаність.  

П’ятеро волонтерів, які успішно пройшли навчання та підписали 

договір з Чортківським місцевим центром активно долучилися до проведення 

спільних правопросвітницьких заходів, взяли участь у перегляді та 
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обговоренні документального фільму  про права людини «Точка відліку», 

організованого ГО «Гельсінська ініціатива ХХІ» та забезпеченні доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги.  

Так, в травні  2021 року волонтери місцевого центру здійснили 

інформування населення Чортківської, Копичинецької, Гусятинської та 

Мельнице-Подільської територіальних громад  про можливість отримання як 

первинної, так і вторинної безоплатної  правової  допомоги.   

Волонтери БПД розповсюдили серед жителів громад Чортківщини  

інформаційні буклети на різну правову тематику. 

 

Правове інформування працівників Яблунівської сільської ради 

волонтером БПД 

 

Правове інформування жителів с. Яблунів волонтером БПД 
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Правове інформування громадян волонтером БПД в відділі 

«Гусятинське бюро правової допомоги» 

 

Виконання заходів Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» 

В рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» фахівці Чортківського місцевого центру та бюро 

правової допомоги здійснили виїзди у населені пункти Чортківського району. 

Так, протягом ІІ кварталу проведено 35  виїздів у громади Чортківського 

району для проведення правопросвітництва та надання правових 

консультацій із земельних питань. Заходами охоплено 362 особи, надано 

правові консультації 134 особам, з них - 25 консультацій із земельних питань. 
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Консультаційний пункт.  

Яргорівська сільська рада 

 

 

 

 
 

 Консультаційний пункт. 

Зубрецька сільська рада 
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Консультаційний пункт. Чабарівська сільська рада. 

 

 

 

 

Консультаційний пункт. Центральна площа смт Заводське 
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Соціальна реклама для жителів Чортківської громади. 

За сприяння Чортківської міської ради місцевий центр забезпечив 

розміщення соціальної реклами системи безоплатної правової допомоги на 

сітілайтах та білбордах в м. Чортків.  

 

 

Сітілайт на центральній площі м. Чортків 
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Білборд в центрі м. Чортків 

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

Працівники Чортківського місцевого центру беруть участь в 

редагуванні правових консультацій, розміщених на довідково-

інформаційній платформі WikiLegalAid. Протягом ІІ кварталу 2021 року 

відредаговано 12 правових консультацій:  

1. «Порядок усиновлення повнолітньої особи»;  

2. «Закінчення виконавчого провадження»;  

3. «Зміна черговості одержання права на спадкування»;  

4. «Оподаткування доходу, отриманого у вигляді спадщини»;  

5. «Правовий статус осіб, зниклих безвісти»;  

6. Грошова компенсація на житло учасникам АТО»;  
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7. Порядок обрання депутатом місцевої ради, сільським, селищним, 

міським головою, старостою»;  

8. «Порядок сплати виконавчого збору»;  

9. «Правовий режим земельних ділянок для садівництва»;  

10. «Порядок виділення земельної ділянки в натурі під особисте 

селянське господарство»;  

11. «Порядок безоплатного отримання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд»;  

12. «Приватизація земельних ділянок, які перебувають у 

користуванні громадян».    

 


