
    
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

у ІІІ 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 

13 липня начальниця Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак провела інформаційну зустріч із землевласниками та 

землекористувачами на тему: «Алгоритм дій приватизації земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства», яка відбулася в будинку 

культури села Горожанка   Монастириської  територіальної громади. 

Під час  зустрічі громадянам  надано  детальне роз’яснення щодо 

порядку отримання у власність землі сільськогосподарського призначення.   

Також присутніх ознайомлено із правом кожного на доступ до  безоплатної 

правової допомоги.  

Під час виїзду працівником бюро проведено консультування із 

земельних та спадкових питань. На прохання жителів села надано зразок 

клопотання про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

Інформаційна зустріч на тему «Алгоритм дій приватизації земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства». Будинок 
культури с. Горожанка Монастириської ТГ. 
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17 липня 2021 року відбувався ЮрФем_OpenSpace у Тернополі. Багато 

палких дискусій, різних поглядів та різних фокусів проблеми. На зустріч 

зібралися адвокатки, юристки, представниці/ки поліції, науковиці та багато 

інших експерток та експертів, які працюють з проблемою домашнього 

насильства. 

Такі зустрічі цінні у контексті заглиблення у проблему та обговорення 

деталей, які не будуть видимими очам, що не працюють з темою. Наприклад, 

чи можна вважати систематичним вчинення насильства кривдником, який 

вчиняє насильство стосовно різних членів сім'ї?  

Можливості комплексної допомоги постраждалим не лише у контексті 

захисту прав, але й реабілітації, фокус на статус дітей-постраждалих, запуск 

реєстру кривдників та можливості, які може надати ратифікація Конвенцію 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами. 

  
 

В серпні  2021 року очільниця Гусятинського бюро правової допомоги 

Наталія Янцевич провела інформаційний семінар із загальних питань 

зайнятості під гаслом: «Легальна зайнятість-гарантія захисту трудових 

прав!», який відбувся в Гусятинській районній філії Тернопільського ОЦЗ.  

Захід приурочено 30-тій річниці Незалежності України. Учасниками 

семінару були безробітні громадяни, які активно шукають можливість 

працевлаштуватися як в Україні, так і за її межами. 
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Представниця Гусятинського бюро правової допомоги роз`яснила 

присутнім, що згідно зі статтею 43 Конституції України  кожен має право на 

працю, що включає можливість  заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, 

безпечні і задовільні умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. Легальна праця -  це, перш за все,  гарантія  прав 

найманого працівника на стабільну роботу, заробіток, своєчасну відпустку 

та соціальні виплати. 

Наталія Янцевич наголосила, що порушення прав працівників карається 

законом, а постраждалі особи мають право захищати свої порушені права у 

судовому порядку.  

 

Семінар «Легальна зайнятість-гарантія захисту трудових прав»в 

Гусятинській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості. 

 

20 липня очільниця Борщівського бюро правової допомоги Тетяна 

Кучіра провела семінар для безробітних громадян на тему: «Як 

користуватися  довідково-інформаційною платформою правових 

консультацій «WikiLegalAid», який відбувся в  Борщівській районній філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

Учасників семінару ознайомлено із роботою довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій , де можна знайти необхідну інформацію з 

актуальних правових питань. Окрім правової інформації та посилань на 
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чинне законодавство, на платформі можна знайти зразки документів 

правового характеру та посилання на судові рішення. 

Безробітні громадяни мали можливість практично переконатися, що 

користуватися «WikiLegalAid» - просто та доступно. 

Для того, щоб знайти актуальну інформацію з багатьох правових 

питань на єдиній платформі правових консультацій необхідно лише мати 

доступ до мережі Інтернет.  

 Базою правових консультацій можуть користуватись як практикуючі 

юристи, студенти-правники, правозахисники, так і пересічні громадяни. 

Правова інформація у консультаціях викладається таким чином, щоб бути 

зрозумілою тим користувачам, що не мають юридичної освіти та високого 

рівня знань у сфері юриспруденції. 

 

Семінар «Як користуватися  довідково-інформаційною платформою 

правових консультацій «WikiLegalAid». Борщівська районна філія 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

 

03 серпня, в рамках проведення заходів до Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми, в Гусятинській селищній раді відбулася  інформаційно-

консультаційна зустріч, за участю представників Гусятинського бюро 

правової допомоги,  комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг», служби у справах дітей Гусятинської селищної ради та сектору  

пробації.   
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Мета заходу – обговорення проблеми торгівлі людьми, попередження 

ризиків та способів правового захисту осіб, які визнані постраждалими від 

торгівлі людьми. 

Учасники обговорили повноваження суб’єктів, на яких покладено 

обов’язки щодо обліку та захисту осіб, які стали жертвами даного злочину, 

способи  отримання правової допомоги та соціального захисту. 

 

 
Інформаційна зустріч з питань запобігання торгівлі людьми. 

Гусятинська селищна рада. 

 

11 серпня  головна юристка Бучацького бюро правової допомоги 

Оксана Дуляк провела роботу виїзного консультаційного пункту доступу 

громадян до БПД в Озерянській сільській раді, та провела лекцію для жителів 

громади на тему: «Порядок приватизації земельної ділянки». Захід відбувся в 

рамках реалізації проєкту Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство». 

   Представниця бюро правової допомоги розповіла присутнім, що 

громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм 

безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі 

земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, 

споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до 

відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 

Земельного кодексу України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
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До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України 

"Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення (ч.1 

ст. 118 Земельного кодексу України ). 

Учасники заходу ставили питання з питань земельних правовідносин, 

захисту прав землевласників та землекористувачів. Усім присутнім роздано 

друковану продукцію на правову тематику. 

 

Робота консультаційного пункту доступу до БПД в с. Озеряни Бучацької ТГ 

1 вересня 2021 року, напередодні відзначення Дня людей похилого віку та 

Дня ветерана, керівник Заліщицького бюро правової допомоги Арсен 

Нагуляк провів семінар на тему «Право громадян на правову допомогу» для 

жителів Товстенської територіальної громади, який відбувся в приміщенні 

селищної ради.  

Під час зустрічі очільник бюро правової допомоги презентував роботу 

бюро, ознайомив присутніх з основними нормами Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», категорією осіб, які мають право на таку 

допомогу.  

«Питання, з якими найчастіше звертаються до бюро правової допомоги 

є питання спадкування майна, встановлення належності 

правовстановлюючих документів, встановлення факту родинних відносин, 

приватизація земельної ділянки, стягнення аліментів, виплати пенсій та 

надбавок учасникам бойових дій, ліквідаторам ЧАЕС та інші. Консультації 

юристами бюро надаються як в офісі, так і на виїзних прийомах. Тож, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
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громадяни можуть отримати правову допомогу безперешкодно та 

доступно"- наголосив присітнім Арсен Васильович. 

Учасники зустрічі отримали  відповді на запитання, що стосуються 

прийняття спадщини, безоплатної передачі земельних ділянок в 

користування, призначення пенсії, та інших. 

«Функціонування такої структури, як бюро правової допомоги, для 

громадян дуже важлива. Люди, звертаючись до юристів отримують фахову 

правничу консультацію, практичну життєву пораду. Сподіваємось на тісну 

співпрацю і надалі, бо під час проведення таких зустрічей напрацьовується 

механізм правової поінформованості громадян. Адже від рівня обізнаності в 

громаді залежить і добробут людей» - зазначила заступник селищного 

голови Ольга Копчук. 

Після проведеного заходу  присутнім роздано буклети про безоплатну 

правову допомогу із контактними даними Заліщицького бюро правової 

допомоги. 

 

 

Семінар «Право громаданян на безоплатну правову допомогу». Товстенська 

селищна рада. 
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05 вересня  фахівчиня Заліщицького бюро правової допомоги, 

членкиня Асоціації жінок-юристок України «Юрфем» Таїса Рубаняк  провела 

лекцію для жінок на тему: « Запобігання домашньому насильству», який 

відбувся у  Центрі підтримки для жінок та дітей «Місто Добра» в м. Чернівці.   

Фахівчиня бюро правової допомоги звернулася до слухачок із словами про 

те, що домашнє насильство - не приватна справа сім‘ї. Це кримінальний 

злочин! За статистикою 47% жінок вважають себе мало проінформованими 

або такими, що взагалі не знають, як діяти в ситуації домашнього насильства 

Жінки, які потрапляють у Місто Добра, на жаль, є жертвами 

домашнього насильства: скривджені, налякані, закриті в собі... Більшість з 

них не знають про свої права. Кожна боялась звернутись по допомогу,  тому 

що навіть не уявляла, якими мають бути подальші дії. 

Учасниці розмовляли про способи захисту  від домашнього насильства, 

про права та місця, куди можна звернутися за допомогою.  

Для жінок корисною стала інформація про процес розлучення в 

судовому порядку та стягнення аліментів на утримання дітей.  

Молоді мами ділилися позитивними відгуками про захід та зізналися, 

що тепер знають про правові можливості у відстоюванні своїх прав і прав 

дітей. 

Семінар 

«Запобігання домашньому насильству». Центр підтримки для жінок та 

дітей «Місто Добра» м. Чернівці. 

Посилання на захід: 

https://www.facebook.com/mriyamartu/posts/1752247974983089 
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07 вересня начальниця Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак провела  семінар для безробітних осіб на тему: «Правова 

допомога – доступна кожному», який відбувся  в Монастириській районній 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості. 

Очільниця бюро правової допомоги наголосила присутнім на те, що 

безоплатна правова допомога - це правова допомога, що гарантується 

державою. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно.  
Громадяни дізналися про порядок звернення до Монастириського бюро 

правової допомоги за безоплатною правовою допомогою у цивільних та 

адміністративних справах. Кожен учасник отримав друковану продукцію із 

зазначеними контактами бюро правової допомоги.  

Після заходу в приміщенні установи організовано роботу 

консультаційного пункту доступу до БПД. 

 
 

Семінар «Правова допомога – доступна кожному».  Монастириська 

районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості. 

 

24 вересня, з метою налагодження співпраці зі представниками ОМС та 

реалізацією  проєкту  Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», відбулася робоча зустріч  очільниці Гусятинського 
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бюро правової допомоги Наталії Янцевич зі старостою села Постолівка 

Гусятинської територіальної громади. 

Під час зустрічі узгоджено подальшу співпрацю щодо здійснення 

виїзних пунктів консультування громадян із земельних питань та 

проведення правопросвітницьких заходів.  Також обговорено алгоритм дій 

щодо надання працівниками ОМС допомоги в забезпеченні доступу 

громадян до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.  

Серед жителів с. Постолівка розповсюджено тематичні буклети із 

земельних питань. 

 

 
Робоча зустріч зі старостою с. Постолівка Гусятинської ТГ 

 

30 вересня   начальник Заліщицького бюро правової допомоги Арсен 

Нагуляк  взяв участь у  семінарі для військовослужбовців та ветеранів 

АТО/ООС в приміщенні Заліщицької районної філії Тернопільського 

обласного центру зайнятості.  

 Мета заходу: надання інформації з питань захисту прав учасників 

бойових дій та осіб прирівняних до них. 

Арсен Нагуляк поінформував присутніх про право  УБД на безоплатну 

правову допомогу  відповідно до законодавства, а саме:  

 надання правових консультацій; 

 захист; 

 здійснення представництва; 

 складання документів процесуального характеру. 
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 Після семінару в приміщенні центру зайнятості відбулася робота 

консультаційного пункту, де Асен Нагуляк надав правові консультації 

ветеранам війни з питання здійснення доплат до одноразової щорічної 

грошової допомоги до 5 травня у розмірі визначеному Законом України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Також надано правову  інформацію щодо виплат грошових допомог у 

зв’язку із звільненням із збройних сил України.  Захід пройшов змістовно, 

активно, учасники отримали відповіді на свої запитання. 

 

 
 

Семінар для учасників бойових дій. Заліщицька районна філія Тернопільського 

обласного центру зайнятості. 

 

03 вересня очільниця Борщівського бюро правової допомоги Тетяна 

Кучіра зустрілася з учнями Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та провела бесіду 

на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 

У своєму виступі працівниця бюро правової допомоги наголосила 

присутнім, що жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або 

незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, 

недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання 

на її честь і гідність. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а 

також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство 

над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом 
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Школярі вели бесіду щодо поняття булінгу (цькування), його проявів, 

хто може стати потерпілою стороною, кривдником або свідком.  

Тетяна Кучіра розповіла, як діяти у разі вчинення булінгу та 

ознайомила з видами відповідальності за його вчинення. 

Школярі розглядали ситуативні вправи та ділилися думками щодо 

шляхів запобігання вчинення булінгу в школі. 

 Після проведеної бесіди діти отримали інформаційні буклети про 

права дитини. 

 

 
Бесіда зі школярами на тему: «Запобігання та протидія булінгу в 

навчальних закладах». Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
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16 вересня фахівці місцевого центру спільно з  представником 

Ювенальної превенції Чортківського ВП провели правопросвітницьку 

зустріч з учнями та вчителями Заболотівської ЗОШ І-ІІ ст. ім. Романа 

Шухевича на тему: «Зупинемо булінг разом!».  

Школярі ознайомилися з основними ознаками булінгу, його видами та 

чітким алгоритмом дій щодо його уникнення. Також обговорено питання 

адміністративної відповідальності неповнолітніх та запобігання 

правопорушень.  

Учасники отримали інформаційні буклети і паспорти прав дитини з 

контактами місцевого центру. Участь у заході взяло 40 дітей. 

 

 

правопросвітницька зустріч з учнями Заболотівської ЗОШ І-ІІ ст. ім. 

Романа Шухевича на тему: «Зупинемо булінг разом!» 

 

 

23 вересня  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: «Оплата праці: поняття, види та форми». 
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Наголошено, що дана тема є актуальною на сьогодні, оскільки знання 

своїх прав дозволить в повній мірі використовувати встановлені державою 

гарантії. Учасниць заходу ознайомлено з поняттям та структурою заробітної 

плати, у тому числі, поняттям основної і додаткової заробітної плати, інших 

заохочувальних компенсаційних виплат.  

Ст. 24 Закону України "Про оплату праці" закріплено, що: заробітна 

плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 

колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з 

виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 

уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 

відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими 

трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок 

часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи 

днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і 

характеру занять, місця проживання.  

Відповідно до ст. 30 Закону України про оплату праці при кожній 

виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про 

такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:а) 

загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; б) розміри 

і підстави утримань із заробітної плати; в) сума заробітної плати, що 

належить до виплати. 

Крім того слід зазначити, що Конституція України гарантує право 

кожному громадянину на звернення до суду за вирішенням порушених прав. 

Тому, у разі порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду 

з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження 

будь-яким строком. 

Також відмічено, що за порушення законодавства про оплату праці 

винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної 

та кримінальної відповідальності згідно з законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page
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Онлайн-засідання жіночого клубу «Берегиня» у Борщівській районній 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості 

24 вересня начальниця Монастириського бюро правової допомоги 

Галина Джумак провела інформаційну – зустріч зі школярами на тему: 

«Зупинемо булінг разом», яка відбулася в Монастириському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

 Дітей ознайомлено із поняттям, ознаками, видами булінгу. Зазначено, 

що булінг (цькування, насильство) - це агресивна, постійна, негативна 

поведінка дитини, вчителя чи батьків школярів або колективу, які поводять 

себе недобре, ображають та приносять шкоду іншим. Таке насильство 

потрібно зупиняти та не замовчувати про це. Також учням надано перелік 

телефонів та інших засобів зв’язку для захисту у випадку вчинення булінгу.  

Учням наголошено на тому, що усі діти рівні у своїх правах та ніхто не має 

права здійснювати будь яке насильство над дитиною. 



17 
 

 

Інформаційна – зустріч зі школярами на тему: «Зупинемо булінг 

разом» в Монастириському закладі освіти І-ІІІ ст. 

Що робити, якщо Ви втратили документи, які дають вам право вільно 

розпоряджатися своїм майном?  Як встановити факт народження, смерті, чи 

спільного проживання? Ці та інші факти називаються фактами, що мають 

юридичне значення – тобто такі, з якими закон пов'язує виникнення, зміну 

або припинення правовідносин. Часто такі питання виникають у засуджених 

осіб, які перебувають в Державній установі «Чортківська установа виконання 

покарань (№26)». 

Так, 21 вересня 2021 року директор Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги Марія Гамбаль та фахівець центру 

Олена Овсинська  провели для засуджених правопросвітницький семінар: 

«Порядок звернення до суду у справах щодо встановлення фактів, що мають 

юридичне значення». Цього ж дня було організовано роботу 
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консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в 

установі.  

Так, завдяки  співпраці Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги з Чортківською установою виконання 

покарань (№26) засуджені, які утримуються в установі завжди мають змогу 

отримати фахові консультації із правових питань, а також подати звернення 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Семінар «Порядок звернення до суду у справах щодо встановлення 

фактів, що мають юридичне значення». Державна установа «Чортківська 

установа виконання покарань №26 

(https://www.legalaid.gov.ua/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoga-

zasudzhenym-

osobam/?fbclid=IwAR1DuSPDR0JMnNL4QzfOAGKEyBkNJJwo2lb_cVqLzNyfjK

NlfTIXlgM7oYs) 

23 вересня 2021 року, в рамках реалізації програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», фахівці центру здійснили 

виїзд в у найвіддаленіші села Чортківського району  Буданів та  Папірня, які 

приєдналися до Білобожницької територіальної громади в ході 

адміністративно-теритріальної реформи.  

Для жителів сіл проведено правопросвітницькі заходи та роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги із 

земельних питань. Також проведено вуличне інформування громадян з 



19 
 

питань надання безоплатної правової допомоги в сфері земельних 

правовідносин. 

 

Консультаційний пункт доступу до БПД в Буданівському  

старостинському окрузі 

 

Адресна правова допомога 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року працівники місцевого центру 

здійснили 4 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. 
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Адресна правова допомога 

 

[1.4.]  Реалізація комунікативної стратегії системи надання БПД. 

Проведення тематичних інформаційних кампаній. (відповідно до окремого 

плану КЦ на 2021 р.) 

Волонтери БПД 

5 волонтерів, які співпрацюють з Чортківським місцевим центром 

активно провадять свою діяльність в сфері надання безоплатної правової 

допомоги. 

Так, протягом ІІІ кварталу нашими волонтермами забезпечено 

проведення інформування населення про систему БПД, розповсюдження 

друкованої продукції, перенаправлення клієнтів, які потребують правової 

допомоги до місцевого центру та бюро праової допомоги.  

Волонтерство в сфері безоплатної правової допомоги – це проєкт, який 

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



21 
 

мають бажання  допомогти людям отримати правову допомогу та підвищити 

їхню правову обізнаність.  

За вказаний період волонтерами здійснено: 

- завдань – 9; 

- кількість охоплених заходами осіб – 190; 

- кількість осіб, яких перенаправлено волонтерами до центру та бюро – 

28; 

- кількість витраченого часу волонтерами для здійснення волонтерської 

діяльності – 12 годин. 

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.  

Протягом ІІІ  кварталу проведено 31  виїзд у громади Чортківського 

району для проведення правопросвітництва та надання правових 

консультацій із земельних питань. Заходами охоплено 448 осіб. 

 

Розміщення інформації в ЗМІ та на інформаційних сайтах партнерів 

 Протягом ІІІ кварталу працівники центру та бюро правової допомоги 

здійснювали роботу з інформування громадян про систему БПД, публікуючи 

правові інформації, консультації, новини про систему БПД, приклади 

успішних справ на інформаційних ресурсах партнерів та ЗМІ: 

А саме: 

 на радіо – 5 інформацій; 

 в друкованих виданнях – 4 публікації; 

 в інтернет-виданнях – 8 дописів; 

 на веб-сайтах парнерів та ОМС – 54 інформації; 

 на сторінках у соцмережах партнерів та ОМС – 50 дописів. 

Соціальна реклама для жителів Чортківської громади. 

 Протягом ІІІ кварталу 2021 року Чортківський місцевий центр надрукував 

інформаційні матеріали для клієнтів центру: 

- плакати – 44 шт; 

- збірки успішних справ – 40 шт; 
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- кишенькові календарики – 1500 шт; 

- буклети – 19000 шт. 

[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 ІІІ кварталу 2021 року 

відредаговано 8 правових консультацій. 

Під час проведення правопросвітницьких заходів працівники 

місцевого центру знайомлять учасників із інформаційною платформою 

WikiLegalAid, покроковою інструкцією користування та отримання зразків 

заяв, клопотань з різних правових питань. 

  

 

 


