
    
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

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

Протягом IV кварталу 2021 року  фахівці Чортківського місцевого центру 

та бюро правової допомоги провели роботу 40 виїзних консультаційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги в селах та селищах 

територіальних громад Чортківського району, які відбулися в рамках 

виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». Так, фахівці відвідали найвіддаленіші населені пункти 

територіальних громад Чортківського району.   

Під час виїздів фахівці провели інформування громадян з питань 

земельного законодавства та надали правові консультації. Найпоширенішими 

питаннями, що цікавили жителів громад були: 

- спадкування земельної ділянки за заповітом та за законом; 

- пільги при сплаті земельного податку; 

- порядок безоплатної передачі земельної ділянки громадянам; 

- укладення та внесення змін до договору оренди землі. 

 

 

Інформування жителів с. Окопи Мельнице-Подільської ТГ  

із земельних питань 

 

12 листопада 2021 державну установу «Чортківська установа виконання 

покарань (№26)» відвідали директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірина 

Хондогій та директор Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Марія Гамбаль. В ході візиту 

керівники центрів провели робочу зустріч із начальником установи 
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підполковником внутрішньої служби Ігорем Драбиком, під час якої було 

обговорено подальшу співпрацю та узгоджено графік роботи пунктів 

консультування засуджених. Також надано допомогу засудженим у 

складанні заяви про прийняття спадщини, роз'яснено положення цивільного 

кодексу про спадкування за законом та порядок прийняття спадщини 

спадкоємцями першої черги та допомогу у написанні касаційної скарги. 

 

 
Чортківська установа виконання покарань (№26) посилання на захід 

Протягом IV кварталу 2021 року начальниця відділу «Гусятинське  бюро 

правової допомоги» Наталія Янцевич  організувала роботу  виїзних 

консультаційних пунктів  доступу до безоплатної правової допомоги  в 

селах та селищах територіальних громад, в рамках виконання програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Протягом 

жовтня та листопада було відвідано с. Товсте, с.Красне, с.Личківці, с. 

Городниця, с. Раштівці, с. Глібів та смт Гримайлів.  

До проведення виїзних прийомів громадян у Гримайлівській 

територіальні громаді долучився волонтер Чортківського місцевого центру 

Андрій Семчишин, який інформував громадян про реалізацію права на 

отримання безоплатної правової допомоги та розповсюджував друковану 

продукцію на правову тематику. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349425923652206&id=100057544025131
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Робота консультаційних пунктів в Гусятинській громаді 

 

Інформування громадян про безоплатну правову  

допомогу волонтером БПД 
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01 жовтня начальниця відділу «Гусятинське бюро правової допомоги» 

Наталія  Янцевич взяла участь у семінарі на тему:  «Зупинимо булінг разом. 

Домашнє насильство»  у Гусятинській пубічній бібліотеці. Захід проведено 

для відвідувачів бібліотеки за участю  інспектора ювінальної провенсії 

СППП Чортківського РВП Маєю Сігіль. 

Наталія Янцевич розповіла присутнім про проблему булінгу в 

шкільному середовищі, способами захисту та передбачену законодавством 

відповідальність. Також очільниця бюро правової допомоги роз’яснила 

слухачам, що таке «домашнє насильство», розповіла про його види та 

способи захисту.   Відвідувачі заходу переглянули повчальні мультфільми, 

після чого вели бесіду про булінг та домашнє насильство. Кожен учасник 

отримав інформаційні буклети про безоплатну правову допомогу та 

запобігання домашньому насильству. 

 

Правопросвітницький захід «Зупинимо булінг разом. Домашнє 

насильство». Гусятинська бібліотека. 
 

Також  протягом звітного кварталу, Наталія Янцевич проводила   

правопросвітницькі заходи для безробітних громадян, учасників АТО, осіб з 

інвалідністю, жінок, які перебувають на обліку Гусятинської  районної філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості.  Заходи були на тематику: 

«Права та гарантії жінок в Україні», «Правова допомога для ветеранів 

війни», «Протидія домашньому насильству та булінгу». В зв’язку з 

карантинними обмеженнями, заходи проведено в режимі онлайн. 
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Вебінари в Гусятинській районній філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості. 

 

05 жовтня начальниця відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Кучіра провела бесіду зі студентами Борщівського професійного 

ліцею на тему: «Я проти насилля! А ти?». Метою заходу було інформування 

молоді про проблему домашнього насильства в Україні, розпізнавання його 

за  видами, формування правової свідомості. 

Фахівчиня роз’яснила, що будь-яке насильство є порушенням прав 

дитини та людини, яке вимагає належної реакції із сторони суспільства та 

держави. 

Насильство між дітьми -  проблема, яка, на жаль, сьогодні стає для 

України все більш актуальною, є особливо небезпечним. Це пов’язано, 

зокрема, із вразливістю дитячої та підліткової психіки та впливом насильства 

на подальше життя дітей, які стали його жертвою або є агресорами. 

Наявність та зростання випадків насильства серед дітей є індикатором 

багатьох суспільних проблем, отже, ця проблема стосується кожного.  
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Слухачі дізналися, що насильство – це не тільки і не завжди вкрай 

жорстокі фізичні дії відносно іншої людини (побиття, нанесення травм, 

каліцтв, тортури) або особливо жорстокий психологічний тиск чи 

приниження. Насильством є будь-які дії фізичного, психологічного, 

сексуального, економічного характеру, які принижують честь і гідність 

дитини, порушують її права, інтереси. Крім того, насильство не завжди має 

тривалий або систематичний характер. Насильство може мати поодинокі 

випадки, але це жодним чином не зменшує його негативного впливу на 

психіку дитини, її гідність, та не применшує його суспільної небезпечності. 

Присутнім наголошено, що якщо довелося стати свідком словесних 

образ, насмішок між дітьми (які на перший погляд є нормою спілкування 

серед дітей), якщо діти ображають один одного за ознаками їх матеріального 

достатку, інтелектуальними здібностями, соціального статусу їх батьків чи за 

іншими ознаками, або помітили, що діти штовхають один одного, кричать, 

залякують, намагаються послуговуватись іншими дітьми – це також 

насильство. Адже жодна дитина не хоче і не повинна бути ображеною, 

приниженою, заляканою, присоромленою, висміяною або пригніченою! 

 

 
 

Правопросвітницька бесіда зі студентами Борщівського професійного 

ліцею на тему: «Я проти насилля! А ти?». 
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11 жовтня в Чортківському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувся семінар-навчання на тему: «Початок 

функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи (ЄСІТС)». Участь у заході взяли керівник 

апарату та працівники Чортківського районного суду, адвокати, які надають 

безоплатну правову допомогу та працівники місцевого центру. 

Керівник апарату суду Наталія Грузінська ознайомила присутніх з 

рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21, яким 

затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем 

ЄСІТС: «Електронний кабінет», «Електронний суд», «Підсистема 

відеоконференцзв’язку». Зазначені підсистеми почали функціонувати з 05 

жовтня 2021 року. 

В зв’язку з цим, відповідно до вимог процесуального законодавства 

адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові 

експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти 

господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють 

офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку. 

Також зазначено, що окрім раніше визначеного порядку подачі 

(приймання) документів у паперовій формі передбачається можливість їх 

подачі (приймання) в електронній формі, підписані кваліфікованим 

цифровим підписом. 

Також в рамках співпраці з Чортківським районним судом, директор 

центру Марія Гамбаль надала друковану продукцію ( плакати та буклети) з 

питань земельного права для розміщення на інформаційних стендах суду. 
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семінар-навчання на тему: «Початок функціонування окремих 

підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (ЄСІТС)». Чортківський МЦ 

 

18 жовтня студенти Чортківського інституту підприємництва і бізнесу 

Західноукраїнського університету пройшли квест містом «Загадки Чорткова: 

економічні, культурні, історичні». Пригоду організували викладачі 

навчального закладу, а Чортківський місцевий центр став однією з локацій. 

На учасників команд чекали цікаві завдання на правову тематику: ситуативні 

задачі та вікторини. За правильно виконані завдання працівники центру 

вручали студентам підказки, які допомогли їм дійти до фінішу квесту. 

Мета квесту – підвити знання молоді з питань захисту прав громадян. 

Учасники зі сторони практики ознайомились зі специфікою роботи та 

послугами різних державних установ та закладів міста, які стали локаціями 

для гри. 

Фахівці безоплатної правової допомоги розповіли студентам про види 

правової допомоги, які можна отримати в місцевому центрі, способами 

захисту порушених прав та порядок звернення громадян за отриманням 

безоплатної правової допомоги. 

Студенти швидко та впевнено виконували завдання квесту. Знання 

своїх прав та недопущення їх порушення – це необхідність кожного 
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свідомого громадянина. А безоплатна правова допомога – це право, 

визначене Конституцією України та гарантоване державою. 

Це була дуже цікава та пізнавальна пригода. Важливо знати свої 

права та вміти їх захищати – підсумували учасники. 

 

 
 

Посилання на захід 

 

20 жовтня заступниця  начальника відділу « Заліщицьке бюро правової 

допомоги» Таїса  Рубаняк взяла участь у семінарі для студентів на тему: 

«Протидія булінгу», який відбувся в   Заліщицькому вищому професійному 

училищі . 

 Студентам було доведено основні аспекти протидії булінгу, також 

надано інформацію стосовно алгоритму дії при  зверненні постраждалого від 

винення булінгу. 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/yak-studenty-z-chortkova-prohodyly-pravoznavchyj-kvest/?fbclid=IwAR3liova4ulY3w2p1fkuvDJ-gyAx9zmzul2nP0FIEnd_xYQXqSD0hsOQYMo
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Семінар для студентів на тему "Протидія булінгу". Заліщицьке вище 

професійне училище. 

 

22 жовтня 2021 року головний юрист  відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Оксана Дуляк Чортківського місцевого центру з надання БВПД  

провела семінар на тему «Права осіб з інвалідністю»  для  безробітних 

громадян в приміщенні Бучацької районної філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості. 
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Учасникам заходу було роз’яснено, що відповідно до Закон України "Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" особам з 

інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових 

умовах технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення 

крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного 

висновку. 

Також Оксана Дуляк ознайомила безробітних з основами Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», а саме про право осіб з інвалідністю на 

отримання правових консультацій, роз’яснень, складення документів 

процесуального характеру та представлення інтересів у судах за рахунок 

держави.  

Учасники заходу отримали інформацію про порядок звернення до бюро 

правової допомоги та інформаційні буклети. 

 

 

Семінар на тему «Права осіб з інвалідністю». Бучацька районна філія 

Тернопільського  обласного центру зайнятості. 

27 жовтня головний юрист  відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Оксана Дуляк  провела роботу  виїзного прийом громадян у селі 

Трибухівці та провела інформування представників громади на тему: 

«Земельна реформа в Україні».  

 Представники територіальної громади та жителі ознайомилися, що з 1 

липня 2021 року було офіційно відкрито ринок землі. 19 серпня 2021 року 

було відкрито роботу "земельного штабу", який розглядає звернення 

учасників ринку землі про наявні проблеми його функціонування. До штабу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/875-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/875-12
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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увійшли представники ВРУ, Держгеокадастру, Нотаріальної палати України, 

Незалежної асоціації банків України та інші профільні асоціації. Засідання 

штабу відбувається щомісяця. 

Державними органами декларується, що мета реформи – це: 

1) забезпечення реалізації конституційних прав громадян на вільне 

розпоряджання своєю власністю; 

2) формування територіальних громад шляхом передачі в їхнє 

розпорядження сільськогосподарських земель державної власності; 

3) прозоре та ефективне управління земельними ресурсами, які не підлягають 

передачі до територіальних громад. 

Учасники заходу задавали запитання та отримали вичерпні відповіді.  

 

 

 
Консультаційний пункт. Трибухівська територіальна громада. 

 

 

31 жовтня в Чортківському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулася подія – відкриття Мандрівного 

фестивалю Docudays UA, яку презентував голова ГО «Гельсінська ініціатива 

–ХХІ» Олександр Степаненко.  Місцевий центр виступив 

співорганізатором заходу, надавши приміщення для проведення заходу та 

запросивши  працівників Чортківського районного суду, Чортківської 

районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості та  адвокатів 

Чортківщини.  
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Програма розпочалася із семінару, присвяченого  до 110-ї річниці від 

створення Чортківського окружного суду та діяльності адвоката Антіна 

Горбачевського. Під час презентації присутні ознайомилися із історією 

створення будівлі  Чортківського окружного суду, біографією та 

правозахисною діяльністю адвоката, громадського та політичного діяча  

Антіна Горбачевськог. 

Під час воркшопу партнери центру вели дискусії, проводили паралелі 

правозахисної діяльності адвокатів сьогодення та минулого, обговорювали 

резонансні судові процеси початку ХХ століття, учасниками яких були 

історичні постаті нашого краю. Адвокати системи БПД ділилися власним 

досвідом захисту прав громадян у судовому процесі, адже часто від їх 

професійної правової допомоги  залежить не тільки вирішення справи у суді, 

а й підтвердження  та захист конституційних прав громадян. 

Також Олександр Степаненко презентував аудиторії авторську книгу 

«Він захищав без меча. Антін Горбачевський, біографічний нарис на тлі 

епохи», яка видана в рамках інформаційної кампанії «Двері до правосуддя». 

Захід завершився ознайомленням учасників із програмою запланованих 

заходів Мандрівного фестивалю Docudays UA на Тернопіллі, до яких 

долучаться фахівці  Чортківського місцевого центру. 

 
https://www.facebook.com/DocudaysTernopil2015/posts/4693565014035

647 

 

19 листопада фахівчиня відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Ольга Носовська взяла участь в онлайн-засіданні жіночого клубу «Берегиня» 

на тему: «Гендерні особливості працевлаштування в Україні». Жіночий клуб 

https://www.facebook.com/DocudaysTernopil2015/posts/4693565014035647
https://www.facebook.com/DocudaysTernopil2015/posts/4693565014035647
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функціонує на базі Борщівської районної філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості. 

Ольга Носовська виступила перед учасницями із роз’ясненнями понять 

«гендерна рівність», «гендерні стереотипи в сфері працевлаштування», 

Оскільки членкинями вказаного клубу є виключно жінки, тому більш 

детально фахівчиня зупинилась на питанні рівності прав жінок. 

Присутнім роз’яснено форми дискримінації (пряма дискримінація, 

непряма дискримінація, підбурювання до дискримінації, пособництво у 

дискримінації, утиск). 

Фахівчиня бюро правової допомоги наголосила, що держава забезпечує  

надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і 

культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та 

винагороді за неї. Також держава забезпечує виконання спеціальних заходів 

щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг, 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством.  

 Учасниці клубу ознайомилися із основами Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», згідно якого усі громадяни мають право 

отримати безоплатну первинну правову допомогу, а в деяких випадках – 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 
Онлайн-засідання жіночого клубу «Берегиня» на тему: «Гендерні 

особливості працевлаштування в Україні». Борщівська районна філія 

тернопільського обласного центру зайнятості. 
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01 грудня, очільниця відділу «Гусятинське бюро правової допомоги» 

Наталія  Янцевич взяла участь  засіданні круглого столу на тему: «Протидія 

домашньому насильству», яке відбулося в  КУ « Центр надання соціальних 

послуг». Учасниками засідання були представники   Гусятинського сектору 

філії ДУ « Центр пробації» в Тернопільській області, відділення  поліції № 3 

(м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області. 

 Під час засідання круглого столу обговорили основні норми Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,  ефективну 

співпрацю між суб’єктами взаємодії, відповідальними за запобігання та 

протидію домашньому насильству.  

Наталія Янцевич нагадала учасникам, що згідно Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» жертви домашнього насильства та насильства 

за ознакою статі мають право на безплатну правову допомогу, яку можна 

отримати в бюро правової допомоги. 

 

 

Засідання круглого столу «Протидія домашньому насильству».   

Комунальна Установа «Центр надання соціальних послуг». 

професійне училище . 
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02 грудня начальниця відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Кучіра провела семінар для осіб з інвалідністю на тему: «Права  осіб з 

інвалідністю в Україні», який відбувся у  Борщівській районній філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

 Під час заходу  присутнім роз’яснено, що відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 

особи з інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, 

політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, 

законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. Не існує якихось особливих чи окремих 

прав для осіб з обмеженими можливостями. Права людини в кожного 

однакові, питання лише в перешкодах на шляху до їхньої реалізації. 

Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави, 

що полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших 

виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, 

встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. 

Якщо особі з інвалідністю створені перешкоди для здійснення нею 

своїх прав, свобод чи законних інтересів або по відношенню до неї наявні 

будь-які прояви дискримінації за ознакою інвалідності, то відповідно до ЗУ 

«Про звернення громадян», вона може подати скаргу на дії чи рішення 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування або іншого 

суб’єкта у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі.  

Присутніх ознайомлено з переліком діючих Всеукраїнських 

громадських організацій, які представляють інтереси різних категорій осіб з 

інвалідністю, здійснюють контроль за дотриманням їхніх прав. 

Також слухачі дізналися про право на отримання безоплатної правової 

допомоги та порядком звернення до бюро правової допомоги. 
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Семінар на тему: «Права  осіб з інвалідністю в Україні».  Борщівська 

районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості. 

 

 07 грудня заступник начальника відділу  «Заліщицьке бюро правової 

допомоги» Таїсія Рубаняк провела навчання для представників 

територіальних громад на тему:  «Громада без насилля», яке відбулося в  

приміщені Заліщицьої міської ради.  

До учасників заходу було доведено аспекти домашнього насильства, 

види насильства та його прояви, спеціальні заходи щодо протидії 

домашнього насильства. 

Таїса Рубаняк детально ознайомила представників громад з порядком 

надання безоплатної правової допомоги особам, які постраждали від  

домашнього насильства.  

Також присутні отримали перелік документів, що підтверджують 

належність постраждалих осіб до суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу. Центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечують надання безоплатної правової допомоги 

постраждалим особам у порядку, встановленому Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу», за зверненням постраждалої особи або її 

законного представника, в тому числі у приміщенні загальної/спеціалізованої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
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служби підтримки постраждалих осіб, якщо постраждала особа не може 

відвідати центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

самостійно, про що центру повідомляється відповідною службою. 

Облік і розгляд заяв та повідомлень про застосування домашнього 

насильства проводиться суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, серед яких є районні, 

районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та виконавчі 

органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) 

рад. 

 

  

 

Навчання для представників територіальних громад на тему:  

«Громада без насилля».  Заліщицьа міська рада. 
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22  грудня 2021 року  фахівчиня відділу «Заліщицьке бюро правової 

допомоги» Таїса Рубаняк  провела лекцію для студентів та викладачів 

Заліщицького фахового коледжу ім. Є.Хрипливого на тему: «Земельна 

реформа у Україні». 

Під час заходу студентів ознайомлено з  основними  аспектами 

земельної реформи, надано інформацію щодо дії Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення від 31.03.2020 № 552-IX». 

 

 
 

Лекція для студентів та викладачів Заліщицького фахового коледжу 

ім. Є.Хрипливого на тему: «Земельна реформа у Україні». 

 

   

22 листопада начальниця відділу «Монастириське бюро правової 

допомоги» Галина Джумак провела  інформаційну зустріч «Розірви коло 

насильства» для жителів міста Монастириська, яка відбулася в приміщені 

центральної публічної бібліотеки.  

Присутніх ознайомлено із правом кожного потерпілого від домашнього 

насильства на правовий захист. Також представниця бюро правової допомоги 

детально розповіла про перелік осіб, на яких поширюється домашнє 
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насильство. Переглядаючи презентацію, відвідувачі бібліотеки ознайомилися 

з алгоритмом  дій потерпілих у випадку вчинення домашнього насильства та  

контактами установ, організацій,  які ведуть діяльність, спрямовану на 

запобігання та протидію домашньому насильству. Наголошено присутнім, що 

усі постраждалі від домашнього насильства мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу.         

 

 

  
Зустріч-інформування «Розірви коло насильства». Центральна 

публічна  бібліотека м. Монастириська. 

 

13 грудня фахівці Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провели тренінг з прав людини для 

учнів 5-11 класів Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Під час тренінгу учасники знайомилися з основними статтями 

Загальної декларації прав людини, з поняттями «потреби», «гідність» і 

«права людини» та як їх реалізувати у житті.  
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Школярі активно грали в симуляційні ігри «Безводів», «Зроби крок», 

«Потреби і бажання», які розробили учасники проєкту «Simschool – 

cимуляційні ігри для вивчення прав людини». 

Учасники активно дискутували стосовно питань:  

- що таке права людини та як їх захистити? 

- якою буде якість життя людини, якщо обмежити її в праві на освіту? 

- хто має реалізувати право дітей на освіту: держава чи батьки?  

- вплив економічних факторів на розвиток освіти? 

- що таке дискримінація? 

- куди звертатися за правовою допомогою?  

 

 
 

Тренінг з прав людини. Улашківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

https://www.facebook.com/groups/1806287626358724/posts/3154185491568924/ 
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10 грудня 2021 року з нагоди Дня безоплатної правової допомоги, 

присвяченого до Міжнародного дня прав людини, фахівці Чортківського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена 

Овсинська та Олена Гикава провели зустріч-інформування працівників ДУ 

«Чортківська установа виконання покарань (№26)». Присутні отримали 

інформацію щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги, 

порядок реалізації цього права, підстави та порядок її надання. Фахівці 

місцевого центру також ознайомили з найпоширенішими питаннями, з якими 

звертаються клієнти до центру. 

 

 
Посилання на захід 

 

10 грудня, з нагоди Дня безоплатної правової допомоги, присвяченого 

до Всесвітнього Дня прав людини, фахівці Чортківського місцевого центру 

провели тренінг для студентів Чортківського вищого професійного училища 

на тему захисту прав людини. 

Під час тренінгу учасники знайомилися з основними статтями 

Загальної декларації прав людини, застосуванням їх у житті та шукали 

взаємозв’язок між поняттями: «потреби», «гідність» і «права людини». 

Далі студенти грали в симуляційну гру «Безводів», яка перенесла учасників 

до вигаданого містечка, де існує проблема відсутності води. За сценарієм гри 

учні школи міста Безводів не відвідували навчання, оскільки змушені були 

цілий день носити додому воду, якої не вистачає. Студенти отримали свої 

ролі в грі (учительство, учні, батьки, місцева влада, бізнес) та об’єдналися в 

https://www.facebook.com/Olenaovs?__cft__%5b0%5d=AZXoaU95Bby3YLUq2EoWm_LZMyp3xKn3IWx8iasMpW5eT9jZwhIU_ctaNkg6kiGHwdFtwBo9k8_rnBMZIuFa9d8Uh4qFRsmJ12RIinblwkfDUtU1ItuAOQx1GdHjvBRj9K8T86MVClaDe_ATL1-ZTF5Y0u25QrVroRien2OCGGeQht7hdB-Fp8EHVB9I6pY093CLm6eaks1t6NangdQoZvZ_5uLKN-OnrBtpmS4A6FLgpQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Olenaovs?__cft__%5b0%5d=AZXoaU95Bby3YLUq2EoWm_LZMyp3xKn3IWx8iasMpW5eT9jZwhIU_ctaNkg6kiGHwdFtwBo9k8_rnBMZIuFa9d8Uh4qFRsmJ12RIinblwkfDUtU1ItuAOQx1GdHjvBRj9K8T86MVClaDe_ATL1-ZTF5Y0u25QrVroRien2OCGGeQht7hdB-Fp8EHVB9I6pY093CLm6eaks1t6NangdQoZvZ_5uLKN-OnrBtpmS4A6FLgpQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366784031916395&id=100057544025131
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моногрупи за інтересами. Студенти шукали взаємозв’язок між якісною 

освітою та розвитком міста надалі, створювали свої проєкти щодо 

розв’язання проблеми відвідування дітьми школи та забезпечення міста 

водою.  

Учасники активно дискутували стосовно питань: 

якою буде якість життя людини, якщо обмежити її в праві на освіту? 

хто має реалізувати право дітей на освіту: держава чи батьки?  

вплив економічних факторів на розвиток освіти. 

Кожна група презентувала свій проєкт вирішення проблеми освіти у 

містечку Безводів. 

«Завдяки грі студенти зрозуміли, як реалізувати права людини у 

повсякденному житті, важливість вміти висловлювати свою думку, займати 

активну громадську позицію, вміти знаходити вихід зі складних ситуацій» - 

відзначила практичний психолог навчального закладу Валентина Гузік. 

Окремо висловлюємо подяку Яна Петльована, учасниці проєкту 

«Simschool – cимуляційні ігри для вивчення прав людини» за подаровану 

місцевому центру збірку «Культура й практика викладання прав людини: 

поради, вправи, симуляційні ігри».  

 
https://www.facebook.com/ChortkivMCBVPD/posts/3119929211663094 

 

 

 

Інф.%20довідка%20ІV%20кв.%202021Чортківський%20МЦ%20%20.doc
Інф.%20довідка%20ІV%20кв.%202021Чортківський%20МЦ%20%20.doc
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16 грудня начальниця відділу «Монастириське бюро правової 

допомоги» Галина Джумак  провела урок тему: «Права дітей та протидія 

булінгу» для учнів Монастириського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів. 

 На заході школярів ознайомлено із невід’ємними правами кожної 

дитини. Роз’яснено необхідність поважати кожного та право на захист себе. 

Також зазначено, що  діти не є власністю батьків. Всі діти від народження 

наділені такими ж правами як і дорослі. Кожна дитина є неповторною, 

індивідуальною, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю держави.  

Під час заходу учні відгадували кросворд та грали у правову  гру 

«Слово».   

 

Урок на  тему:  «Права дітей та протидія булінгу». Монастириський  
заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. 
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Адресна правова допомога 

Протягом ІV кварталу 2021 року працівники місцевого центру 

здійснили 2 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 
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[1.4.]  Реалізація комунікативної стратегії системи надання БПД. 

Проведення тематичних інформаційних кампаній. (відповідно до окремого 

плану КЦ на 2021 р.) 

Волонтери БПД 

6 волонтерів, які співпрацюють з Чортківським місцевим центром 

активно провадять свою діяльність в сфері надання безоплатної правової 

допомоги. 

Так, протягом ІV кварталу волонтерами місцевого центру проведена 

робота з розповсюдження друкованої продукції  про систему БПД, залучення 

до проведення виїзних консультаційних пунктів та проведення право 

просвітницьких заходів. Також волонтери перенаправляють громадян до 

центру та бюро правової допомоги.  

За вказаний період волонтерами здійснено: 

- завдань – 12; 

- кількість охоплених заходами осіб – 97; 

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

24; 

- кількість витраченого часу волонтерами для здійснення волонтерської 

діяльності – 21 година. 

Розміщення інформації в ЗМІ та на інформаційних сайтах партнерів 

 Протягом ІV 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 – 7 інформацій; 

 в друкованих виданнях – 2 публікації; 

 в інтернет-виданнях – 10 дописів; 

 на веб-сайтах парнерів та ОМС – 35 інформації; 

 на сторінках у соцмережах партнерів та ОМС – 50 дописів. 

[1.5.] Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

Працівники Чортківського місцевого центру беруть участь в 

редагуванні правових консультацій, розміщених на довідково-

інформаційній платформі WikiLegalAid. Під час проведення 
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правопросвітницьких заходів фахівці знайомлять учасників із 

інформаційною платформою WikiLegalAid, покроковою інструкцією 

користування та отримання зразків заяв, клопотань з різних правових 

питань. 

  

 

 


