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 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

 

Пріоритет  І. Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості 

людей. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 
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Пріоритет ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

 

 

 

 

 

 

 



Пріоритет  І. Підвищення рівня правової свідомості, культури та 

освіченості людей. Суб’єкти відповідного права мають рівний 

доступ до БПД. 

  Фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській області  Кременецького, Тернопільського 

та Чортківського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Регіональний центр, місцеві центри)  докладається максимум 

зусиль для  підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати 

правові потреби та проблеми, зменшення рівня правового нігілізму населення, 

стимулювання правомірної поведінки, а також посилення спроможності 

системи безоплатної правової допомоги Тернопільщини на засадах 

клієнтоорієнтованості та інклюзивності.  

  

Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальних 401 

правопросвітницький захід, спрямований на підвищення  правової 

культури та освіченості населення.  

 

Так, для жителів територіальних громад,  колективів підприємств, 

установ, організацій, представників ОСББ фахівцями місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено інформаційні 

заходи  для різних цільових аудиторій, а саме із захисту прав та законних 

інтересів, інших актуальних правових питань.  У звітному періоді 2021 році 

проведено 70 правопросвітницький захід  такого спрямування.   

Заходи проведено у вигляді бесід, семінарів,   лекцій,   зустрічей-

інформувань, під час яких юристи безоплатної правової допомоги надавали 

роз’яснення із тих правових питань, з якими  найчастіше зустрічаються 

громадяни. Це питання захисту трудового, спадкового права, сімейних 

правовідносин, захисту соціальних прав, запобігання домашньому насильству 

та інші. 

7 квітня головні  напрями роботи - перенаправлення клієнтів до центрів 

та бюро правової допомоги, проведення правопросвітницьких заходів для 

жителів громад, консультативно-методична допомога та заходи для 

фахівців органів місцевого самоврядування обговорили керівник 

Регіонального центру з надання БВПД в області Ірина Хондогій, перший 

заступник міського голови м. Бережани Марія Лук’янова та заступники 

міського голови Володимир Урдейчук і Валерій Бабич на зустрічі у 

Регіональному центрі.   

Учасники заходу одноголосно зійшлись на думці, що максимально багато 

людей повинні знати про систему безоплатної правової допомоги та послуги, 

які вона надає. Постійна робота виізних пунктів консультування, проведення 

правопросвітницьких заходів, надання адресної правової допомоги сприяє 

підвищенню рівня обізнаності населення про свої права та способи їх захисту.  



 

 
 

Лише об’єднавши зусилля, можна навчити громадян захищати свої права і 

досягти в цій справі максимального результату, переконані в центрах з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Виникли правові питання – 

безоплатна правова допомога завжди поруч!  

 

Кременецький місцевий центр 

 

25 березня семінар на тему «Спадщина. Що потрібно знати?»для  жителів с. 

Загірці та с. Михайлівка Лановецької територіальної громади  

(Лановецьке бюро правової допомоги) 



 

 

03 лютого зустріч-інформування 

з працівниками Управління освіти, 

культури, молоді і спорту, праці 

та соціального захисту населення 

Зборівської міської ради на тему 

«Лікарняний по догляду за 

дитиною під час карантину». 

(Зборівське бюро правової 

допомоги ) 

 

Фахівцем Шумського бюро правової допомоги 03 червня проведено 

тематичну бесіду в Публічній бібліотеці Шумської міської ради для працівників 

бібліотеки тему: «Право на безоплатну правову допомогу». 

 

 
Тематична бесіда в Публічній бібліотеці Шумської міської ради для «Право 

на безоплатну правову допомогу» 



З метою інформування громадян про їхні права та механізми захисту, 30 

червня спеціалістка Лановецького бюро правової допомоги спільно з  

спеціалістами Лановецької районної філїі Тернопільського обласного центру 

зайнятості провела інформаційний  семінар на тему «Правовий захист трудових 

прав та законних інтересів працівників» для спеціаліста консультативного 

пункту для бізнесу Лановецької громади, члена молодіжної ради при 

Лановецькій ОТГ, начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури, 

туризму, молоді та спорту Борсуківської сільської ради (територіальної 

громади), начальника відділу освіти, охорони здоров’я та соціальної політики 

Лановецької міської ради, голови спілки ГО «Воїни АТО Лановеччини».  
 

 
 

Лановецька районна філїя Тернопільського обласного центру зайнятості, 

інформаційний  семінар на тему «Правовий захист трудових прав та законних 

інтересів працівників» 
 

02 червня провели спільно з нашими партнерами ГО «Центр розвитку 

ініціатив «ІнСорс» «Правовий кінозал» для майбутніх фельдшерів, студентів 2-

го курсу Кременецького медичного фахового коледжу ім. Арсена Річинського,  

під час якого показали фільм «Ліза ходи додому». Посилання  на сайт.  

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-kinozal-ta-inshi-zahody-kremenetskogo-mts-do-dnya-zahystu-ditej/


 
 

Тернопільський місцевий центр 

Для правової обізнаності фахівець, Козівського бюро правової допомоги 

разом з трудовим колективом Козівського районного відділу ДРАЦС та 

мешканцями козівщини зібрались 26.02.2021 року  для того щоб обговорити всі 

моменти шлюбного договору, а саме коли договір набирає чинності, його 

форма, а також розірвання договору. 

 

       Керівник Підволочиського бюро правової допомоги спільно з 

працівниками Тернопільського місцевого центру  з надання БВПД здійснили 

виїзди в Скалатську територіальну громаду де провели правопросвітницькі 

заходи та консультування громадян в рамках виконання програми 



«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» . 

 

 
2 червня відзначали День Захисту Дітей в Великоберезовицькій ОТГ. 

Святкування відбулося на території Великоберезовицької ЗОШ, куди з’їхалися 

учні всієї громади.  Цікаві конкурси, змагання, різні локації, подарунки та 

пригощення, що ще потрібно, щоб потішити дітей. Фахівчиня місцевого центру 

Максимюк Ірина та волонтери забезпечили роботу правової локації. Діти з 

радістю розгадували ребуси та загадки, адже найактивніші з них, отримували 

цікаві призи.  

  
 

Чортківський місцевий центр 

26 січня 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 

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. 

 
Зустріч-інформування про систему БПД старост сіл Білобожницької  

ОТГ. Білобожницька сільська рада (Чортківський МЦ) 
 

21 квітня головний спеціаліст відділу «Бучацьке бюро правової 

допомоги» Чортківського місцевого центру з надання БВПД  провела семінар 



для медичних працівників Бучацької міської комунальної лікарні на тему: 

"Порядок набуття права на землю громадянами України". 

 

 
Семінар з медичними працівниками. Бучацька міська лікарня. 

 

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 відкритті кабінету-музею адвокатури Чортківщини. 
Чортківський навчально-науковий інституті підприємництва і бізнесу 



Участь у заході взяли адвокати Тернопільщини, проректор Вищої школи 

адвокатури при НААУ, викладачі навчальних закладів, представники громади, 

духовенства, жителі міста та меценати. 

 

90 інформаційно-просвітницьких заходів   проведено з актуальних 

правових питань та роз’яснення змісту ключових реформ відповідно до 

інтересів цільової аудиторії - забезпечення прав ВПО, запобігання безробіття, 

домашнього насильства, дискримінації, злочинності,  завдяки  ефективній 

співпраці з партнерськими установами:  Центрами зайнятості, районними 

держадміністраціями та районними радами,Управліннями ПФУ, закладами для 

обслуговування/перебування соціально-вразливих верств населення,   тощо. 

 

Регіональний центр 

23 березня  в рамках спеціальної короткострокової програми підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування 

директор Регіонального центру   Ірина Хондогій вистітлила для учасників 

тренінгу «Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми»  

  
Кременецький місцевий центр 

 

 

28 січня онлайн-семінар на тему «Порядок та умови отримання ваучера 

на навчання» проведений фахівчинею  Лановецького бюро правової допомоги 

спільно з  спеціалістами Лановецької районної філїі Тернопільського обласного 

центру зайнятості провела для  вивільнюваних працівників Лановецької 

районної ради та Лановецької районної державної адміністрації. 



 

 

 

17 лютого фахівцями 

Кременецького місцевого центру 

спільно з працівниками 

Кременецької районної філії 

Тернопільського обласного 

центру зайнятості проведено 

онлайн- семінар на тему « Захист 

прав споживачів, фінансових 

послуг». 

Тернопільський місцевий центр 

12 лютого фахівцем Козівського бюро 

правової допомоги Тернопільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, проведено 

правопросвітницький захід на тему 

«Порядок заповнення електронних 

декларацій» у Козлівській об’єднаній 

територіальній громаді. 

Мета заходу: підвищення обізнаності 

мешканців громади, щодо оновленого 

формату електронних декларацій, для 

спрощення їх заповнення. 

  

Чортківський місцевий центр 

19 березня начальник відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Кучіра провела семінар для безробітних 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 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». 

 

 
Семінар для безробітних «Цифрова грамотність». 

Борщівська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості. 

(Борщівське бюро правової допомоги) 

  

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.  



 
Робота консультаційного пункту. Центральна площа смт. Заводське 

 

У І півріччі 2021 р. Регіональним центром та місцевими центрами  

проведено  107 правопросвітницьких  заходів    з дітьми та молоддю  в закладах 

освіти, культури, спрямованих  на формування розуміння правової держави, 

обізнаності про права та обов’язки людей, зокрема про право на БПД.  

 

Регіональний центр протягом багатьох років активно співпрацює з 

юридичним факультетом Тернопільського західноукраїнського національного   

університету.    

Так, 26 січня   на Юридичному факультеті ЗУНУ Директор Регіонального 

центру Ірина Хондогій та комунікатор центру Володимир Карий провели 

воркшоп «Робота системи безоплатної правової допомоги на Тернопільщині. 

Реалізація права на захист через систему БПД». Як залучається захисник за 

призначенням, захисник для проведення окремої процесуальної дії, як 

відбувається повідомлення про затримання особи та призначення захисника 

затриманій особі, як отримують правову допомогу засудженні особи – ці та 

інші аспекти роботи Регіонального центру змогли спробувати реалізувати 

студенти спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність».Зустріч 

відбулась в рамках дуальної освіти студентів факультету, адже неможливо 

підготувати якісного фахівця без спілкування з успішними практиками.  

19 і 26 лютого проведено День відкритих дверей у Регіональному центрі 

для  студентів Юридичного факультету Західноукраїнського національного 

університету.   Майбутнім юристам  розповіли про роботу центрів безоплатної 

правової допомоги Тернопільщини. Цікавою особливістю системи, для 

студентів, стала цілодобова робота чергової частини центру. Саме чергові 

першими дізнаються про затримання особи та оперативно надають їй 

захисника. Молодим людям також розповіли про унікальний проект «Волонтер 

БПД».    



 
Посилання на сайт 

Як сформувати безпечне для дитини середовище?  

 

10 червня в управлінні освіти Тернопільської міської ради за підтримки   

Центру  гідності дитини  відбувся   круглий стіл   на тему «Що таке гідність 

дитини та як суспільству не закривати очі.  Виклики перед церквою та 

суспільством».  

 

 
 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/den-vidkrytyh-dverej-u-regionalnomu-tsentri-dlya-pershokursnykiv-zunu/


Участь у круглому столі взяли 18 очільників та представників інституцій, 

які безпосередньо працюють з дітьми, в тому числі  фахівці Регіонального 

ценру.  Коротко про головне:  

- у безпеці дітей провідну роль відіграють ті, хто проводить з ними 

найбільше часу: вчителі, батьки, духівники, лікарі 

- лікарі чи не єдині, хто супроводжує дитину окрім батьків від зачаття і до 

2 або 3 років, поки дитина не піде в садок 

- якщо функції інституцій зарегульовани та мають відповідні протоколи, то 

робота з батьками в напрямку захисту дитини потребує формування підходів 

майже від початку 

- важливо робити сенсовні речі, не просто аби зробити 

- педагоги та медики потребують додаткових знань та навчань по 

safeguarding, адже бачать дитину в часовій перспективі тож можуть надавати 

дітям допомогу у разі порушення прав дітей а також проводити превентивну 

роботу серед батьків та дітей 

- в Тернополі дуже добре налагоджена міжінституційна співпраці ро 

захисту дітей в напрямку інтервенції 

- церковні структури мають нульову толерантність до насилля тож можуть 

своїм авторитетом впливати на стосунок батьків та дітей 

- міжінституційна співпраця критично важлива для уникнення 

ретравматизації дітей та формування довіри до інституцій. 

 

 28 червня  центрі Тернополя усі бажаючі могли реалізувати статтю 59 

Конституції України (право на професійну правничу допомогу), 

проконсультуватись з професійними юристами та отримати інформацію про 

точки доступу до безоплатної правової допомоги.  

До роботи долучились  волонтери БПД, які розповідали охочим про 

систему та поширювали інформаційні матеріали. 

 



У складі журі інтелектуального турніру «NATUS VINCERE» фахівець 

Регіонального центру 

 

Регіональний центр з надання БВПД у Тернопільській області давно і 

плідно співпрацює з юридичним факультетом ЗУНУ. Спільні 

правопросвітницькі заходи, навчання, тренінги, практика та стажування 

студентів і багато інших напрямків партнерства. 14 травня фахівці 

Регіонального центру долучились до V Відкритого Західноукраїнського 

інтелектуального турніру «NATUS VINCERE» (з лат. – «народжені 

перемагати»), до складу журі конкурсу запросили комунікатора центру 

Володимира Карого.  

 
 

 

Близько  півсотні команд демонстрували свої знання у трьох секціях: 

права, правоохоронної діяльності та міжнародного права. Учасники вирішували 

захоплюючі завдання та інтелектуальні рівняння, брали участь у дебатах, 

конкурсі капітанів, мозковому штурмі та демонстрували навички стрільби.  

Одночасно з демонстрацією своїх знань учасники мали змогу їх 

поповнити, спілкуючись  з практиками. До прикладу, учні, що змагались в 

секції права, дізнались про роботу системи безоплатної правової допомоги. 

Кременецький місцевий центр 



 
05 березня семінар з малолітніми дітьми на тему: 

«Права дитини, захист від булінгу, кібербулінгу» у приміщенні  

Публічної бібліотеки Збаразької міської ради 

( Збаразьке бюро правової допомоги) 

 
16 березня онлайн-уроки «Протидія кібербулінгу» з учнями 2, 3 та 5 класів 

Білозірської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів. 

(Лановенцьке бюротправової допомоги ) 

 



 

04 березня  для студентів  Шумського ПТУ -32 проведено  

семінар на тему « Права дітей». 

 

Проведення правопросвітницьких  заходів     з дітьми та молоддю  в 

закладах освіти,культури, спрямоване на формування розуміння правової 

держави, обізнаності про права та обов’язки людей, зокрема про право на БПД, 

в тому числі проведення правового кінозалу. 

 

 

Заходи приурочені до  Міжнародного Дня захисту дітей в Кременці  
 



01 червня фахівці МЦ взяли участь у проведені заходів приурочених до  

Міжнародного Дня захисту дітей в Кременці на "Майдані Волі". Посилання  на 

сайт. 

 

Тернопільський місцевий центр 

Про права дітей та їх реалізацію говорили 04 березня на зустрічі лідерів 

учнівського самоврядування шкіл Підволочиської громади з фахівцем 

Підволочиського бюро правової допомоги. 

 
 

 
 

4 червня кінопоказ з нагоди 10-Ї річниці прийняття Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-kinozal-ta-inshi-zahody-kremenetskogo-mts-do-dnya-zahystu-ditej/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-kinozal-ta-inshi-zahody-kremenetskogo-mts-do-dnya-zahystu-ditej/


Чортківський місцевий центр 

30 січня 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. 

Слухачі отримали чіткі рекомендації фахівчині бюро правової допомоги 

щодо захисту дітей від кібербулінгу, та можливістю отримати безоплатну 

правову допомогу. 

 

 
Посилання на захід  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/buling-tse-agresiya-yaku-potribno-zupynyty/?fbclid=IwAR39EXWVHd6DmC4T13wsfsdAqzLiSfyKRpYWmMuPlPUdl573wwVv9rp7U94


24 лютого фахівчиня Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олена Овсинська взяла участь у 

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

Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 в центральній бібліотеці міста Чорткова на тему: 

"Як дитині отримати правову допомогу". Під час онлайн-зустрічі учні 

ознайомилися з основними правами дитини, яким чином їх захистити чи 

відновити та як не порушувати закон. 

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).  

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. 

 

Онлайн-засідання правознавчого клубу "Феміда". 

Чортківська центральна бібліотека.  (Чортківський МЦ) 
 



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.  

  

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.  

 

Захід до Дня захисту дітей. Заліщицький обласний багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр. 

 



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

також про право на безоплатну правову допомогу. 

 

Проведення правопросвітницьких заходів/виїзних консультувань 

(офлайн, онлайн) у сфері земельних правовідносин в рамках реалізації 

заходів проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство». 

Здійснюючи правопросвітництво та надання правових консультацій під 

час виїзних прийомів громадян, фахівці місцевих центрів орієнтуються на 

правові потреби кожної громади. Власників земельних паїв, землекористувачів 

та представників органів місцевого самоврядування цікавили основні аспекти 

земельного законодавства. А саме: порядок укладання  договору оренди 

земельної ділянки, оформлення права власності на земельну ділянку в порядку 

спадкування, підстави для розірвання договору оренди земельної ділянки, зміна 

цільового призначення земельної ділянки, особливості відчуження земельної 

ділянки, вирішення земельних спорів та ін.  

 

Кременецький місцевий центр 

 

 

 

25 березня  забезпечено роботу 

консультаційного пункту у 

приміщенні Озернянської 

сільської ОТГ. 

( Зборівського бюро правової 

допомоги)  

 

Тернопільський місцевий центр 

              26 січня фахівець Теребовлянського бюро правової допомоги провела 

правопросвітницький захід у приміщенні Микулинецької селищної ради, на 



тему: «Зміна цільового призначення земельної ділянки», для трудового 

колективу 

 

       11 лютого року фахівцем  Підгаєцького бюро правової допомоги 

Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги , було проведено правопросвітницький захід на тему 

«Порядок безоплатного отримання земельної ділянки» у Підгаєцькому  

відділенні поліції, ГУНП в Тернопільській області 

 

 



12.03.2021 року фахівцем  

Підгаєцького бюро правової допомоги 

Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги , було проведено 

правопросвітницький захід на тему 

«Зміна  цільового призначення  

земельної ділянки» у Підгаєцькому  

районному військовому  комісаріаті 

 

 

Чортківський місцевий центр 

4 лютого 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.   

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. 

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/


 
Інформування на тему: Перші кроки для отримання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства». Центральна публічна 

бібліотека міста Монастириська (Монастириське бюро правової допомоги) 
 

05 березня 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. 

 Усі присутні отримали інформаційні буклети із контактами бюро 

правової допомоги та гарячої телефонної лінії безоплатної правової допомоги. 

 



 

Семінар «Порядок приватизації земельної ділянки. Право на БПД».  

Бучацька міська рада (Бучацьке бюро правової допомоги) 

 

08 лютого 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 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. 



 
Робоча зустріч з представниками Хоростківської ТГ. 

Хоростківська міська рада (Гусятинське бюро правової допомоги) 
 

В приміщенні Нагірянської сільської ради проведено правове 

консультування громадян, в рамках реалізації Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство». 

 
Зустріч із жителями Нагірянської громади. 



З метою мотивації  та стимулювання людей до вирішення правових 

проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи 

надання безоплатної правової допомоги       організовано    та забезпечено 

роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги: 

 

- у територіальних громадах, органах місцевого самоврядування в т.ч. 

Центр надання соціальних послуг; Центр  надання адміністративних послуг; 

 - у центрах зайнятості; 

- для громадян похилого віку та з людей особливими потребами: в 

спілках УТОГ, УТОС, геріатричних відділеннях, будинках інтернатах - ;  

- в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, 

військових частин, а також  разом із спілками учасників АТО; 

- в бібліотеках ; 

- в органах пробації ; 

- в установах відбування покарань та виправних колоніях: Збаразькій 

ВК(№63) та Чортківській УВП (№26); 

- на базі ТМЖК «Відродження нації» (Тернопільський МЦ). 

  

Фахівці системи БПД під час своєї роботи аналізують кількість звернень, 

цільову аудиторію, з якими питаннями звертаються громадяни, а також 

сприяють спрощенню доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

 
16 лютого забезпечено роботу консультаційного пункту у приміщенні 

приміщенні Вишнівецької селищної ради Вишнівецької ОТ 

( Збаразьке бюро правової допомоги) 



 
09 лютого забезпечено роботу консультаційного пункту у 

Великодедеркальській територіальної громаді 

( Шумське бюро правової допомоги ) 

Протягом першого півріччя 2021 року 

працівники центру взяли участь та 

провели консультування у мобільному 

пункті, який функціонує в 

Смиковецький старостинський округ. 

Одним із найчастіших питань, які 

запитували громадяни було стягнення 

нарахованої, але не виплаченої 

заробітної плати. 

 

 
 

Адресна правова допомога 

Протягом   2021 року фахівцями місцевих центрів та бюро правової 

допомоги Тернопільщини здійснено 5 виїздів до осіб з інвалідністю та осіб 

похилого віку, з метою надання їм адресної правової допомоги за місцем 

проживання або перебування. 

Так,  21 січня начальник відділу «Заліщицьке бюро правової 

допомоги»Чортківського МЦ здійснив виїзд в смт. Товсте для надання адресної 

правової допомоги жительці Товстенської  ОТГ. 



 

Адресна правова допомога жительці смт. Товсте 

(Заліщицьке бюро допомоги) 

      До Бережанського бюро правової допомоги звернулася жителька м. 

Бережани, яка стала жертвою домашнього насильства, над нею постійно 

знущався її син, в результаті чого на сьогоднішній день у суді перебуває 

кримінальна справа, в якій вона є потерпілою. Однак у зв’язку зі станом 

здоров’я, вона не могла самостійно дістатись до бюро правової допомоги для 

вирішення проблемного питання. 

 



Чортківський місцевий центр 

12 березня 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)» та роботу консультаційного пункту 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги..  

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,  

Також фахівчиня бюро ознайомила із видали безоплатної правової 

допомоги та категоріями громадян, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу та надала правові консультації.  

 
Консультаційний пункт в Борщівському  відділі обслуговування громадян 

Головного територіального управління ПФУ в Тернопільській області. 

(Борщівське бюро правової допомоги) 
 

Регіональним центром, Кременецьким та Чортквським місцевими 

центрами організовано роботу консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги в Чортківській установі виконання 

покарань (№26)  та Збаразькій виправниій колонії (№63). 

 

В приміщенні Чортківської УВП (№26) організовано роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text


засуджених осіб. В зв’язку із карантинними заходами, в І півріччі 2021 року 

консультаційні пункти працювали в дистанційному режимі через додаток 

Zoom. Так, протягом січня-червня проведено роботу консультаційних пунктів 

на постійній основі. Консультації стосувалися питань спадкового, сімейного, 

цивільного права та порядку відбування покарання. Також консультації 

працівниками центру надавалися в телефонному режимі. З послабленням 

карантинних обмежень консультування відбувається офлайн.   

 

 

 
Консультаційний пункт доступу до БПД. 

Чортківська установа виконання покарань (№26) 

 

У Збаразькій виправній колонії № 63   у зв’язку із введеними 

карантинними обмеженнями,  правову допомогу засудженим осібам, що 

відбувають покарання в даній колонії   надано  за допомогою скайп  - зв’язку.   

 



 
24 березня надання правової допомоги особам 

засудженим до відбування покарання Збаразька ВК №63 

( Збаразьке бюро правової)  

 

Регіональним центром щоденно здійснюється моніторинг дотримання  

права на захист затриманих, підозрюваних, обвинувачених, засуджених  осіб.   

Випадки порушення норм  КПК  (щодо порушення прав затриманих, 

перешкодження вільному доступу захисника інші порушення)    аналізуються, 

направляються відповідні листи суб’єктам інформування у разі виявлення 

несвоєчасниї інформувань чи недопуску адвокатів.  

 

Проводяться спільні заходи із суб’єктами інформування центру 

(щоквартальні звірки, робочі зустрічі та ін.) щодо дотримання вимог Порядку 

інформування центрів з НБВПД    про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Фахівці Регіонального центру упродовж звітного періоду забезпечили 

тісну співпрацю з представниками різних силових структур, що забезпечувало 

інклюзивність та ранній доступ громадян до правосуддя. У тому числі 

організовувалися спільні правопросвітницькі заходи, що сприяли широкому 

поінформуванню громадськості з можливістю отримати правову допомогу від 

держави. 

  На надежному рівні налагоджено обмін інформацією між Регіональним 

центром з надання БВПД та правоохоронними органами. Відповідно до 

Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Регіональним центром 

проводиться щоквартальні звірки про випадки затримання осіб та 

інформування центру із усіма суб’єктами інформування: ГУ НП в 



Тернопільській області  (окремо із кожним відділом та відділенням поліції, СУ, 

УОАЗОР), СБУ, Територіальним управлінням ДБР, прокуратурою, військовою 

прокуратурою, міграційною службою, військовою службою правопорядку. В 

січні 2021 року проведено  звірки за ІV кв. 2020 р. із сімома  суб’єктами 

інформування. 

  

Організовуються  робочі зустрічі, наради, директор та  працівники 

Регіонального центру  беруть участь в навчальних семінарах  з працівниками 

Головного управління Національної поліції   в Тернопільській області.  

 

10 лютого в Головному управлінні Національної поліції області відбулась 

нарада з керівниками структурних підрозділів поліції краю, до якої долучилась 

керівник Регіонального центру Ірина Хондогій.    

На нараді особливу увагу звернули на дії територіальних органів поліції 

щодо дотримання вимог законодавства в частині інформування центрів з 

надання БВПД про випадки затримання осіб. 

Ірина Хондогій акцентувала увагу присутніх на питаннях інформування 

центру безоплатної правової допомоги про випадки затримання осіб до яких 

застосовано адміністративне затримання та адміністративний арешт, оскільки 

відповідно до ч.3 ст. 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

органи (посадові особи) правомочні здійснювати адміністративне затримання, 

про кожен випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання БВПД, окрім 

випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.  

 

 
Посилання на сайт 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-zabezpechennya-prava-na-zahyst-u-vypadku-zatrymannya-govoryly-z-kerivnykamy-terytorialnyh-pidrozdiliv-politsiyi-ternopilshhyny/


 Організовуються   спільні  заходи із працівниками судових  та 

правоохоронних органів.  

 

18 березня  директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Тернопільській області Ірина Хондогій та військовий прокурор 

Тернопільського гарнізону Олександр Федчишин  спілкувались про 

інформування системи безоплатної правової допомоги про   затримання осіб в 

оборонній сфері, звірки відомостей про затриманих осіб, проведення 

правопросвітницької роботи та інше.     

 
 

Посилання на сайт 

Проекти у сфері захисту прав неповнолітніх учасників кримінального 

процесу обговорили в обласній прокуратурі 

 05 квітня відбулась зустріч в Тернопільській обласній прокуратурі, де 

обговорено реалізацію Програми «Проект відновного правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» та ініціатива 

запровадження проекту «Bernahus» як моделі реагування на факти насильства 

щодо дітей та надання послуг дітям-жертвам та свідкам насильства.   

Не завжди неповнолітні в кримінальному провадженні зі сторони 

обвинувачення, значно частіше діти є потерпілими або свідками злочинів. Для 

захисту прав таких осіб обласна прокуратура ініціювала запровадження моделі 

«Barnahus», до якої запросили долучитись і систему безоплатної правової 

допомоги. 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-pravo-vijskovosluzhbovtsiv-na-zahyst-pry-zatrymanni/


 
 

«Barnahus» це міжвідомча модель реагування на факти насильства щодо 

дітей та надання послуг дітям-жертвам та свідкам насильства. Суть полягає в 

тому, щоб уникнути повторних допитів неповнолітніх різними державними 

органами. Створюється служба, до якої входять дитячий психолог, психіатр, 

педіатр та соціальний працівник. Заклад окрім основної ролі також надає 

підтримку та допомогу неповнолітнім жертвам та свідкам насильства, в тому 

числі медичний огляд та лікування. 

 

Про особливості реалізації відновного правосуддя говорили з 

ювенальними прокурорами Тернопільщини 

6 травня про захист прав неповнолітніх, які є учасниками кримінального 

правопорушення,  про проблемні питання реалізації Програми «Проект 

відновного правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину» говорили    на семінарі в Тернопільській обласній прокуратурі з 

ювенальними прокурорами Тернопільщини. Зустрітись особисто з 

новопризначеними ювенальними прокурорами було вкрай важливо, 

спілкування відбувалось з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень.  

 



 
 

 «Станом на сьогодні в області є 5 кримінальних правопорушень, у яких 

застосована медіація, з них три знаходяться на стадії судового розгляду, після 

успішно проведеної медіації, а одну дитину суд уже звільнив від відбування 

покарання. Враховуючи роботу медіатора і висновки психологів та інших 

учасників проекту суд ухвалив, що ця дитина не потребує застосуваня 

кримінального покарання та обмежився заходами виховного характеру. Але 

випадків коли неповнолітній може бути учасником Програми значно більше, а 

тому потрібно спільно активно працювати в цьому напрямку, адже це реальний 

шанс повернути дитину, яка помилилась у своїх вчинках, до нормального 

життя» - зазначила директор Регіоального центру Ірина Хондогій.   

Поділилась досвідом роботи адвокат медіатор Яна Оскоріп, яка розповіла 

про практичні випадки здійснення медіації.   

Психолог Оксана Коваль учасникам семінару розповідала про те, як 

результативно та без зайвих емоційних травмувань працювати з 

неповнолітніми. 

Налагоджена співпраця із Регіональними представниками Уповноваженого 

ВРУ з прав людини, працівниками управління дотримання  прав людини ГУНП 

в Тернопільскій області, іншими правозахисними організаціями щодо 

запобігання порушенню прав людини. 

 

Укладено меморандум про співпрацю з Уповноваженим ВРУ з прав 

людини. 

 

Співпраця триває давно, ми проводимо спільні заходи, моніторингові 

візити, Підписанням меморандуму скріплено роботу у сфері захисту прав 

людини та правопросвітництва. 

Метою Меморандуму з представником омбудсмена є консолідація зусиль 

задля недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема і права на 

безоплатну правову допомогу. Основні напрями спільної діяльності, які 

закріплені в меморандумі: здійснення моніторингу, аналізу та обміну 



інформацією щодо стану забезпечення прав і свобод людини в Тернопільській 

області, здійснення спільних заходів в частині запобігання випадкам 

порушення прав дітей, зокрема постраждалих від домашнього насильства, 

внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, та забезпечення їх захисту, 

внутрішньо переміщених осіб, залучення працівників системи безоплатної 

правової допомоги до спільних моніторингових візитів до місць несвободи, 

проведення спільної правопросвітницької роботи, а також розміщення 

інформації на власних інформаційних сторінках. 

 

 
 

11 червня  відбулась зустріч Представника Уповноваженого з дотримання 

прав дитини та сім`ї та представника Уповноваженого в центральних областях з 

представниками громадських та партнерських організацій Тернопільщини, з 

якими укладено Меморандуми про співпрацю та налагоджено взаємодію на 

місцевому рівні, під час якої кожен з учасників розповів про сферу своєї 

діяльності щодо захисту прав людини, про напрями співпраці з регіональним 

представництвом Уповноваженого у Тернопільській області, а також про ті 

проблемні питання, які хвилюють громадськість Тернопільщини, зокрема щодо 

захисту прав учасників освітнього процесу, права на приватне життя, 

особливостей захисту дітей та забезпечення права на безоплатну правову 

допомогу. 

 



 
 

Спільна діяльність, разом з нашими партнерами, є надійною запорукою 

позитивних результатів як у сфері захисту прав людини, так і в частині 

підвищення правової свідомості населення. 

 

 
Тернопільський міськрайонний суд 



24 травня директор Тернопільського місцевого центру Юрій Гордєєв 

обговорив з новопризначеним головою Тернопільського міськрайонного суду 

Олегом Вийванком проблемні питання, які виникають при призначенні 

адвокатів системи БПД особам щодо яких судом розглядаються справи про 

надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. 

Налагоджена співпраця із Регіональними представниками Уповноваженого 

ВРУ з прав людини, працівниками управління дотримання  прав людини ГУНП 

в Тернопільскій області, іншими правозахисними організаціями щодо 

запобігання порушенню прав людини. 

 

26 лютого у Регіональному центрі з надання БВПД у Тернопільській 

області.  Відбувся круглий стіл за участі  Регіонального представника 

Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській  області Володимира 

Воловника, де висвітлено захист прав людей, які перебувають в закладах 

закритого типу.   Місця несвободи це не лише ізолятори тимчасового тримання 

і колонії, це і заклади закритого типу: Геріатричні центри, дитячі будинки, 

інтернати, психіатричні заклади, соціально-реабілітаційні центри  тощо.  .  

Окремим питанням на порядку денному круглого столу було надання  

безоплатної правової допомоги  таким особам. 

 

 

Реалізація  комунікативної  стратегії системи надання  БПД. 

Проведення тематичних інформаційних кампаній. 

  Система безоплатної правової допомоги на Тернопільщині підвищує 

правову обізнаність населення через інформаційні роз’яснення у засобах 

масової інформації.  

         Налагоджено співпрацю із регіональними ЗМІ: як із друкованими 

виданнями так і самостійними інтернет-виданнями, телеканалами  та 

радіомовленням. Діяльність регіонального  центру, кращі практики надання 

безоплатної вторинної правової допомоги висвітлюються на офіційному сайті 

системи БПД  та в соціальних мережах.  

 

Важливим аспектом інформування громадян про свої права стало 

розміщення на території області соціальної реклами – тисячі людей дізналися 

про систему безоплатної правової допомоги та права у сфері земельних 

правовідносин завдяки органам місцевого самоврядування та небайдужим 

підприємцям які безоплатно надали площі для розміщення соціальної реклами 

(білборди та сітілайти).  

 



  
 

Регулярно розміщуються на сторінках інтернет-видань  прес-релізи, 

статті та роз’яснення правового характеру. З багатьма ЗМІ центри працюють на 

постійній основі, як приклад,  функціонує постійна діюча рубрика  у інтернет 

виданні «ТЕРЕН».  

 

Публічна презентація результатів діяльності РЦ та МЦ разом з бюро 

правової допомоги для громад, партнерів через ЗМІ 

Інформаційні матеріали (плакати, буклети, інформаційні видання) як 

розроблені РЦ, так і отримані з Координаційного центру, розповсюджуються  

під час проведення інформувань громадян щодо права на безоплатну правову 

допомогу в територіальних громадах, в трудових колективах підприємств, 

установ, організацій, серед учнівської та студентської молоді із актуальних 

правових питань, відповідно до інтересів цільової аудиторії.  



Протягом півріччя фахівці Регіонального центру взяли участь у 16-ти 

прямих ефірах на регіональних телеканалах . Записи ефірів можна переглянути 

за посиланнями:  

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/194707035741694 

https://www.facebook.com/watch/?v=134341035173502 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=448377352885177&ref=watch_perma

link 

https://www.facebook.com/ternopil.legalaid/posts/1658763464315244 

https://www.facebook.com/ternopil.legalaid/posts/1593960154128909 

https://www.youtube.com/watch?v=1ogKxezaHWo 

 

 

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/194707035741694
https://www.facebook.com/watch/?v=134341035173502
https://www.facebook.com/watch/live/?v=448377352885177&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=448377352885177&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/ternopil.legalaid/posts/1658763464315244
https://www.facebook.com/ternopil.legalaid/posts/1593960154128909
https://www.youtube.com/watch?v=1ogKxezaHWo


Центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги висвітлено  в 

друкованих ЗМІ 80 інформаційних матеріалів про систему БПД, змісту 

правових реформ, що проводяться Урядом України  та роз’яснень  правового 

характеру. 

 Поширено 317 публікації в інтернет виданнях про систему БПД,  

успішних практик надання БПД, розяснень правового характеру відповідно до 

тематичної спрамованості Комунікативного плану. 

Регіональним центром та місцевими центрами  здійснюється 

інформаційний супровід сторінок центрів у соціальних мережах Facebook, 

Instagram. Так, за звітний період підготовлено та розміщено 349 інформацій 

про діяльність   центру та правових консультацій  в соціальній мережі 

Facebook та Instagram. 

З метою  поширення кращих практик  надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було висвітлено на офіційному сайті системи БПД 33 

успішних справ представництва інтересів осіб, які звернулися до центрів 

правової допомоги. 

Забезпечено   інформаційне наповнення та  підтримання в 

актуальному стані юридичних консультацій довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid»   

Правові консультації, розміщенні  юристами Регіонального центру  та 

місцевих центрів на   платформі «WikiLegalAid»   переглядаються, 

оновлюються протягом півріччя та   перебувають в актуальному стані. 

Фахівцями центру розроблено та розповсюджується  інформаційний 

буклет для використання під час проведення заходів правопросвітницького та 

інформаціного характеру з метою популяризації довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalaid».   

  

 

 

 

 

 

 

 



Пріоритет ІІ.    Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

 

 
Засідання круглого столу для адвокатів системи БПД 

 

  Менеджером з якості Регіонального центру  здійснюється моніторинг 

дотримання адвокатами стандартів якості БВПД в кримінальному процесі а 

також БВПД у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі. Проводяться спостереження за роботою адвокатів в 

судах першої та апеляційної інстанцій. Проведення моніторингів роботи 

адвоката в судових засіданнях в звітному періоді було утруднено у зв’язку  з 

запровадженням карантину в межах заходів по боротьбі з розповсюдженням 

коронавірусу COVID-19 та обмеженням доступу в судові засідання стороннім 

особам крім учасників процесу. 

 

За результатами моніторингу відмічено дотримання адвокатами Стандартів 

якості. Так, адвокати з’являються в судові засідання завчасно, проводять бесіду 

з клієнтом з метою узгодження правової позиції; беруть активну участь під час 

судового розгляду: заявляють клопотання, висловлюють свою позицію, 

висловлюють заперечення на позицію інших сторін, допитують учасників 

процесу, аргументовано виступають в судових дебатах, дотримуються 

карантинних правил та обмежень. Порушення Стандартів якості адвокатами не 

виявлено. 

 

Регіональним центром із застосуванням механізмів моніторингу оцінки 

якості надання БПД у цивільному та адміністративному процесах  також 



здійснюється моніторинг діяльності МЦ та бюро правової допомоги  в частині 

оцінювання якості послуг БПД, що ними надаються. 

Систематично проводяться бесіди з клієнтами, які, в основному, 

задоволені роботою адвокатів. Клієнтам надається можливість оцінювання 

роботи адвоката шляхом заповнення електронної гул-форми за допомогою 

смартфону. 

 

Протягом звітного періоду адвокатам надавалась методична допомога та 

консультації з питань правильного складання звітності для оплати послуг та 

дотримання адвокатами Стандартів якості. 

 

Систематично проводиться робота з узагальнення прикладів успішних 

справ адвокатів та кращих судових практик, як в кримінальному провадженні -   

так і представництва адвокатом клієнтів в цивільному  та адміністративному 

процесах. 

Протягом звітного періоду до Регіонального центру скарг від клієнтів на 

роботу адвокатів не надходило. 

 

Пріоритет ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

для реалізації своїх прав. 

Реалізація системних проєктів. 

 

Реалізація проекту "Волонтер БПД". Залучення волонтерів  та забезпечення 

волонтерської діяльності у сфері надання БПД 

 

Волонтери БПД сприятимуть Регіональному та місцевим центрам  у 

реалізації їх повноважень у сфері захисту прав людини. Вони поширюватимуть 

друковані  буклети,  плакати  системи БПД, готуватимуть та публікуватимуть у 

ЗМІ свої авторські публікації із роз’ясненнями правового характеру, 

проводитимуть правопросвітницькі заходи для громад та поширюватимуть 

інформацію  про порядок отримання  безоплатної правової допомоги; 

комунікуватимуть із мешканцями територіальних громад, неурядовими 

організаціями   та перенаправлятимуть до бюро та місцевих центрів для 

отримання чи то консультацій фахових юристів чи складання процесуальних 

документів і представництва інтересів в судах адвокатами або працівнками 

ценрів.  

 



 
 

Як стати волонтером БПД ? Насамперед, мати активну громадянську 

позицію та прагнути освоїти волонтерську діяльність, удосконалити навички 

комунікації, отримати додаткові знання у галузі права. 

 

 
 

На сайті системи БПД та на сторінці Регіонального центру в соціальній 

мережі Фейсбук розміщено відповідне  оголошення,   із зазначенням умов  та 

етапів залучення волонтерів. Слід заповнити анкету (посилання в оголошенні) 

та пройти дистанційний курс навчання «Основи волонтерської діяльності», 

отримати сертифікат як підтвердження успішного проходження навчання та 

прийти в Регіональний центр із оригіналами своїх документів для проходження 



співбесіди із директором. Волонтери отримають посвідчення встановленого 

зразку. 

 

 
 

 Провадження волонтерської діяльності  у сфері надання безоплатної 

правової допомоги здійснюватиметься на підставі договору. Окрім того, 

завдання заздалегідь треба планувати  та звітувати про їх виконання.  

 

Розбудова правового волонтерського руху серед студентської молоді 

26 травня три  сторони: Регіональний центр з надання БВПД у 

Тернопільській області, Тернопільський міськрайонний суд та 

Західноукраїнський національний університет  об’єднали свої зусилля в частині 

підвищення правової свідомості та залучення до волонтерського руху молоді. 

Залучення студентів до проекту «Волонтер безоплатної правової допомоги», 

проведення правопросвітницьких заходів, робота в рамках проекту «Служба 

волонтерів в судах», інформування населення про їхні права на власних 

офіційних ресурсах – це далеко не весь перелік напрямів співпраці, що 

передбачений у меморандумі про співпрацю, який підписали установи. ру Ірина 

Хондогій.       

 



 
 

Підписання відбулось під час урочистого засідання Вченої ради ЗУНУ, 

ректор якого, Андрій Крисоватий, наголосив на тому, що наша співпраця 

відкриває нові можливості освітянам та студентам для практичної складової 

юридичної освіти. 

Студенти мають унікальну можливість долучитись до корисних ініціатив, 

при цьому корисні вони як для суспільства, адже учасники проектів «Волонтер 

БПД» та «Служба волонтерів в судах» розповідатимуть людям про їхні права, а 

головне про можливість отримати безоплатну правову допомогу, але і для 

самих студентів, які в рамках проектів будуть проходити постійні навчання.  

 Перша група учасників проекту вже сформована і успішно пройшла ряд 

навчань, які проводили ментори-наставники  з системи безоплатної правової 

допомоги, університету та суду. Разом з підписанням меморандуму керівники 

проекту вручили учасникам сертифікати про проходження навчального курсу.  

 9 червня Тристоронній меморандум між Регіональним центром. 

Тернопільським міськрайонний судом та Галицьким коледжем став черговим 

кроком у реалізації таких суспільно корисних проектів як «Волонтер 

безоплатної правової допомоги» та «Служба судових волонтерів». Метою цього 

меморандуму є обєднання зусиль для ширшого інформування громадськості 

про конституційне право на безоплатну правову допомогу, підвищення рівня 

довіри до системи правосуддя, а також підвищення рівня практичних навичок 

студентів. 

 



 
 

Навчальний заклад є надійним майданчиком для інформування 

потенційних кандидатів у волонтери, тоді як Регіональний центр є 

координатором та ментором-наставником для навчання волонтерів, а суд 

здійснює відбір студентської молоді та є модельним судом для реалізації 

проектів.   

 

 Важливо, час волонтерської роботи, за згодою ВНЗ,  може бути 

зараховано до навчально-виробничої практики майбутніх юристів. Волонтери 

зобов’язані дбати про позитивний імідж системи БПД, дотримуватись високої 

культури спілкування, бути толерантними, поглиблювати свої правові знання. 

Волонтери, які  добросовісно  працюватимуть протягом шести місяців,   будуть 

відзначені  заохочувальними Подяками Координаційного центру з надання 

правової допомоги. 

У І півріччі уже підписано 36 договорів із волонтером БПД. 

 

 

Правове інформування працівників Яблунівської сільської ради        

волонтером БПД 



Регінальний центр є учасником впровадження "Програми відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину". 

 

Мета програми відновлення – надати дитині другий шанс, примирити 

порушника та потерпілого, ресоціалізувати та запобігти майбутнім 

правопорушенням дітей. 

 Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні злочину, застосовується за таких умов:  

 – наявність потерпілої сторони (фізичної або юридичної особи); 

 – якщо неповнолітній вперше вчинив протиправне діяння; 

 – визнання неповнолітнім факту вчинення злочину, щире вибачення 

перед потерпілим, відшкодування завданої потерпім шкоди, тобто повернення 

грошей або майна, тощо; 

 – і неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у програмі. 

 

Посередниками у цьому процесі виступають адвокати, які співпрацюють 

із системою БПД та успішно пройшли навчання з теми «Базові навички медіації 

у кримінальному процесі». Вони сприяють сторонам у примиренні та 

допомагають з’ясувати, якого саме відшкодування потребують сторони.  

Важлива частина угоди про застосування Програми – додаткові заходи 

ресоціалізації, які допоможуть неповнолітньому будувати соціальні зв’язки, 

знайти нове захоплення та змінити свою поведінку. 

 

На відміну від карального підходу, відновне правосуддя дає 

неповнолітньому шанс далі жити. Діти,  які вперше схибили, мають 

примиритися з потерпілим, а соцслужби та психологи — відкоригувати їхню 

поведінку.  Пілотний проект  включає скоординовану організацію ефективної 

комунікації між  неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними злочинів з 

метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього 

виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з 

обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання 

повторним злочинам.  Прокурор звертається до суду і приймається позитивне 

рішення щодо звільнення дитини від відповідальності. Це дає змогу підліткам 

виправитися та усвідомити, що не можна вирішувати проблеми  злочинним 

шляхом.  

 

Майбутнім правникам – про захист прав дітей 

 

  Система безоплатної правової допомоги захищає наймолодших щодня, 

проте, саме 1 червня на цій темі приділено особливо багато уваги. Про роботу 

системи безоплатної правової допомоги у сфері захисту прав дітей, пілотний 

проект «Програма відновного правосуддя для неповнолітніх, які вперше 

вчинили кримінальне правопорушення», а також про дистанційний доступ до 

безоплатної правової допомоги дізнались студенти юридичного факультету 

Західноукраїнського національного університету.  

 



 
 

Спікерами заходу були директор Регіонального центру Ірина Хондогій, яка 

розповіла про  становлення системи БПД як інституції, що стоїть на захисті 

прав людини та про ті категорії громадян, що мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу та  комунікатор центру Володимир Карий, який 

описав можливості отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

дітьми, а також  способи дистанційно отримати безоплатну правову допомогу.  

Продовжилась зустріч у форматі «Правовий кінозал», де майбутні 

правники переглянули фільм «Просто грай» від кіномайстерні «FilmWorkshop». 

Учасники  обговорили сюжет з точки зору захисту прав головної героїні 

стрічки, яка не завчаючи на свої обмежені можливості продовжує йти до мети. 

«Обмежені можливості не обмежують прав» - підсумували учасники.    

 

Забезпечується налагодження підтримки, ефективної комунікації та співпраці із 

незалежними провайдерами БПД з метою удосконалення надання 

безоплатної правової допомоги. 

 

 Усіма   центрами налагоджена  співпраця як з органами місцевого 

самоврядування, органами виконавчої влади, так і з неурядовими 

організаціями: Благодійними фондами та ГО, соціальними службами. 

Мережа партнерів (громадські організації, державні установи, заклади 

освіти, ОМС) постійно розширюється, завдяки чому  шляхом 

правопросвітництва вдається охопити різні категорії громадян за віком, 

соціальними потребами та правовими інтересами.  

 

Про проект «Волонтер БПД»  -  учасникам судового волонтерського руху 

19 травня студенти-юристи, що є учасниками проекту «Судовий 

Волонтер» Тернопільського міськрайонного суду, дізнались про роботу 

системи безоплатної правової допомоги,  історію створення системи та 

категорії осіб, що мають право на безоплатну первинну і вторинну правову 



допомогу. Проведедено захід спільно із суддею Тернопільського 

міськрайонного суду Анною Мостецькою за сприяння компанії MagneticOne 

Academy. Спілкування стало для студентів коротким екскурсом у роботу 

системи безоплатної правової допомоги, це дало їм важливі знання, адже 

доведеться всім працювати по спеціальності чи ні, про своє право на 

безоплатну правову допомогу повинен знати кожен!  

 

 
 

Ірина Хондогій розповіла про роботу системи безоплатної правової 

допомоги, правопросвітництво, залучення адвокатів до надання БПД, а також 

про пілотний проект «Програма відновленого правосуддя для неповнолітніх, 

які вперше вчинили кримінальне правопорушення». Останній, до слова, 

особливо зацікавив студентів реальними прикладами примирення потерпілого 

та обвинуваченого та виправлення правопорушника.  

Принагідно учасникам заходу повідомили про проект «Волонтер 

безоплатної правової допомоги».   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/M1Academy/
https://www.facebook.com/M1Academy/


 
19 лютого вебінар  для членів ГО «Спілка бійців та волонтерів  

АТО «Сила України» на тему « Пільги для військовослужбовців та 

учасників бойових дій у сфері податків та зборів» 

( Зборівське бюро правової допомоги) 

 

 
07 лютого зустріч-інформування на тему: «Соціальні пільги, які гарантовані 

учасникам бойових дій» з членами  ГО  «Спілка учасників АТО Кременецького  

району»( Кременецький місцевий центр ) 

 

 



Заслуговує уваги співпраця центрів з надання безоплатної  з 

територіальними громадами  

Місцевими центрами Тернопільщини  систематично проводяться  робочі 

зустрічі з представниками ОМС, ОТГ в т.ч. з метою створення незалежного 

провайдера на рівні територіальних громад. 

В березні з метою затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню Підволочиської селищної ради на 2021-2022 року керівник 

Підволочиського бюро правової допомоги взяла участь у засіданні виконавчого 

комітету, бюджетної комісії Підволочиської селищної ради де з старостами сіл 

громади та депутатами обговорили та погодили заходи передбачені програмою. 

 

 
 

 

Фахівцями місцевих центрів  розроблено  та поширено 17 методичних  

рекомендацій, буклетів, зокрема про систему  безоплатної правової 

допомоги,  для органів місцевого самоврядування, територіальних громад. 

Пріоритет ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною. 

            Оптимізовані витрати і розвиток людських ресурсів. 

  

  Внутрішні навчання  проводяться  дистанційно,   використанням скайп-

зв’язку, та конференцій ІР-телефонії для персоналу МЦ, бюро правової 

допомоги . 

 

  Внутрішні навчання для обміну досвідом та підвищення кваліфікації з 

питань надання БППД та БВПД, роботи з адвокатами, управління персоналом, 

фінансами, аналізу діяльності, ІТ, комунікації,  для персоналу МЦ, бюро 

правової допомоги системи БПД Тернопільщини в І півріччі проводились  за 

особистою участю працівників Регіонального та місцевих центрів, а на час дії 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19),    навчання проводились 



дистанційно,  з використанням скайп-зв’язку, платформи Zoom та конференцій 

ІР-телефонії тощо. 

 

      11 березня громадський омбудсмен з захисту виборчих прав громадянської 

мережі ОПОРА у Тернопільській області, експерт з електронного декларування 

- Ольга Мазаєва  провела для працівників системи БПД Тернопільщини  та 

зацікавлених осіб - суб’єктів  декларування  Вебінар «Декларування 2021 – як 

вчасно та без порушень подати Е-декларацію» провела. Модерувала захід 

директор Регіонального центру Ірина Хондогій. 

 

 
 

 

30 березня Навчальний практикум для працівників РЦ (офлайн )  

«Практичні аспекти використання СЕД «АСКОД». 

 

Моніторинг  діяльності МЦ (у т.ч. бюро правової допомоги) та 

забезпечення надання методичної та практичної допомоги в організації 

роботи щодо виконання покладених функцій та завдань (відповідно до 

графіків моніторингу). 

 

       На виконання вимог наказу Координаційного центру з надання 

правової допомоги «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» № 145 від 26.04.2017 року  Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській 

області у І півріччя 2021 року моніторингом охоплено місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, які 

функціонують в Тернопільській області. У зв’язку із запровадженням 

карантину в Україні з метою недопущення поширення коронавірусу  

моніторинг  здійснювався дистанційно.  



Основні завдання та функції, відповідно до Положення про місцеві центри 

з НБВПД, усіма підпорядкованими МЦ виконуються належним чином.   

Проведено аналіз статистичної інформації щодо показників діяльності 

місцевих центрів в І півріччі 2021 р., зокрема, кількості прийнятих звернень та 

зареєстрованих в КІАС: для отримання консультації, для отримання  

безоплатної вторинної правової допомоги.  Здійснено аналіз кількості виданих 

доручень місцевими центрами для надання БВПД адвокатам та юристам 

центрів у І півріччі 2021 р. 

Правопросвітницькі заходи проводяться систематично, за результатами 

вивчення правових потреб, для великої кількості населення – цільових 

аудиторій та учнівської, студентської молоді. Під час інформувань та 

правопросвітницьких заходів розповсюджуються інформаційні матеріали 

системи БПД. На  період встановлення карантину правопросвітницькі заходи 

проводяться   онлайн  та оприлюднюються роз’яснення з правових питань, 

успішні практики БВПД, на телеефірахи, в друкованих ЗМІ, інтернет виданнях.   

Місцевими центрами  забезпечено роботу консультаційних пунктів 

доступу до БПД в Територіальних громадах,   Центрах зайнятості,    в 

бібліотеках,  органах пробації та установах виконання покарань та ін. Виїздні 

прийоми громадян /мобільні консультаційні пункти/ проводяться  у віддалених 

населених пунктах з метою інформування про можливості захисту порушених 

прав, отримання доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, за 

потреби - для надання  адресної  правової допомоги за місцем проживання. 

Відмічається максимальне охоплення партнерів та проведення заходів при 

виїзді в ОТГ.  

На час встановлення карантину Місцевими центрами налагоджено роботу 

з клієнтами з дотриманням протиепідемічних норм, наявні скриньки «Для 

звернень громадян», працівники МЦ працюють у масках. 

 

 

Регіональним центром здійснено аналіз 

➢ виконання квартальних, річних планів та складання звітів МЦ 

 

➢ результатів опитування клієнтів МЦ регіону щодо рівня задоволеності 

якістю послуг БПД.  

 

➢ вибіркове телефонне опитування клієнтів МЦ щодо оцінки роботи 

центрів 

 

➢ Щокварталу узагальнюється  інформація по розподілу справ між 

адвокатами,   та кількості прийнятих в адвокатів  актів надання БВПД   

 
  


