
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Тернопільським місцевим центром з надання БВПД 

  річного плану діяльності  

  

на 2022 рік у I кварталі 

 

 

ЗМІСТ 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Аналіз даних існуючих правових потреб. Підвищення спроможності людей 

самостійно ідентифіковувати правові потреби та правові проблеми. 

[4.3] Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової допомоги 

особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншим 

особам, які потребують соціальної адаптації 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

[1.1]  Аналіз даних існуючих правових потреб. Підвищення спроможності людей 

самостійно ідентифіковувати правові потреби та правові проблеми. 

 

 

Захід 1.1.2.1. 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. 

 

22 лютого 2022 року – семінар про компенсацію за не використану 

відпустку під час звільнення  з метою інформування для працівників Козівського 

будинку дитячої та юнацької творчості "Юність". 

 

 

 
 

17 лютого 2022 року– правопросвітницький захід для учнів Тернопільської ЗОШ 

№7 

 



 

 

Захід 1.1.2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, участь у 

спільних заходах (круглі столи, зустрічі-інформування)  із залученням державних 

установ (центри зайнятості,  райдержадміністрації,  тощо.)   

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних  кампаній, акцій з 

питань протидії домашньому насильству, гендерної рівності, захисту прав дитини 

від насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми.  
 

11січня 2022 – інформаційно-просвітницьких захід, із залученням 

державних установ Служби у справах дітей Підволочиської селищної ради та 

фахівців  відділу у справах сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення 

Підволочиської селищної ради. 

 

 

 

 

 

11 січня 2022 року – семінар для військовослужбовців та ветеранів 

АТО/ООС. в Козівській районній філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 лютого 2022 року – правопросвітницький захід для працівників 

Бережанського відділу поліції ГУ поліції України в Тернопільській області на 

тему: «Подання щорічних декларацій». 
 

 

 

Захід 1.1.2.3.    Організація та проведення правопросвітницьких заходів (семінари, 

зустрічі – інформування) з жителями територіальних громад, для колективів 

підприємств, установ, організацій, представників органів самоорганізації 

населення та ін.   з актуальних правових питань відповідно до інтересів цільової 



аудиторії ,  роз’яснення змісту ключових реформ  з метою підвищення правової 

обізнаності населення щодо захисту прав та законних інтересів.    

 

15 лютого 2022 року – правопросвітницький захід у приміщенні 

Теребовлянського районного сектору номер 5 філії Державної установи “Центр 

пробації” в Тернопільській області  на тему: «Вчинення насильства в сім'ї», для 

засуджених осіб. 
 

 

8 лютого 2022 року – консультаційний пункт та правопросвітницький захід 

в ЦНАП Байковецької ОТГ 

 

 

 

 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%97


Захід 1.1.2.4. Проведення правопрсвітницьких заходів в рамках реалізації 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 

 

27 січня 2022 року –  право просвітницький захід для трудового колективу 

ВАТ «Тернопільобленерго» Бережанський РЕМ на тему: «Присвоєння земельній 

ділянці кадастрового номера» 

 

 

 

18 січня липня  2022 року – правовий захід на тему «Реєстрація права 

власності на земельну ділянку під житловий будинок» для трудового колективу 

Козівському відділі ДРАЦС у Тернопільській області Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м.Івано-Франківськ). 

 

  

 
 

05 січня 2022 року – правопросітницький захід в приміщенні 

Теребовлянської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості на 



тему: «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», для 

мешканців громади. 

 

 

 

 

13 січня 2022 року – правопросвітницький захід у приміщенні відділ 

фінансового управління Теребовлянської міської ради, на тему: «Присвоєння 

кадастрового номера земельній ділянці», для трудового колективу. 
 

 

 

20 січня 2022 року – правопросвітницький захід у приміщенні 

Теребовлянського районного відділу державної виконавчої служби Південно-



Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ, на тему: «Ринок землі в Україні», для трудового колективу. 
 

 

 

Захід 1.1.3.1.  Проведення правопросвітницьких заходів, організація і 

забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги для потенційних суб`єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу (далі - БВПД) в місцях їх перебування, з метою навчання людей вміти 

захищати свої права, зокрема у територіальних громадах, органах місцевого 

самоврядування/  в т.ч. Центр надання соціальних послуг; Центр  надання 

адміністративних послуг 

 

29 березня 2022 року – інформування внутрішньо переміщених осіб про 

право на БВПД в гуртожитку Тернопільського ПТУ №2 

 



17 березня 2022 року – консультаційний пункт в Центрі надання 

адміністративних послуг Бережанської міської ради для осіб, які через воєнні дії 

змінили своє місце проживання. 

 

 

 

 

24 березня 2022 року – консультування з приводу порядку виплати пенсій 

під час воєнного часу у Козівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 

України було.  

 



29 березня 2022 року – консультування з питання виплат 450 грн 

компенсації на витрати комунальних послуг за кожного прийнятого переселенця 

українцям. 

 

 

 

 

29 березня 2022 року – консультаційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги для потенційних суб`єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, з метою інформування та одержання правових консультацій 

мешканців громади та внутрішньопереміщених осіб  у Підволочиській селищній 

раді та у відділі Центр надання адміністративних послуг Підволочиської селищної 

ради. 

 

 



23 та 28 березня 2022 року – консультаційні пункти в тимчасових місцях 

розміщення внутрішньо переміщених осіб 
 

 

Захід 1.1.3.2. Проведення правопросвітницьких заходів, організація і забезпечення 

роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 

власників земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості (сільські та 

селищні ради) 

 

27 січня та 24 лютого 2022 року –  виїзди в населені пункти Підволочиської 

територіальної громади у с.Мислова та у  с.Хмелиська, де окрім того проведено 

правопросвітницькі заходи та консультування громадян в рамках виконання 

програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

 

 

 
 



Захід 1.1.3.3.  Забезпечення  роботи консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги в центрах зайнятості. 

 

24 січня  2022 року –  правопросвітницький захід трудового колективу 

Підволочиської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості в 

рамках виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство».   

 

 

 

 

 

Захід 1.1.3.6. Проведення виїздного консультування в соціальних службах та 

притулках осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильтсва за 

ознакою статі 
1 лютого  - консультаційний пункт в Тернопільському обласному центрі 

соціально-психологічної допомоги «Родина» 

 



Захід 1.2.1.2. Реалізація проекту "Волонтер БПД". Залучення волонтерів  та 

забезпечення волонтерської діяльності у сфері надання БПД 

 

25 січня 2022 року – укладено договір в рамках реалізації проекту 

«Волонтер БПД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[4.3] Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової допомоги 

особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншим 

особам, які потребують соціальної адаптації 

 

Захід 4.3.1.1. Проведення правопросвітницьких заходів суб’єктів пробації 

спрямованих на підвищення рівня правової свідомості, культури та освідченості. 

Організація роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги в органах пробації. 

 

Впродовж І кварталу  05 січня, 16 лютого та 16 березня 2022 року – проведено 

консультування суб’єктів в межах роботи дистанційного консультаційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги в Підволочиському районному секторі 

філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області.  
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