
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Тернопільським місцевим центром з надання БВПД 

  річного плану діяльності  

  

на 2022 рік у IІ 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 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. 

 

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. 

12 травня 2022 року – правопросвітницький захід в Центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

 

1 червня 2022року - до Дня захисту прав дітей працівник правопросвітницький 

захід  у Будинку школяра Підволочиської селищної ради для дітей 

Підволочиської громади  

 

 

 

 



24 червня 2022 року - правопросвітницький захід для жителів громади у Відділі 

Бібліотечної справи КЗ «Центру культури і дозвілля» Козівської селищної ради 

задля  

 
 

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. 

13 квітня 2022 року - робоча зустріч в Козівській селищній раді щодо 

консультування внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану.  

 
 

19 травня 2022 року - робочу зустріч з підполковником 4 відділу 

Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки та трудовим колективом  

 
 



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. 

07 червня 2022 - правопросвітницький захід щодо альтернативних способів 

отримання пенсії у період воєнного стану у відділі обслуговування громадян № 1 

(сервісний центр) Головного управління ПФУ в Тернопільській області.  

 

 

04 травня 2022 року – робоча зустріч  з головою Купчинецької об’єднаної 

територіальної громади та головним спеціалістом з юридичних питань щодо 

питань ВПО. 

 
 



Захід 1.1.2.4. Проведення правопрсвітницьких заходів в рамках реалізації 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 

08 червня 2021 року - правопросвітницький захід для трудового колективу 

Теребовлянської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості 

 
04 травня 2022 року -  правопросвітницький захід для жителів села Рогачин 

Нараївської ОТГ. 

 

10 червня 2022 - правопросвітницький захід та правове консультування у відділі 

Державної виконавчої служби   

 



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 

4,11,18 квітня, 2,9,16,23,30 травня та 6,13,20,27 червня – правопросвітницькі 

заходи та консультаційні пункти  у   Підволочиській ОТГ та у КЗ«Центр надання 

соціальних послуг Підволочиської селищної ради». 

 

14 квітня 2022 - консультаційний пункт в Центрі надання адміністративних 

послуг Бережанської міської ради  

 

 
 



30 травня 2022 року - правопросвітницький захід в Теребовлянському 

психоневрологічному будинку-інтернаті 
 

 

08 квітня 2022 року - семінар для внутрішньо переміщених осіб в Комунальній 

організації «Центра надання соціальних послуг Козівської селищної ради»  

 

 

 

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) 

24 червня 2022року -  правопросвітницький захід та консультування громадян в  

Скориківській територіальній громаді с.Скорики. 

 

 



06 травня 2022 року - правопросвітницький захід у приміщенні Дарахівського 

старостинського округу  

 

Захід 1.1.3.3. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги в центрах зайнятості. 

17 травня 2022року – правопросвітницький захід та консультування для 

ВПО в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості 

 
25 травня 2022 року -  семінар для трудового колективу Козівської районної 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості. 

 
 



Захід 1.1.3.4. Проведення правопросвітницьких заходів, організація і 

забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги для громадян похилого віку, зокрема допомоги в геріатричних 

Сектореннях, будинках-інтернатах, для осіб з особливими потребами в спілках 

інвалідів УТОГ, УТОС. 

16 травня 2022року – робоча зустріч та консультування в Петриківському 

обласному геріатричному пансіонаті 

 

31 травня  2022 року -  інформаційно-просвітницький захід  у стаціонарному 

відділі Територіальний центрі для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 

Підволочиської селищної ради. 

 



Захід 2.1.2.1. Проведення загальнодержавних правопросвітницьких заходів 

та інформаційних кампаній щодо права громадян на безоплатну правову 

допомогу. 

10 липня 2022 року – інформування жителів м.Тернополя про систему БПД на 

Театральному майдані міста 

 

28 червня 2022 року - семінар із трудовим колективом Бережанської районної 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Захід 2.3.1.3. Проведення виїздного консультування (адресна правова допомога) 

особам з обмеженими фізичними можливостями пересування, організація виїздів 

за місцем перебуваня людей з інвалідністю 

10 червня 2022року  -  адресна правова допомога громадянці, яка через стан 

здоров’я не має можливості самостійно звернутися за отримання БВПД.  

 

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. 

06 квітня  2022 року - консультування в Підволочиському районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області. 

 

 

 



19 квітня 2022 року - правопросітницький захід в приміщенні Теребовлянського 

районного сектору номер 5 філії Державної установи “Центр пробації” в 

Тернопільській області  
 

 

 


