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 [1.1]  Розділ І. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати 

правові потреби та проблеми 

Захід 1.1.1. 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.     

08 листопада 2021 року - вуличне інформування населення  жителів Бережанської, 

Козівської, Підволочиської, Підгаєцької та Теребовлянської громад до 

Міжнародного дня прав людини. 

  

 

31 листопада - робоча зустріч на тему « Стоп насильству» з працівниками сектору 

поліцейської діяльності м. Підгайці відділу поліції № 1 

 



Захід 1.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, участь у спільних заходах (круглі 
столи, зустрічі-інформування) із залученням державних установ (центри зайнятості, 
райдержадміністрації, районні ради, тощо.) 
 

8 жовтня – участь в засіданні Координаційної ради з питань гендерної рівності, 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 

тему: «Місце кризової кімнати у наданні послуг постраждалим від насильства на 

місцевому рівні".  

 

 

29 листопада - правопросвітницький онлайн захід для мешканців громади на тему 

«Протидія домашньому насильству та дискримінації в сім’ї ». 

 

 



03 грудня - онлайн  правопросвітницький захід та правове консультування для 

безробітних спільно з Підволочиською районною філією Тернопільського 

обласного центру зайнятості на тему «Працевлаштування та захист трудових прав 

осіб з обмеженими можливостями». 

 

 

 

 

Захід 1.1.3. 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. Консультування та 

розповсюдження інформаційних буклетів. 

09-10 грудня - уроки правових знань з учнями  шкіл Підволочиської та  

Скориківської  громад 

 

 

 



10 грудня - зустріч із школярами Бережанської ЗОШ № 1. 
 

 

 

14 грудня -  правопросвітницький захід у Ласковецькому центрі культури і 

дозвілля на тему: «Права дітей». 

  

 

 

 



Захід 1.1.4. Проведення правопросвітницьких заходів/виїзних консультувань (офлайн, онлайн) у 

сфері земельних правовідносин. (за окремим графіком до проєкту ППІуСГ) 

24  листопада - правопросвітницькі заходи та консультування громадян в рамках 

виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» в населені Скориківській,  Скалатській  та Підволочиській 

територіальних громадах 

 

 
 

6 жовтня - правопросвітницький захід у приміщенні Теребовлянської княжої 

книгозбірні, на тему : «Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці», для 

трудового колективу. 

 

 

 

 

 



Захід 1.2.1. Організація та забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги у територіальних громадах, органах місцевого самоврядування 

 

12 жовтня – інформування  щодо практичного вирішення правових питань в 

різних аспектах життя для жителів Літятинського старостинського округу 

Саранчуківської ОТГ 
 

 

Захід 1.2.2. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги в 

центрах зайнятості. 

16 грудня - правопросвітницький захід у Підгаєцькій районній філіії 

Тернопільського обласного центру зайнятості 

 
 



 

 

 

17 листопада – право просвітницький захід для осіб з інвалідністю-клієнтів 

Бережанської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості. 
 

 

 

 

Захід 1.2.3. Проведення правопросвітицьких заходів з громадянами похилого віку. Забезпечення 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги в геріатричних відділеннях, 

будинках-інтернатах, для осіб з особливими потребами в спілках інвалідів УТОГ, УТОС 

2 грудня – консультування в Тернопільській обласній організації УТОГ  

 

 



Захід 1.2.5. Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги в бібліотеках за допомогою скайп-зв'язку 

29 жовтня - консультування для трудового колективу та громадян міста у 

консультаційному пункті на базі Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки.  

 

 

 

24 листопада – консультування у Драганівському старостинському окрузі.  

 

 

 

 

 



Захід 1.2.7. Організація роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги в органах пробації  

6 грудня - правопросвітницький захід для суб’єктів Тернопільського 

районного сектору №1 філії ДУ "Центр пробації" в Тернопільській області 

 

 

 

06 жовтня - консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги в 

Підволочиському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в 

Тернопільській області  

 

 



Захід 1.4.1. Проведення тематичних інформаційних кампаній до Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства".  
 

29 листопада - участь у засіданні круглого столу на тему: "Взаємодія у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству". Організатором даного заходу 

виступила ГО "Тільки НЕ мовчи" 

 

 

[1.2] Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтами системи 

БПД 

Захід 2.1.1. Організація та проведення робочих зустрічей, круглих столів, навчальних семінарів по обміну 

досвідом, обговорення проблемних питань співпраці з адвокатами Залучення адвокатів до участі в 

тренінгах в на базі міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ. 

16 грудня – круглий стіл щодо дотримання стандартів якості надання БВПД, 

підведення підсумків року 

 

https://www.facebook.com/%D0%93%D0%9E-%D0%A2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%95-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8-103515915224251/?__cft__%5b0%5d=AZUUXZ0NUNZFpluNrPxbp_jYtw4QFXEU42zGeXRBT2dk90wROCh6M61amnP0zvRnAOSjbPXd1suMotwnA3Lm0wJny2Cbn8MbRbXz-hmRskXzWkAM2EJQyii0p-lU6XBGoa7eVyX_KSIzMY394IoRYdhf&__tn__=kK-R


[1.3] Реалізація системних проектів. Незалежні провайдери БПД 

Захід 3.1.1.  Реалізація проекту "Волонтер БПД". Залучення волонтерів  та забезпечення волонтерської 

діяльності у сфері надання БПД 

Протягом ІV кварталу участь у проекті взяли 6 волонтерів. 

 Захід 3.2.1.  

Організація та проведення спільних заходів (круглих столів, семінарів, робочих зустрічей, інформувань) з 
неурядовими організаціями, громадськими організаціями, Благодійними фондами  ( в тому числі із ГО, 
які представляють інтереси учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально 
вразливих верств населення). Підписання меморандумів про співпрацю. 
 

9 грудня - підписання Меморандуму про співпрацю з Тернопільським обласним 

центром соціально-психологічної допомоги "Родина" в особі директоркиОлени 

Нагірної. Центр надає допомогу сім’ям та громадянам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, в даному центрі особи мають можливість перебувати до 90 

діб. 

 

Захід 3.2.2. Надання методичної допомоги ОМС, ОТГ,   з питань удосконалення організації надання ними 

БППД.  

Проведення робочих зустрічей з представниками ОМС, ОТГ в т.ч. з метою 

створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад:  

Великогаївська ОТГ, Бережанська міська рада, Вимислівський старостинський 

округ, Скориківська територіальна громада, Угринівський старостинський округ, 

Теребовлянська ОТГ 

 

 

 

 



Захід 3.2.3. Визначення конкретних першочергових спільних правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації населення, насамперед проблемних питань у їх взаємодії з 

органами державної влади, ОМС, підприємствами у межах територіальної юрисдикції МЦ. 

Найтиповіші питання, з якими звертаються клієнти до Тернопільського 

- позбавлення права користування житловим приміщенням; 

- розлучення; 

- успадкування; 

- аліменти; 

- видача обмежувального припису. 

Захід 3.2.5. Розроблення  та поширення методичних рекомендацій, буклетів, зокрема про систему  

безоплатної правової допомоги,  для органів місцевого самоврядування, територіальних громад. 

Отримання громадянства України 

Шлюб до повноліття 

Порядок отримання відпустки при народженні дитини 

Встановлення факту родинних відносин 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх 

Спадкування у фактичному шлюбі  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


