
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Тернопільським місцевим центром з надання БВПД 

  річного плану діяльності  

  

на 2022 рік у ІІI кварталі 

 

 

ЗМІСТ 

 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1] Підвищення рівня правової свідомості. 

[2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 

[3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

[4] Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в 

адміністративному та кримінальному процесі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[1] Підвищення рівня правової свідомості. 

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 

21.09.2022 року право просвітницький захід для учнів Тернопільської 

класичної гімназії 

 

06.07.2022 року зустріч з внутрішньо переміщеними особами в 

Тернопільській обласній науковій універсальній бібліотеці в рамках проєкту 

«Тернопіль-бібліотека-Маріуполь» 

 



15.09.2022 року правопросвітницький захід в Центральній бібліотеці 

Підволочиської громади  

 
09.09.2022 року право просвітницький захід в Дружбівському закладі  загальної 

середньої освіти I-III ступенів 

 

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.  

 

21.07.2022 року зустріч із працівниками Тернопільського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 



27.07.2022 року зустріч з внутрішньо переміщеними особами в Козівській 

районній філії обласного центру зайнятості  

 
 

20.07.2022 року правопросвітницький захід для трудового колективу в 

Службі у справах дітей Микулинецької ТГ на тему: «Порядок видачі 

обмежувального припису особам які постраждали від домашнього насильства»   

 
 

26.08. 2022 року семінар в Комунальному закладі позашкільної освіти 

Козівський будинок дитячої та юнацької творчості «Юність» Козівської 

селищної ради   

 
 

 



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.    

18.08.2022 року семінар з працівниками відділу освіти Білецької сільської 

та педагогічними працівниками  

 

13.07.2022 Правопросвітницький захід на тему: Як зареєструвати 

народження дитини» для трудового колективу Бережанського відділу ДРАЦСу 

Південно-Західного міжрегіонального управління. 

 

 

 



19.07.2022 робоча зустріч на тему: «Соціальний захист внутрішньо-

переміщених осіб» із трудовим колективом Відділу № 1 соціального захисту 

населення Тернопільської районної державної адміністрації 

 

 

Захід 1.1.2.4. Проведення правопрсвітницьких заходів в рамках реалізації 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 
 

16.09.2022 року правопросвітницький захід  в рамках Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»  для трудового 

колективу та мешканців громади Теофіпільського старостинського округу.  

 
 

 

 

 

 



12.09.2022 року правопросвітницький захів в Підволочиській селещній раді  

 

 

 

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 

 

 

16.09.2022 року правопросвітницький захід в Комунальному закладі «Центр 

надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради»  

 

 



01.08.2022 року робоча зустріч з начальником Відділу поліції головного 

управління Національної поліції України та трудовим колективом (1.1.3.1.) 

 
 

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 

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

інвалідів УТОГ, УТОС. 

27.09.2022 консультаційний пункт для перестарілих за місцем їх 

постійного проживання у Будинку інвалідів та людей похилого віку 

«Надвечір’я» у селі Саранчуки. 

 

 

 
 



[2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання 

безоплатної правової допомоги 

Захід 2.1.4.4. 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) 

22.09.2022 року робоча зустріч з представниками ГО «Я Маріуполь» 

 

[3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

Захід 3.1.1.5. Розвиток професійних навичок надавачів БПД.Проведення 

навчальних заходів із залученням адвокатів, з метою підвищення якості 

надання послуг відділами правової інформації та консультацій, представництва, 

бюро правової допомоги, в т.ч. дистанційні навчання з використанням скайп-

зв’язку, та конференцій ІР-телефонії. 

15.09.2022 року в приміщенні Тернопільського МЦ проведено навчальний захід 

для адвокатів системи БПД на тему «Особливості надання вторинної допомоги 

під час воєнного стану» 

  



 

[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. 
 

 02.08.2022 консультаційний пункт в приміщенні Теребовлянського районного 

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

області,  для засуджених осіб 

 
 

03.09.2022 року правопросвітницький захід в Підволочискому  районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області  

 


