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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної правової 

допомоги 

Проведення правопросвітницьких та комунікаційних заходів  

 Протягом І кварталу 2020 р. фахівці Вижницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр) та Путильського бюро правової 

допомоги (далі – Бюро), що є його відокремленим структурним підрозділом, провели 24 

правопросвітницькі та комунікаційні заходів, спрямовані на підвищення правової 

свідомості жителів Вижницького та Путильського районів. 

В межах співпраці Центру та Бюро з Путильським та Вижницьким районними 

секторами філії Державної установи "Центр пробації" в Чернівецькій області та з метою 

правопросвітництва серед осіб засуджених до покарання без позбавлення волі проведено 3 

заходів: 

 08.01.2020 р. фахівець Путильського бюро правової 

допомоги провела правопросвітницький захід 

«Формування твердих навичок правомірної 

поведінки» наприкінці якого учасники мали змогу 

задати питання юристу. 

 03.02.2020 р. у приміщенні Путильського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

у Чернівецькій області відбулася групова бесіда на 

правову тематику з суб’єктами пробації. Основну увагу фахівець Бюро Тетяна Різак 

приділила темі домашнього насильства та відповідальності за його вчинення.  

 02.03.2020 р. в приміщенні Путильського 

бюро правової допомоги для суб’єктів 

пробації  фахівець Бюро провела тренінгову 

годину з питань дискримінації та гендерної 

рівності. 
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Ряд заходів фахівці Центру та Бюро провели у закладах освіти Вижницького і 

Путильського районів. 

18.02.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак провела для 

вихованців Киселицького  дошкільного навчального закладу 

дидактичну гру з формування основ правової культури «Ти та 

твої права». 

20.02.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк та 

фахівець Центру Олександр Пилип’юк взяли участь у заході 

для учнів спеціалізованої школи ім. Н. Яремчука. Під час заходу говорили про основні ідеї 

правової держави та загальнолюдські цінності  

05.03.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк провела 

захід  на тему  «Захист персональних даних в мережі» для 

учнів 10-х класів Вижницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

ім. Ю. Федьковича.  

06.03.2020 р. захід на тему мирного врегулювання у 

шкільких спорах відбувся у Мигівському навчально-

виховному комплексі. Його провела фахівець Центру Галина Лашкіба. 

З метою популяризації системи безоплатної правової допомоги фахівці Центру та Бюро 

проводили   правопросвітницькі заходи в Путильській та Вижницькій районних філіях 

Чернівецького  обласного центру зайнятості. 

 28.01.2020 р. у Путильській районній філії Чернівецького обласного центру зайнятості 

відбулося засідання клубу розвитку та самовдосконалення для жінок 

«ДЖЕРЕЛО». Під час засідання фахівець Бюро Тетяна Різак розповіла присутнім, як 

шахраї використовують персональні дані для здійснення фінансових афер та як себе 

убезпечити, щоб не стати жертвою злочинних дій. 

 Цього ж дня фахівець Центру Ірина Коваль провела 

захід на базі Вижницької районної філії обласного 

центру зайнятості. Учасники заходу дізналися, як 

убезпечити себе, шукаючи роботу за кордоном. 

 31.01.2020 р. фахівці Центру Олександр Пилип’юк 

та Ірина Коваль провели захід для безробітних. Присутні дізналися більше про 

систему безоплатної правової допомоги, а також про порядок оформлення трудових 
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відносин через фірму посередника. 

 Про працевлаштування на роботи сезонного та тимчасового характеру, які актуальні в 

лісовому гірському регіоні, а також про види трудових договорів розповідала 

14.02.2020 р. під час заходу для безробітних фахівець Путильського бюро правової 

допомоги Тетяна Різак. 

 26.02.2020 р.  у Путильській районній філії 

Чернівецького обласного центру зайнятості 

відбулося засідання клубу розвитку та 

самовдосконалення для жінок «ДЖЕРЕЛО». Під 

час засідання фахівець Бюро Тетяна Різак розповіла 

присутнім у чому полягає  різниця між тимчасовим 

та сезонним працевлаштуванням та які види робіт належать до сезонних.  

 05.03.2020 р. на базі Путильської районної філії Чернівецького обласного центру 

зайнятості  відбувся тренінг на тему «Ризики нелегальної трудової міграції». 

Учасники семінару обговорювали причин трудової міграції громадян, а також ризики, 

які виникають в процесі нелегального працевлаштування. Безробітні отримали 

буклети, що містять корисні поради для тих, хто зібрався за кордон та контакти 

організацій з протидії торгівлі людьми. 

 10.03.2020 р. директор Центру Людмила Мацюк провела захід для безробітних 

Вижниччини на тему запобігання домашньому насильству та гендерної дискримінації. 

Протягом І кварталу 2020 р. фахівці Центру були організаторами та 

співорганізаторами правопросвітницьких заходів й для інших цільових аудиторій.  

08.01.2020 р. фахівці Центру інформували  жителів та гостей 

міста Вижниця під час заходу «Велика коляда у малому місті» про 

те, як отримати безоплатну правову допомогу та хто має право на її 

отримання. 

В період з 01.01.2020 р. по 31.03.2020 р.  фахівці Центру взяли 

участь участь у зборах жителів Вижницької ОТГ, Вашківецької 

ОТГ, селища Берегомет, сіл Виженка, Іспас та Чорногузи. Під час 

таких заходів фахівці системи безоплатної правової допомоги 

розповіли про саму систему та про послуги, які можна отримати, 

звернувшись до Центру.  
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Про виділення земельних ділянок та забезпеченість 

учасників бойових дій земельними ділянками говорили 

04.02.2020 р. під час зустрічі військовослужбовці та 

ветерани війни. Участь у зустрічі взяли директор 

Вижницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мацюк Людмила  та фахівець 

Центру Олександр Пилип'юк. 

13.02.2020 р. фахівці Центру Галина Лашкіба провела 

право просвітницький захід з питань декларування-2020 для 

депутатів та працівників апарату Мигівської сільської ради. 

02.03.2020 р. фахівець Путильського бюро правової 

допомоги Тетяна Різак провела навчання з працівниками 

управління Державної казначейської служби України у 

Путильському районі на тему «Які зміни в декларуванні-

2020».  

Проведення інформаційно-комунікативних заходів 

В межах інформаційно-комунікативної діяльності було забезпечено: 

 висвітлення актуальних питань на сайтах Вижницької, Путильської РДА та 

об’єднаних територіальних громад  (8 публікацій); 

 інформування про діяльність Центру та Бюро на інших інтернет сайтах (10 

публікацій);  

 інформування про діяльність Центру та Бюро, висвітлення актуальних питань за 

допомогою радіомовлення «Хвилі Черемошу» (1 публікація);  

 інформування про діяльність Центру та Бюро за допомогою часопису «Вижницькі 

обрії» (1 публікація) 

 інформування про діяльність Центру на офіційних сторінках партнерів в 

соціальних мережах (8 публікації);  

 розповсюдження друкованої інформації про Центр та Бюро на вулицях та в 

установах міст Вижниця і Вашківці, селища Берегомет, сіл Мигове, Чорногузи, 

Іспас, селища Путила, сіл Сергії, Дихтинець та Мариничі Путильського р-ну (було 

роздано 130 буклети на різну правову тематику та розповсюджено 10 

інформаційних  плакатів).  
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Розширення доступу територіальних громад до БПД шляхом забезпечення роботи 

дистанційних та виїзних консультаційних пунктів доступу 

З метою покращення рівня доступу людей до безоплатної правової допомоги, які 

проживають у віддалених населених пунктах сільської місцевості Вижницький місцевий 

центр з надання БВПД забезпечує роботу дистанційних та мобільних пунктів доступу до 

такої допомоги.  

Юридичну консультацію від фахівців Центру та Бюро можна отримати, 

скориставшись Skype-зв’язком або зателефонувавши на мобільний (робочий) та стаціонарний 

номери телефону  Центру. 

У І кварталі 2020 р. фахівцями Вижницького  місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Путильського бюро правової допомоги було організовано 

роботу 13 виїзних консультаційних пунктів надання безоплатної правової допомоги, з них 

– двічі надавалася адресна правова допомога: 

 08.01.2020 р., 03.02.2020 р., 02.03.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак провела 

особистий прийом громадян на базі Путильського сектору з питань пробації.   

 13.01.2020 р., 03.02.2020 р., 13.03.2020 р. фахівці Центру проводили прийом на 

базі Вижницького сектору з питань пробації.  

 16.01.2020 р. дистанційна точка доступу до 

безоплатної правової допомоги працювала на 

базі Вашківецької міської ради. Її роботу 

забезпечила Надія Досієвич.  

 13.01.2020 р. мобільна точка доступу 

працювала на базі сільської ради с. Сергії. 

 17.01.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак провела виїзний прийом громадян на 

 

 

Вижницький МЦ 

pravovadopomoga2 

 

2-31-58 

(068) 74-22-45 
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базі  сільської ради с. Мариничі.  

  27.01.2020 р. фахівець Путильського бюро 

правової допомоги Тетяна Різак провела 

особистий прийом громадян у приміщенні 

Путильського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг).  

 Цього ж дня відбувся прийом громадян на базі КУП «Комунальник». Його роботу 

забезпечили фахівці Центру Галина Лашкіба та Ірина Коваль.  

 28.01.2020. фахівець Центру Галина Лашкіба провела виїзний прийом громадян на 

базі селищної ради смт Берегомет. 

 04.02.2020 р. мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги працював у приміщенні відділу 

актів цивільного стану Путильського районного 

управління юстиції. Його роботу забезпечила фахівець 

Бюро Тетяна Різак. 

 19.02.2020 р. прийом громадян відбувся у Вижницькому 

територіальному центрі соціального обслуговування 

 16.03.2012 р. фахівець Путильського бюро правової 

допомоги Тетяна Різак провела особистий прийом 

громадян у приміщенні Дихтинецької сільської ради.   

Задля реалізації права особи на отримання безоплатної первинної правової допомоги у 

січні 2020 р. фахівці Центру Наталія Козлан, Надія Досієвич та 

Галина Лашкіба забезпечили надання адресної правової 

допомоги трьом жителям м. Вижниця.  

Також, 15.01.2020 р. фахівець Бюро Тетяна Різак надала 

адресну правову допомогу особі з інвалідністю за місцем її 

проживання. 

Щоб скоротити ризики захворювання і поширення 

коронавірусу з 16.03.2020 р.  Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Путильське бюро правової допомоги перейшли на роботу в закритому 

режимі. Надання первинної правової допомоги здійснювалося за засобів зв’язку – телефону. 
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Дистанційні точки доступу до безоплатної правової допомоги, які обладнані Skype-

зв’язком,  Вижницький район 

 

№ 

п/

п 

Розташування дистанційного 

пункту доступу до БПД 
Адреса 

1 Вижницький районний 

сектор філії ДУ «Центр 

пробації»  

вул. Українська, 86, м. Вижниця 

2 Вижницька міська рада  вул. Українська, 34, м. Вижниця 

3 Іспаська сільська бібліотека  с. Іспас, Вижницький район 

4 Вижницька районна 

бібліотека  
вул. Українська, 34, м. Вижниця 

5 Берегометська селищна 

бібліотека  

вул.  О. Кобилянської, 5, смт. Берегомет, Вижницький 

р-н 

6 Мілієвська сільська рада  вул. Шевченка, 8, с. Мілієве, Вижницький р-н 

7 Чорногузівська сільська рада  вул. Українська 44, с.Чорногузи, Вижницький р-н 

8 Черешеньська сільська рада  вул. Українська, 16, с.Черешенька, Вижницький р-н 

9 Банилівська сільська рада  вул. .Гостинець,63, с.Банилів Вижницький р-н 

10 Вашківецька міська рада  вул. Героїв Майдану, 2, м. Вашківці, Вижницький р-н 

11 Лукавецька сільська рада  вул. Головна, 164, с. Лукавці, Вижницький р-н 

12 Замостянська сільська рада  вул. Головна, 1, с. Замостя, Вижницький р-н 

13 Іспаська сільська рада  вул. Шевченка, 83 , с. Іспас, Вижницький р-н 

14 Карапчівська сільська рада  с. Карапчів, Вижницький р-н 

15 Мигівська сільська рада  вул. Центральна, 153, с. Мигове, Вижницький р-н 

16 Слобода-Банилівська 

сільська рада  
с. Слобода-Банилів, Вижницький район 

17 Виженська сільська рада  с. Виженка, Вижницький р-н 

18 Берегометська селищна рада  вул. Центральна, 20, смт Брегомет, Вижницький р-н 

19 Долішньошепітська сільська 

рада  
вул. Головна, 69, с. Долішній Шепіт, Вижницький р-н 

20 Бабинський НВК ім. М. 

Вержака  
вул. Шкількна, 1, с. Бабине, Вижницький р-н 

21 Багнянська сільська рада  вул. Головна, 88А, с. Багна, Вижницький р-н 

22 Коритнянська сільська рада   вул. Головна, 36, с. Коритне, Вижницький р-н 
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Дистанційні точки доступу до безоплатної правової допомоги, які обладнані Skype-

зв’язком,  Путильський район 

№ 

п/

п 

Розташування дистанційного 

пункту доступу до БПД 

Адреса 

1 Путильська РДА  вул. Українська, 180, смт.Путила, Путильський р-н 

2 Путильське управління 

обслуговування громадян ГУ 

ПФУ в Чернівецькій обл.  

вул.Українська, 180, смт. Путила 

3 Путильська районна рада  вул. Українська, 180, смт.Путила, Путильський р-н 

4 Путильський районний центр 

зайнятості  

вул. Українська, 138, смт Путила, Путильський  р-н 

5 ЦНАП смт Путила  вул. Українська, 180, смт Путила, Путильський  р-н 

6 Киселицька сільська рада  вул. Головна, 63, с.Киселиці, Путильський  р-н 

7 Довгопільська сільська рада  вул. Миколайчука, 24, с. Довгопілля,  Путильський 

р-н 

8 Мариничівська сільська рада  с. Мариничі, Путильський р-н 

9 Усть-Путильська сільська рада  с. Усть-Путила, Путильський р-н 

10 Розтоківська сільська рада  с. Розтоки, Путильський р-н 

11 Конятинська сільська рада вул. Центральна, 162, с. Конятин, Путильський р-н 

12 Яблуницька сільська рада  вул. Головна, 48, с. Яблуниця, Путильський р-н 

13 Сергіївська сільська рада  вул. Головна, 388, с. Сергії, Путильський р-н 

14 Путильське ВУ ЖКГ  вул. Українська, 30, смт Путила, Путильський  р-н 

15 Путильський районний сектор 

філії ДУ «Центр пробації»  

вул. Українська, буд. 82, смт.Путила, Путильський 

р-н 

16 КЗ «Путильська районна 

бібліотека»  

вул. Українська, буд. 77, смт.Путила, Путильський 

р-н 

17 Підзахаричівська сільська рада  вул. Ю.Федьковича, буд. 8, с.Підзахаричі, 

Путильський р-н 

 

Співпраця з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.. 

З метою налагодження партнерських відносин між Вижницьким МЦ, органами 

місцевого самоврядування, органами виконавчої влади і громадськості протягом І кварталу 

2020 р. було проведено ряд зустрічей, на яких обговорено можливості подальшої співпраці. 
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11.01.2020 р.  фахівець Бюро Тетяна Різак спільно з 

представниками соціальних служб напрацьовувала план 

спільних дій на перший квартал 2020 року. Були обговорені 

питання щодо співпраці та надання соціальної підтримки 

клієнтам пробації та можливість реалізації спільних заходів у 

сфері їх соціальної адаптації. 

05.02.2020 р. на сесії Вижницької міської ради затверджено 

персональний склад «Антикорупційної ради при Вижницькій міській 

раді», куди увійшла  директор Центру Людмила Мацюк. 

06.02.2020 р. фахівець Центру Галина Лашкіба взяла участь у 

сесії Мигівської сільської ради, під час якої нагадала присутнім про 

необхідність подачі щорічної декларації про відповідальність за її 

неподання.  

Через місяць, 06.03.2020 р., Галина Лашкіба під час роботи сесії 

зосередила увагу депутатів на необхідності проведення інформаційної 

кампанії щодо приведення земельної документації у відповідність до чинного законодавства. 

07.02.2020 р. відбулася розширена нарада 

керівників підприємств, організацій та установ 

Вижницького району, під час якої обговорювали 

питання плати за розподіл та транспортування 

природного газу для населення. Участь у нараді взяла 

директор Центру Людмила Мацюк. 

Відповідно до розпорядження Вижницького міського голови від 18.02.2020 р. з метою 

запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Вижницькій ОТГ створено 

Штаб з надання соціальної підтримки одиноким, особам похилого віку та людям, що 

опинилися в складних життєвих обставинах. Одним з координаторів Штабу визначено 

директора Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Людмилу Мацюк. 

Протягом І кварталу 2020 р. директор Центру Людмила Мацюк тричі брала участь у 

засіданнях виконавчого комітету Вижницької міської ради.  

З метою покращення доступу маломобільних груп населення Путильщин  до безоплатної 

правової допомоги у І кварталу 2020 р. було досягнуто домовленостей щодо розміщення 

Путильського бюро правової допомоги на першому поверсі у приміщенні районної ради. 
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Популяризація довідково-інформаційної платформи «WikiLegalAid» серед різних 

жителів громад. 

З метою популяризації довідково-інформаційної платформи «WikiLegalAid» фахівці 

Центру розробили методичні рекомендації у формі буклету 

«WikiLegalAid» Платформа правових консультацій». 

Робочою групою з наповнення та актуалізації 

інформації довідково-інформаційної платформи 

«WikiLegalAid» Вижницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було розміщено 

публікації «Відкриття банківського рахунку за кордоном фізичною особою, громадянином 

України» і «Санаторно-курортне лікування УБД». Статті, що потребувала редагування – 

«Пенсія за віком. Умови дострокового виходу на пенсію за віком», «Страховий стаж. 

Порядок набуття та зарахування», «Трудовий договір, контракт. Види, умови 

укладання» доповнено додатковими інформаційними роз'ясненнями.  

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

У січні 2020 р. між Вижницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та 6 адвокатами, які співпрацюють з системою БПД, були укладені 

контракти.  

Протягом січня-лютого 2020 р. фахівці Центру та Бюро проводили інформаційну 

кампанію про Конкурс по залученню адвокатів до системи БВПД. 

06.02.2020 р.  директор Центр Людмила Мацюку та фахівець Центру Наталія Козлан 

провели робочу зустріч з адвокатами, які співпрацюють з системою БПД. Під час зустрічі 

обговорили положення постанови КМУ №8 від 11.01.2012 р. «Про затвердження порядку і 

умов укладання контрактів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі». 

У березні 2020 р. фахівці Центру підготували та розробили ряд 

інформаційних матеріалів, у вигляді пам’яток, з актуальних правових 

питань: «Карантин та робота: як бути?», «Віддалена робота – це 

робота», «Письмове звернення. Надсилаємо правильно» 

Інформаційні матеріали розміщувалися та поширювалися в мережі інтернет. 
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  [1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 

прав. 

Наприкінці лютого 2020 р. директор Центру 

Людмила Мацюк розпочала сертифіковане навчання по 

програмі «Професійна медіація». 

Також, наприкінці березня 2020 р., з метою 

отримання навичок пошуку та знаходження шляхів до 

порозуміння під час допомоги в подоланні конфліктів та 

розробки власного алгоритму ефективного діалогу фахівці Центру 

розпочали он-лайн навчання на курсі «Діалог та медіація: Шлях 

до порозуміння». 

Про види соціальних послуг,  зокрема догляд вдома, а також 

хто та як може отримати такі послуги, фахівці Центру спілкувалися 

16.02.2020 р. під час спільного заходу з соціальними працівниками 

та соціальними робітниками Вижницького територіального центру 

соціального обслуговування. 

Наприкінці березня 2020 р. Вижницький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у співпрці з 

Червоноградським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та громадськими організаціями «Молодіжний 

ініціативний центр» і «Волонтери Вижниці» запустили роботу 

навчально-дискусійної платформи «Знаю! Вмію! Розумію!», до роботи 

якої долучилися ще ряд Центрів з інших областей України. За 

результатами проведеного анкетування 50 підлітків з 11 областей 

України стали учасниками навчальної програми в рамках даної ініціативи. 

З метою підвищення якості надання безоплатної правової 

допомоги громадянам та налагодження зворотнього зв'язку з суб'єктами 

надання БПД Центром та Бюро проводиться анкетування громадян, що 

звернулися за допомогою до працівників. Так, протягом І кварталу 

2020 р. фахівці Центру здійснили 12 інтерв’ювань клієнтів щодо якості 

надання отриманих послуг. 
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[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 

Протягом  І кварталу 2020 р. Центр продовжив 

вдосконалювати електронний документообіг, фінансове і бюджетне 

управління за допомогою новітніх програм. Зокрема, відділ фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності у своїй роботі використовує 

комплексний облік для бюджетних установ України «UA-Бюджет», 

програмний комплекс «M.E.Doc», програмно-технічний комплекс 

«Клієнт  Казначейства-Казначейство» та «Є-Звіт-Казна». Комплексним обліком для 

бюджетних установ України «UA-Бюджет» користується фахівець Центру, який відповідає 

за ведення діловодства, складання табелів робочого часу та ведення кадрових справ.  

30.01.2020 р. фахівці Вижницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяли участь у заході на базі Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Чернівецькій області, під час якого 

обговорили різницю між інформуванням та 

правопросвітництвом, а також формати заходів для 

різних цільових аудиторій. 

З метою підвищення якості надання безоплатної правової допомоги громадянам 

наприкінці березня 2020 р. фахівці Центру та Бюро розпочали сертифіковане он-лайн 

навчання «Захист прав людей з інвалідністю». 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року (І квартал 2020 року) Вижницьким 

місцевим центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його відокремленим 

структурним підрозділом, було зареєстровано 610 звернень клієнтів, з них 563 осіб 

звернулося за наданням правових роз’яснень та отримання консультації, 47 особи 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято 47 рішень 

про надання БВПД, видано 31 доручень адвокатам і 15 наказів на штатних працівників 

(представництво інтересів клієнта в суді та оформлення процесуальних документів). 

Таблиця 1.  

Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п 
Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

453 419 34 0 

2 Відділ 

«Путильське 

бюро правової 

допомоги 

» 

157 144 13 

 

 

 

0 

Разом по МЦ 610 563 47 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 соціального забезпечення – 45 (7,4%)  житлового права – 71(11,6%) 

 спадкового права – 104 (17%)  пенсійного права – 23 (3,8%) 

 сімейного права – 98 (16,1%)  цивільного права – 68 (11,1%) 

 трудового права — 37 (6,1%)  цивільного процесу – 17 (2,8%) 

 адміністративного права - 26 (4,3%)  з інших питань — 44 (7,2%) 

 земельного права –  32 (5,2%)  податкового права — 16 (2,6%) 

 з питань виконання судових рішень –       

9  (1,5%) 

 кримінального права – 2 (0,3%) 

 адміністративного правопорушення –  

12 (2%) 

 кримінального процесу – 6 (1%) 
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Діаграма 1. 

 Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань 

 
 

 

Діаграма  2. 

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за категорією осіб 

 

За звітний період свою категорію на право отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу підтвердили: 37 (79%) малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму), 4 (9%) особи з інвалідністю, 2 (4%) ветерани 

війни,  3 (6%) особи, які постраждали від домашнього насильства та 1 (2%) дитина, яка 

належить до окремих категорій.. 
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Діаграма 3.  

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю  

 
Чоловіки — 113; Жінки — 163. 

 

Діаграма 4.   

Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за віком 

 

до 18 - 2;                                                          від 18 до 35 включно –84; 

від 35 до 60 включно – 137;                            понад 60 – 19. 
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Крім цього, Центром, в тому числі Бюро правової допомоги, за  І квартал 2020 р.: 

 забезпечено роботу 19 виїзних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги (з них 7 – мобільні точки доступу; 8 – дистанційні точки доступу 

та 4 надання адресної правової допомоги); 39 дистанційних точок 

забезпечують доступу до безоплатної правової допомоги через  Skype-зв’язок та 

телефонний зв’язок; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїзних прийомів громадян та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 166 осіб; 

 надано методичну допомогу 6 провайдерам БПД (громадським організаціям, 

волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 57 актів надання БВПД, що були подані адвокатами (з них – 46 за 

дорученнями МЦ); 

 проведено 24 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань діяльності системи 

БВПД. 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№

п/п 

 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїзних 

прийомів 

громадян/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ – 

провайде-рів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електрон-них 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

19/96 39/70 6 24 2 

2 Вижницький МЦ 10/83 22/51 4 15 2 

3 Путильське бюро 9/13 17/19 2 9 0 

 

  Директор Центру                                                                       Л. Мацюк 


