ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2020рік
у І кварталі
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Довідково-інформаційна платформа правових консультацій
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[1.5 .] Механізм перенаправлення
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями
[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
За звітній період фахівцями Чортківського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 54
правопросвітницьких заходи для різних цільових аудиторій, а саме: жителів
територіальних громад, безробітних громадян, осіб з інвалідністю,
учасників АТО, дітей, представників органів місцевого самоврядування.
Заходи проведено у вигляді семінарів, тренінгів, лекцій, засідань
круглого столу, зустрічей-інформувань, під час яких юристи безоплатної
правової допомоги надавали роз’яснення із тих правових питань, з якими
найчастіше зустрічаються громадяни. Це і питання захисту трудового,
спадкового права, сімейних правовідносин, захисту соціальних прав,
запобігання домашньому насильству та інші.
До проведення правопросвітницьких заходів залучаються наші
постійні партнери, з якими підписано меморандуми про співпрацю: районні
філії Тернопільського обласного центру зайнятості, районні сектори філії
ДУ «Центр пробації», районні центральні бібліотеки та органи місцевого
самоврядування.
З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової
допомоги організовано роботу 25 мобільних пунктів консультування
громадян (виїзних прийомів громадян) у приміщеннях органів місцевого
самоврядування, лікувальних та геріатричних закладах.
Забезпечено роботу 29 дистанційних пунктів консультування особисто
працівниками центру, через скайп - зв'язок або телефонний зв'язок, які діють
в приміщеннях районних центрів зайнятості, секторів пробації, Чортківської
установи виконання покарань (№26), центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районних бібліотек, відділень обслуговування громадян
Пенсійного Фонду України.
Новими пріоритетами для нас стало більш широке інформування
населення про систему Безоплатної правової допомоги. Тому, працівники
центру долучаються до вуличних інформувань населення під час
проведення у містах масштабних заходів. Так, 14 січня на центральній
площі м. Чортків під час проведення районного фестивалю «Василів день»
працівники місцевого центру розповсюдили серед учасників інформаційні
буклети про безоплатну правову допомогу.
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21 січня 2020 року інтегратор місцевого центру Олена Овсинська
спільно із фахівцем Чортківської районної філії Тернопільського обласного
центру зайнятості Іриною Боднар провели урок права для учнів 9-10 класів
Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на тему: «Як захистити свої права з
безоплатною правовою допомогою».
Захід мав на меті перевірити, поглибити та систематизувати знання
старшокласників щодо прав, обов’язків, кримінальної та адміністративної
відповідальності.
Школярам було запропоновано розглянути різні кейси порушення прав
людини в громадському місці, навчальному закладі, супермаркеті, в
соціальних мережах, після чого відбулося обговорення алгоритмів дій щодо
захисту своїх прав. Діти вели дискусії, розв’язували різні правові задачі та
ділилися власними спостереженнями із повсякденного життя, де були
свідкам або суб’єктами протиправних дій.
Найцікавішим для учнів було проходження тестування «Моя майбутня
професія –юрист?». Кожен учасник заходу отримав інформаційний буклет
безоплатної правової допомоги.
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Пробіжнянська ЗОШ І-ІІІ ст.
30 січня фахівчиня відділу «Борщівське бюро правової допомоги»
Ольга Носовська провела засідання жіночого клубу “Берегиня” на тему:
“Соціальна відпустка на дітей. Найголовніші деталі”, яке відбулося у
Борщівській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості.
Саме тема соціальних відпусток стала актуальною для учасниць
жіночого клубу, адже виявилося, що більшість присутніх не володіли
інформацією щодо даного виду відпусток, їх тривалості та оплати. Тому,
Ольга Носовська більш детально зупинилася на видах соціальних відпусток:
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з
усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
Фахівчиня бюро наголосила, що така відпустка не має строку
давності, після якого втрачається право на соціальну відпустку, та
належними їй днями відпустки (за попередні роки), вона може скористатись
у будь який час. При звільненні, працівниця має право на компенсацію за
невикористані дні такої додаткової відпустки.
Присутні дізналися, як захищати свої права у разі їх порушення, хто
має право на правову допомогу від держави, та куди для цього потрібно
звернутися.
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12 лютого та 03 березня 2020 року працівники Чортківського місцевого
центру Олена Гикава та Олена Овсинська провели лекції для студентів
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського та
Чортківського вищого профтехучилища на тему: «Шлюб в законодавстві
України».
Метою заходу було ознайомити студентів із такими поняттями: що таке
«шлюб», права та обов’язки подружжя, рівність в шлюбі.
Фахівці місцевого центру ознайомили присутніх із деякими статтями
Сімейного кодексу України, які говорять про шлюбний вік в Україні, надання
права на шлюб особам, які не досягли шлюбного віку, порядок реєстрації
шлюбу.
Окремо обговорили про права батьків щодо утримання, розвитку та
виховання дітей. Молодь цікавило питання розірвання шлюбу та виплати
аліментів на утримання дітей. Присутні хлопці були здивовані тим, що
батьки несуть дуже високу відповідальність за своїх дітей, навіть після
розірвання шлюбу.
Учасники заходу з цікавістю розглядали запропоновані правові кейси з
сімейного права, в яких зображено такі ситуації: визнання шлюбу недійсним,
укладання фіктивного шлюбу, як укласти шлюбний контракт, та які норми у
ньому можна прописати, визнання батьківства та інші.
Захід відбувся із жвавим обговоренням почутого матеріалу. Студенти
ділилися своїми думками, що стосувалися питання шлюбних відносин та
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зізналися, що отримана інформація буде їм корисною у подальшому житті. А
головне, присутні знають як можна отримати правову допомогу від держави.

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. О. Барвінського
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Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. О. Барвінського

Чортківське вище профтехучилище
17 лютого 2020 року начальник відділу «Заліщицьке бюро правової
допомоги» Арсен Нагуляк провів інформаційну зустріч із учнями 9-го класу
Заліщицької школи №2 на тему «Легальна зайнятість. Трудові права
неповнолітніх», яка відбулася в Заліщицькій районній філії Тернопільського
обласного центру зайнятості.
Очільник бюро правової допомоги ознайомив школярів із нормами
національного законодавства, якими передбачено право на працю та захист
праці громадян України.
Основними питаннями для обговорення були:
-конституційне право на працю громадян;
- право на працю неповнолітніх;
- право на працю осіб з інвалідністю;
- особливості виплати зарплати неповнолітнім працівникам;
- обмеження щодо праці неповнолітніх;
-як укласти трудовий договір;
- зарплата в «конвертах»: законно чи ні?;
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- як захистити свої права у сфері праці.
Учасники зустрічі отримали багато корисної інформації з питання праці,
пошуку роботи та захисту своїх прав в законний спосіб. А наприкінці заходу,
Арсен Нагуляк розповсюдив серед присутніх інформаційні буклети на
правову тематику.

Заліщицька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

Заліщицька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості
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19 лютого 2020 року очільниця Гусятинського бюро правової допомоги
Наталія Янцевич, спільно з представниками Гусятинського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Гусятинського
відділення поліції провела профілактичні лекції «СТОП насильству!» у
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Хоростків та ДНКЗ «Хоростківський професійний
сільськогосподарський ліцей».
Проблема насильства між однолітками є надзвичайно важливою у
сучасному суспільстві. Тому, важливим є проінформувати молодь про те,
що таке насильство, яких видів воно буває, як захиститися від кривдника.
Школярі та студенти послухали лекцію фахівців щодо адміністративної та
кримінальної відповідальності неповнолітніх, переглянули документальний
фільм «Почуй мене» та пройшли анкетування.
Кожен присутній отримав інформаційні буклети із контактами Бюро
правової допомоги та гарячої телефонної лінії Безоплатної правової
допомоги.
Заходами охоплено 160 школярів та 40 учнів ліцею.

Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей
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ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Хоростків

21 лютого 2020 року фахівець відділу «Монастириське бюро правової
допомоги» Ірина Ріба взяла участь у семінарі для учасників АТО на тему :
«Пільги та соціальні гарантії учасників АТО», який відбувся в
Монастириській районній філії Тернопільського обласного центру
зайнятості.
Ірина Ріба ознайомила присутніх з пільгами, що надаються учасникам
бойових дій та особам прирівняним до них. Також наголосила, що згідно
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» учасники бойових дій
мають право звертатися за захистом своїх порушених прав до Бюро
правової допомоги.
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25 лютого інтегратор місцевого центру Олена Овсинська спільно із
фахівцем Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру
зайнятості Іриною Боднар провели захід для школярів Чортківської ЗОШ ІІІІ ст. №2 на тему: «Безпека в соціальних мережах» в Чортківській районній
центральній бібліотеці.
Тема заходу була вибрана не випадково, адже сучасне життя важко
уявити без користування інтернетом. Люди навчаються, працюють,
спілкуються, купляють, продають товари та послуги завдяки даному
ресурсу. Особливо діти зараз є дуже активними користувачами
різноманітних чатів, соціальних мереж та відвідувачами ненадійних сайтів.
Але, через надмірну довіру, стають жертвами протиправних та злочинних
дій зловмисників. Адже, окрім користі інтернет несе у собі загрозу
шахрайства, кібербулінгу, «грумінгу», «фішингу», «картингу».
Діти переглянули презентацію про види інтернет-шахрайств та інтернетзлочинів та короткий мультфільм про загрозу в соціальних мережах.
Учні дізналися як не потрапити на «гачок» злочинців, та що робити в
ситуації, якщо вберегтися не вдалося. Основне, що кожен учасник дізнався
для себе корисні поради від фахівців, в тому числі і як отримати безоплатну
правову допомогу в разі порушення прав та свобод дитини.

Чортківська районна центральна бібліотека
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27 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу «Борщівське бюро
правової допомоги» Ольга Носовська спільно з начальником Борщівського
відділу Чортківської місцевої прокуратури провели зустріч із студентами
Борщівського агротехнічного коледжу на тему: «Захищеність особи в
правовій державі. Презумпція невинуватості».
У сучасному світі одним із шляхів реалізації принципу верховенства
права та принципу законності є повний та всебічний перегляд підходів щодо
захисту прав та свобод людини. Студентам роз’яснено, що для забезпечення
реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція і
законодавство України передбачають можливість здійснення громадянами
певних дій, а також наявність системи органів держави, призначенням якої є
допомога громадянам у реалізації і захисті їх прав.
На основі змодельованих ситуацій роз’яснено, як система безоплатної
правової допомоги захищає права дітей. Це стосується захисту права на
освіту, на медичне обслуговування, стягнення аліментів, захисту прав на
нерухомість, на недоторканність, захисту прав осіб, визнаних потерпілими у
кримінальному процесі тощо.
Присутнім також роз’яснено, що у кримінальному процесі діє
презумпція невинуватості: особа вважається невинуватою у вчиненні
кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому
Кримінальним Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що
набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у
вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо
сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним
сумнівом. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального
правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав
законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. Усі
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
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Борщівський агротехнічний коледж

Борщівський агротехнічний коледж
04 березня 2020 року інтегратор місцевого центру Олена Овсинська
спільно з працівниками Чортківського відділу Національної поліції провели
зустрічі інформування з учнями 5-11 класів Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. тему:
«Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх. Безпека в
соціальних мережах».
Заходи проведені з метою інформування та попередження школярів про
види відповідальності неповнолітніх за різні правопорушення та злочини.
Працівники національної поліції детально зупинилися на нормах
Кримінального та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що
стосуються відповідальності неповнолітніх. Учасники зустрічі розглянули
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різні ситуації, за які передбачена відповідальність перед законом. Наприклад:
вчинення булінгу стосовно однокласників та вчителів, пропуск занять у
школі без поважної причини, купівля алкогольних та тютюнових виробів,
вживання алкоголю в громадських місцях, крадіжки та інші злочини.
Для школярів було цікаво дізнатися як потрібно поводитися при
затриманні працівниками поліції, а також про право на безоплатну правову
допомогу у разі затримання.
Окремою темою було обговорення безпеки в соціальних мережах.
Учасники заходу ділилися власними знаннями, як не стати жертвою
інтернет-шахраїв.
Наприкінці зустрічі школярі отримали від працівників місцевого центру
календарики із контактами безоплатної правової допомоги та інформаційні
буклети.

Заводська ЗОШ І-ІІІ ст.
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3 березня 2020 року начальник відділу «Гусятинське бюро правової
допомоги» Наталія Янцевич спільно з спеціалістами Гусятинського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Гусятинського
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в
Тернопільській області взяла участь у заході на тему: «Нікотин, алкоголь та
наркотичні речовини і їх вплив на молодий організм» для студентів
Гусятинського коледжу Тернопільського НТУ.

Гусятинський коледжу Тернопільського НТУ.

05 березня 2020 року фахівчиня Заліщицького бюро правової допомоги,
членкиня Асоціації жінок-юристок України «Юрфем» Таїса Рубаняк провела
практичний семінар для адвокатів Тернопільської області на тему:
«Юридичні механізми захисту прав жінок», який відбувся в
Тернопільському національному економічному університеті.
Спікерка ознайомила учасників семінару з поняттям «гендерна
дискримінація», історією фемінізму та прав жінок та сучасними реаліями
«гендерної політики» в державі.
Основними питаннями для обговорення були:
- чому і від кого потрібно захищати права жінок;
- гендерна
рівність
в
Україні
в
цифрах;
рівність перед законом та право на захист від дискримінації;
- національне законодавство з питань запобігання гендерної
дискримінації.
В ході заходу адвокати вели дискусії з питання гендерної рівності,
ділилися досвідом своєї діяльності щодо питання гендерної дискримінації та
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шукали можливості та зміни в законодавстві щодо вирішення даної
проблеми.

Тернопільський НЕУ
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Адресна правова допомога
Протягом І кварталу 2020 року фахівцями місцевого центру та бюро
правової допомоги здійснено 5 виїздів до осіб з інвалідністю та осіб похилого
віку, з метою надання їм адресної правової допомоги за місцем проживання
або перебування.
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[1.3.] Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії
системи БПД
Протягом І кварталу 2020 року рзміщено правові інформації та статтіроз’яснення чинного законодавства у засобах масової інформації та на сайтах
партнерів. Зокрема: озвучено на радіо – 9 статей, опубліковано 2 статті у
друкованих виданнях, розміщено на сайтах партнерів 43 інформації та 28 на
сторінках ФБ.
Довідково-інформаційна платформа правових консультацій
«WikiLegalAid»
[1.4.]

Працівники місцевого центру систематично підтримують в
актуальному стані розміщені статті на довідково-інформаційній платформі
правових консультацій «WikiLegalaid». Також під час проведення
правопросвітницьких заходів для цільових аудиторій фахівці системи
безоплатної правової допомоги інформують про можливість отримати
правові роз’яснення на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalaid».
Теми підготовлених правових консультацій для «WikiLegalaid»: Доступ
до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (для ОСББ);
«Особливості отримання та оплати «лікарняних» на період карантину»;
«Порядок сплати виконавчого збору»; "Зняття арешту з майна у виконавчому
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првадженні", "Повернення виконавчого документу стягувачу"; «Зупинення
виконавчих дій».
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року Чортківським місцевим
центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1688
звернень клієнтів, 1450 особам було надано правову консультацію, 238 із
них написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Відділ правової
інформації та
консультацій

496

379

117

Відділ «Борщівське
бюро
правової
допомоги»

230

208

22

Відділ
«Бучацьке
бюро
правової
допомоги»

231

194

37

Відділ «Гусятинське
бюро
правової
допомоги»

138

124

14

Відділ «Заліщицьке
бюро
правової
допомоги»

160

146

14

Відділ
«Монастириське
бюро
правової
допомоги»

433

399

34

Разом по МЦ

1688

1450

238

Найменування
відділу МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 237 рішень про надання БВПД, 0 наказів про відмову в наданні
БВПД, видано 180 доручення адвокатам та 76 наказів штатним працівникам
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
1) В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:
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з інших питань – 400 (23,7%), сімейного права – 249 (14,75%),
спадкового права – 182 (10,78%), земельного права – 178 (10,55%),
житлового права – 106 (6,28%), з питань виконання судових рішень – 105
(6,22%), цивільного процесу- 104 (6,16%), цивільного права – 96 (5,69%),
трудового права – 59 (3,5), адміністративного права – 50 (2,96), соціального
забезпечення – 49 (2,90%), пенсійного права – 44(2,61%), адміністративного
правопорушення – 38 (2,25%), кримінального процесу – 15 (0,89%),
податкового права – 13 (0,77%), кримінального права - 0.
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського
МЦ за І квартал 2020 року за категорією питань

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю
Чоловіки - 240
Жінки – 439
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком
За віком:
До 18 - 5
18-35 - 165
35-60 - 371
Понад 60 - 138

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за
категорією осіб
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом I кварталу 2020
року найбільше позитивних рішень було щодо осіб, чий середньомісячний
сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму – 174
(73,42%), осіб з інвалідністю – 27 (11,39%), ветеранів війни – 22 (9,28%),
осіб, які постраждали від домашнього насильства – 8 (3,38%), дітей – 5
(2,11%), осіб, реабілітованих відповідно до законодавства України – 1
(0,42), ВПО – 0 засуджених осіб – 0
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І
квартал 2020 року було:
 організовано роботу 25 мобільних пунктів консультування ( в тому числі в
приміщеннях сільських, селищних рад) та забезпечено діяльність 29
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень

під

час

виїздів

мобільних

та

діяльності

дистанційних

консультаційних пунктів склала 339 осіб, в тому числі 145 осіб звернулася за
отриманням

правових

консультацій

та

роз´яснень

до

мобільних

консультаційних пунктів та 194 осіб до дистанційних пунктів доступу до
БПД;
 надано методичну допомогу 8 органам місцевого самоврядування та
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
 проведено 54 правопросвітницьких заходи;
 розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 надано 105 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Чортківського
місцевого центру в розрізі бюро

№
з/
п

Найменуванн
я МЦ та
Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобіль-них
пунктів/осі
б, що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС,яким
надано
методичну
допомогу та
установ провайдерів
БПД, з якими
налагоджено
співпрацю

Кількість
проведен
их правопросвітницьких
заходів

Кількіс

Кількіс

ть

ть

клієнті

розміщ

в, яким

ено

надано

інформ

доступ

аційни

до

х

електр

матеріа

онних

лів у

сервісі

ЗМІ

в МЮ

1
2

3

4

5

6

. Разом по
Чортківсько
му МЦ, в
тому числі:
Чортківський
МЦ
Відділ
«Борщівське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Бучацьке
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Гусятинське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Заліщицьке
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Монастирис
ьке бюро
правової
допомоги»

25/145

29/194

8

54

105

12

7/36

8/18

1

13

26

1

3/15

4/40

2

5

8

0

5/55

3/27

1

6

12

0

3/19

3/46

2

11

10

4

3/12

5/28

1

6

16

0

4/8

6/35

1

13

33
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