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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД  

Протягом I кварталу 2019 року Тернопільським МЦ організовано та 

проведено 53  правопросвітницьких заходів з жителями територіальних громад, 

трудових колективів підприємств та організацій, учнями та студентами щодо 

можливостей вирішення правових питань, змісту правових реформ, що 

проводяться Урядом України.  

Працівниками Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 4-5 лютого проведено правопросвітницькі бесіди 

серед учнів 6-тих класів на тему “Булінг та відповідальність неповнолітніх”. Як 

відомо, проблема цькування серед школярів є дуже поширеною на сьогодні, 

тому метою таких заходів є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності 

серед дітей. Учням розповіли про серйозність наслідків булінгу та 

відповідальність. 

 

 

12.03.2020 року  для учасників соціальної ініціативи "Єднання поколінь" – осіб 

похилого віку, проведено захід на тему отримання безоплатної  правової 

допомоги та особлива увага правилам складання заповіту 

 

 



На запрошення Центр для дітей Карітас-Тернопіль  працівники провели зустріч 

з школярами, які є учасниками денного табору "Моя безпека". Як розпізнати 

насильство вдома, в школі та на вулиці, куди звертатися, якщо ви стали 

жертвою чи свідком насильства та яка відповідальність чекає кривдника? 

Відповіді на усі ці запитання отримали учасники табору. 

 

 

31.01. 2020 року в Козівській районній філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості відбувся навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення 

сільського господарства" за участю головного спеціаліста відділу «Козівське 

бюро правової допомоги» 

 

 

 

 

29.01.2020 проведено правовий урок на тему «Права та обов’язки дитини» в 

Козівківській загальноосвітній школі І ступенів.  Із уроку дітки дізнались , що 

права дитини – це ряд прав і свобод, які мають українці віком до 18 років 

 

https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C-111087673776332/?__tn__=K-R&eid=ARAN8ZED3dIHlaqZIoVqOTDYQ25w2n-NGiNcPhwrIg22W-Fm4b7FqzljILNXcmTYiN4P8OhiwlBsZqMh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBhywi5daNJ4btMB8OLUkLzHBlC3erLM5yJNtPvHeKSZLdEfwDEa8Y9zTU_UNJHjRDncPodeXmJp61EpBf49vXoY8QWH0pCDhMNMUed0SIxyS4L_Bmk-LfeHZGRsZd-96Z2RcKeEKuW1t4r2mmKf888TNqRaNeRH_PKGvfhYeYxj285lXNsoHeX720vFcCnz7FuanjkEO3uN6NHlw-cjFw1gqCO6v53ipDvMqiGaEAWFzP9iEjiYzFWdfL66miK6kUokQgaBZlYhKDXDokccgaCLA7TLaIv_tCNd7i6r37h3zxpC0VJb47DTLa9ocwmNUjVR0DIzrSzI3ozcmP7GNsWNg


25 лютого 2020 взято участь у круглому столі у приміщенні Козівського 

районного відділу Державної реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Працівники 

ДРАЦСу та фахівець бюро обговорили положення Закону України «Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану», у якому ст. 14 регламентує 

порядок державної реєстрації шлюбу. 

 

 
 

26.02.2020 взято участь у семінарі у приміщенні Козівської районної філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості. Для жителів Козівського району 

висвітлено питання щодо діяльності Козівського бюро правової допомоги та 

про порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 

Протягом І кварталу  2020 року забезпечено роботу дистанційного 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в першу 

середу щомісяця в приміщенні Підволочиського районного сектору з питань 

пробації  філії ДУ «Центр пробації» у Тернопільській області керівником 

Підволочиського бюро правової допомоги. 

 

 

 



 

 

04.02. 2020 року в Ценівській загальноосвітній школі I-ІІІ ступенів для учнів 8-

11 класів (50 учнів) проведено правовий урок на тему: «Кібербулінг». Під час 

уроку роз’яснено що таке «кібербулінг», ознаки, які притаманні йому, види, 

небезпеку, яку він становить для дітей, попередила про покарання за його 

вчинення. 

 

 

 

19 лютого 2020 року в Кривенській загальноосвітній школі відбулася зустріч 

фахівців районної служби зайнятості, відділу "Козівське бюро правової 

допомоги" з майбутніми випускниками. Під час зустрічі учнів було 

ознайомлено з поняттям булінг, його видами та відповідальністю 

 

 

 

 

 



 

08.01.2020 року фахівцем 

Теребовлянського бюро правової 

допомоги проведено дистанційний 

прийом громадян у Теребовлянському 

районному секторі філії Державної 

установи “Центр пробації” в 

Тернопільській області. Під час 

прийому було надано 10  консультацій 

з правових питань, а саме набуття 

права власності на земельну ділянку, 

відшкодування матеріальної шкоди, 

відшкодування моральної та 

матеріальної шкоди, оформлення 

документів на земельну ділянку, 

порядок зміни цільового призначення 

земельної ділянки. На усі питання були 

дані відповіді зрозумілі і обґрунтовані 
 

 

 

 

11.02.2020 року фахівцем 

Теребовлянського бюро правової 

допомоги проведено дистанційний 

прийом громадян у службі у справах 

дітей Теребовлянської РДА.  Під час 

прийому було надано 6  консультацій з 

правових питань, а саме порядок 

позбавлення батьківських прав, 

стягнення аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей, порядок 

визначення місця проживання дитини 

з мамою.  

 

19.02.2020 року фахівцем 

Теребовлянського бюро правової 

допомоги проведено 

правопросітницький захід на тему: 

«Протидія булінгу» для учнів 5 і 9 

класів Кобиловолоцької школи I-III 

ступенів Теребовлянського району 

 

 



 

03.03.2020 року фахівцем 

Теребовлянського бюро правової 

допомоги проведено  лекцію на тему: 

«Правова обізнаність», для факультету 

громадянського права центру 

соціальних послуг в приміщенні 

Теребовлянської міської ради. 

 

 

 

17 січня 2020 року проведено робочу зустріч з інспектором ювенальної 

превенції Підволочиського ВП ГУНП та  працівниками служби у справах 

дітей Підволочиської РДА, де обговорено проблемні питання неповнолітніх 

осіб які опинилися в складних життєвих обставинах 
 

 

 

 

05.02.2020 року фахівець 

Теребовлянського бюро 

правової допомоги взяла 

участь в проведенні 

правопросвітницького 

заходу у приміщенні 

Теребовлянської міської 

ради для членів ОСББ. 

Ознайомила слухачів з 

системою БПД та про 

порядок отримання послуг 

безкоштовного адвоката. 

 

 



 

11 березня проведено 

правопросвітницький захід з 

колективом Підволочиської районної 

державної адміністрації на тему 

«Особливості декларування у 2020 

році» 

 

 

25 лютого у Підволочиській районній філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості відбувся семінар з соціальними партнерами щодо 

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та з питань 

легалізації зайнятості.  

 

 

 

 

 

13 березня на зустрічі з соціальними працівниками територіального 

центру соціального обслуговування Підволочиської селищної ради 

керівником бюро правової допомоги було обговорено роботу системи БПД 

під час карантину. 

 
 

 



 

 

Як можна запобігти 

насильству в сім’ї учням 

Бережанської ЗОШ № 3 розповіла 

спеціаліст Бережанського бюро 

правової допомоги. 

 Під час заходу учням 

повідомили, що на сьогодні 

однією із найгостріших проблем 

нашої країни є домашнє 

насильство, роз’яснено які є 

форми домашнього насильства, 

хто може бути кривдником, куди 

потрібно звертатися, якщо особа 

стала жертвою або свідком 

насильства, а також яка 

відповідальність чекає на особу, 

яка скоює насильство в сім’ї. Учні 

активно брали участь в 

обговоренні, відповідали на 

поставлені запитання 
 

 

 

 

З метою інформування та привернення уваги дітей до актуальних для 

суспільства проблем подолання насильства в сім’ї спеціаліст Бережанського 

бюро правової допомоги провела захід із вихованцями Бережанської школи 

інтернат. 

 Під час заходу спеціаліст роз’яснювала учням про форми та прояви 

насильства в сім’ї, а також про спеціальні заходи щодо протидії домашньому 

насильству - терміновий заборонний та обмежувальний приписи стосовно 

кривдника. 

 

 
 



 

Протягом звітного періоду працівник 

центру  неодноразово брав участь у 

роботі дистанційного пункту 

консультування на базі Тернопільської 

обласної універсальної наукової 

бібліотеки. Найчастіше особи 

зверталися із питанням можливості 

оскарження відмови у призначенні 

субсидії. Працівник центру пояснив 

алгоритм дій, навів перелік документів, 

які необхідно долучити заяви та 

роз’яснив можливість звернутись до 

Тернопільського МЦ за отриманням 

безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

Для  більш детального ознайомлення учасників бойових дій з їхніми 

правами фахівець Бережанського бюро правової допомоги провів з ними 

зустріч на базі Бережанської філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості. 

Присутнім розповіли про їхні пільги, які передбачені чинним 

законодавством України, а саме, про компенсацію за піднайом житла, про те, 

які пільги мають військовослужбовці, які є донорами крові, з кого не стягується 

військовий збір, а також щодо відповідальності водіїв транспортних засобів за 

відмову їм у пільговому проїзді. 

 

 

 

  



 

 

 

Щодо особливостей та порядку 

державної реєстрації шлюбу в Україні 

фахівець Бережанського бюро 

правової допомоги провів зустріч із 

працівниками Управління соціального 

захисту населення Бережанської РДА. 

 Присутнім розповіли, що 

Українське законодавство майже не 

ставить обмежень для тих, хто бажає 

поєднати своє життя у шлюбі. 

Фактично кожна особа, яка досягла 18 

років та на момент подачі документів 

офіційно не є одруженою може 

створити сім’ю. 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020 року, проведено 

правовий урок на тему» Булінг, 

адміністративна 

відповідальність» , у  

приватному вищому 

навчальному закладі 

«Галицький медичний коледж» 

 

 

 



 

03.02.2020 року , фахівцем 

Підгаєцького бюро правової допомоги,  

проведено семінар щодо «Порядку  

заповнення електронних декларацій» у  

14 державній пожежно-рятувальній 

частині управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Тернопільській області 
 

 

 

 

 

Працівники центру провели прийом 

громадян на базі Тернопільської 

обласної організації Українського 

товариства глухих (УТОГ). 

Учасників цікавило питання щодо 

поновлення строку для отримання 

спадщини. Працівник місцевого 

центру пояснив порядок поновлення 

строку та запропонував скористатися 

вторинною правовою допомогою. 

 

 

 

Робочою групою Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, відповідальною за наповнення довідково-

інформаційної платформи правових консультації “WikiLegalAid” здійснено 

доопрацювання раніше розміщених тем у вищезгаданій платформі та здійснено 

моніторинг законодавства на наявність змін щодо висвітлених питань. 

Окрім цього, впродовж звітного періоду  у довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій “WikiLegalAid” опубліковано наступні теми правових 

консультацій: 

- Виплата компенсації за невикористані дні додаткової відпустки 

військовослужбовцю. 

Окрім того, відредаговано правову консультацію на відповідність нормам 

чинного законодавства: 

- Авторський договір. 



 

 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

05.02.2020 проведено навчальний семінар по темах: 

           1) щодо роз’яснення положень постанови КМУ №8 від 11.01.2012 року 

Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі;  

2) обмін досвідом з проблемних питань співпраці з адвокатами, які уклали 

контракти з надання БВПД з Тернопільським місцевим центром; 

 

 

Мета зустрічі: обговорення проблемних питань співпраці з адвокатами. 

 

  

 

Впродовж звітного періоду до Тернопільського місцевого центру надійшло – 5 

скарг на адвокатів, які надають БВПД: 

- 5 скарг передано за належністю до комісії з оцінки якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги; 

- 5 скарг – підготовлено та надано відповідь заявнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав 

 

5 березня 2020 року  відбулася зустріч з головою Великогаївської ОТГ та 

начальником ЦНАПу с.Великі Гаї. Досягнуто домовленості про 

забезпечення роботи новоутвореного дистанційного консультаційного 

пункту для місцевих жителів на базі Центру надання адміністративних 

послуг Великогаївської сільської ради, кожного останнього понеділка місяця 

буде. 

 

 

 

20 лютого 2020 року організовано мобільний консультаційний пункт в 

Завалівській сільській раді Підгаєцького району 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.03.2020року проведено семінар в Угринівській сільській раді  щодо «Пільг 

для дітей з інвалідністю», та підписано меморандум про співпрацю 

 

 

 

Протягом звітного періоду працівниками Тернопільського місцевого 

центру та бюро правової допомоги розроблено для використання у роботі 6 

методичних рекомендацій: 

- Стягнення нарахованої, але не виплаченої додаткової відпустки 

військовослужбовцям 

- Запобігання і протидія насильству в сім’ї 

- Протидія торгівлі людьми 

- Безоплатна правова допомога для учасників бойових дій 

- Пільги для дітей з інвалідністю 

- Право осіб з інвалідністю на працю  

 

 

 [1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

Фахівцями місцевого центру постійно проводиться робота з впровадження 

електронного кабінету адвоката. 

Надано допомогу 37 особам у доступі до сервісів Міністерства юстиції.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

Протягом звітного періоду місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 1955 звернень клієнтів, 1613 особам надано правову 

консультацію, 252 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

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 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 
778 536 152 

2 Відділ «Бережанське бюро» 243 199 44 

3 Відділ «Козівське бюро» 197 184 13 

4 
Відділ «Підволочиське 

бюро»  264 251 13 

5 Відділ «Підгаєцьке бюро» 220 204 16 

6 
Відділ«Теребовлянське 

бюро" 253 239 14 

…. Разом по МЦ 1955 1613 252 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД,  прийнято 250 

рішень про надання БВПД та надано 145 доручень адвокатам та 121 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 9 письмовим зверненням надано відмову у 

наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

Спадкового 261 (13%), сімейного 305 (16%), соціального забезпечення 112 (6%), 

трудового 178 (9%), житлового 219 (11%), пенсійного 80 (4%), цивільного права 

215 (11%), цивільного процесу 99 (5%), земельного 134 (7%), адміністративного 

права 128 (7%), адміністративних правопорушень 41 (2%), з питань виконання 

судових рішень 29 (1%), податкового права 18 (1%), кримінального права 6 (0%), 

кримінального процесу 34 (2%), з інших питань 96 (5%). 

 

 

 

 



Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 

категорією питань. 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за третій квартал найбільше 

позитивних рішень прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 135 (54%), ветеранам 

війни 59 (24%) та особи з інвалідністю 41 (16%), внутрішньо переміщеним 

особам 2 (1%), дітям 12 (5%) та надання псих. допомоги 1(0%), тощо. 

 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

 



 здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 

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 242 особи, в тому числі 57 осіб звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 185 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 6 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 51 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 36 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 37 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

мобільних 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

 Всього 13/57 22/185 6 51 37 36 

1 МЦ 2/7 5/46 1 7 10 11 

2 
Відділ 

«Бережанське 

бюро» 

3/14 2/23 1 10 4 3 

3 
Відділ «Козівське 

бюро» 
3/9 3/42 1 7 8 3 

4 
Відділ 

«Підволочиське 

бюро»  

0 4/7 1 8 5 3 

5 
Відділ 

«Підгаєцьке 

бюро» 

3/15 4/40 1 11 5 14 

6 
Відділ 

«Теребовлянське 

бюро» 

2/12 4/27 1 8 4 2 

 


