ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Чортківським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2020 рік
у ІІ кварталі
ЗМІСТ:
Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
[1.1.] Ранній доступ та інклюзивність
[1.2.] БПД-онлайн

[1.3.] Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії
системи БПД
Довідково-інформаційна платформа правових консультацій
«WikiLegalAid»
[1.4.]

[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
Ранній доступ до правової допомоги від держави та інклюзивність –
одне із завдань, визначених системою безоплатної правової допомоги на 2020
рік. Це завдання реалізовуємо шляхом організації та проведення
правопросвітницьких заходів та організації роботи мобільних та
дистанційних точок доступу громадян до правової допомоги.
Карантин вніс свої корективи в роботу системи безоплатної правової
допомоги, створивши нові виклики для фахівців. Адже потреба громадян в
правовій допомозі від держави залишилася актуальною, а в нас виникли нові
завдання: надавати безоплатну правову допомогу, яка є гарантована державою
та проводити правопросвітництво в он-лайн режимі за допомогою інтернетресурсів.
Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги забезпечує можливість громадянам отримати правову допомогу
дистанційно в зручний спосіб: по телефону, через скриньку звернень,
електронну пошту, скайп-зв’язок, а також соціальні мережі. Місцевим
центром забезпечується прийом громадян із дотриманням санітарноепідеміологічних норм із застосуванням засобів захисту.
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Раніше звичні виїзні мобільні пункти консультування громадян в
приміщеннях сільських та селищних рад стали неможливими. Тому наші
правові консультування для жителів територіальних громад перейшли в онлайн режим. Працівники місцевого центру та бюро правової допомоги
використовуючи Skype, Viber, Messenger надавали правові консультації
громадянам та представникам органів місцевого самоврядування. Питання в
основному стосувалися захисту прав в період карантину: як захиститися від
незаконного звільнення, право на відпустку, виплата заробітної плати,
відповідальність за порушення правил карантину, як проводити засідання сесії
ОМС дистанційно та інші.

Он-лайн консультування начальником відділу «Бучацьке бюро правової
допомоги» Андрієм Григоришиним жителів Трибухівської об’єднаної
територіальної громади
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Он-лайн консультування начальником відділу «Монастириське бюро
правової допомоги» Галиною Джумак жителів Коропецької об’єднаної
територіальної громади
Місцевим
центром
забезпечено
проведення
онлайн
правопросвітницьких заходів в режимі реального часу із записом ефірів, які
розміщені на сторінці місцевого центру у Фейсбук. До участі у заходах
залучено наших партнерів: Асоціацію жінок-юристок України "ЮрФем",
відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації, Чортківську
районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості, Чортківський
районний суд Тернопільської області та управління держпраці у
Тернопільській області.
Тематика вебінарів різноманітна:
- «Юридичні механізми захисту прав жінок»,
- «Як захистити свої права в період карантину»,
- «Права дітей в період карантину. Право на освіту. ЗНО та
профорієнтація випускників. Булінг в соціальних мережах»,
- «Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків»,
- «Запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці»,
- «Забезпечення захисту неповнолітніх осіб під час судового процесу»,
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- «Особливості організації
експлуатації дитячої праці»,

праці

неповнолітніх.

Запобігання

- «Права біженців та осіб, які потребують додаткового захисту»,
- «Відмінність договору довічного утримання від спадкового
договору»;
- «Забезпечення захисту Конституційних прав. Право на правову
допомогу від держави».
09 квітня 2020 року заступник начальника Заліщицького бюро
правової допомоги, членкиня громадської організації «Асоціація жінокюристок України «ЮрФем»» Таїсія Рубаняк провела вебінар в Zoom на
тему: «Юридичні механізми захисту прав жінок».
Під час заходу порушувалися питання:
- чому, від чого 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.
Учасники брали участь в дискусії щодо порушення прав жінок в сфері
праці, сімейних відносинах та у повсякденному житті, обговорювали
законодавство щодо запобігання гендерної дискримінації.

Вебінар «Юридичні механізми захисту прав жінок»
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06 травня 2020 року місцевим центром проведено он-лайн захід на тему:
«Права дітей в період карантину. Право на освіту. ЗНО та профорієнтація
випускників. Булінг в соціальних мережах». Участь у заході взяли партнери
місцевого центру: начальник відділу освіти Чортківської районної державної
адміністрації Ірина Гулька та фахівець Чортківської районна філія
Тернопільського обласного центру зайнятості Тетяна Сусла.
Під час заходу порушувалися важливі питання щодо забезпечення прав
дітей в період карантину. Очільниця відділу освіти Ірина Гулька розповіла як
відбувається процес дистанційного навчання дітей, оцінювання вчителями
виконаних учнями робіт, порядок здачі випускниками ЗНО.
Важливе питання щодо профорієнтації випускників порушила фахівчиня
районного
центру
зайнятості
Тетяна
Сусла,
яка
презентувала
профорієнтаційну он-лайн-платформу для школярів, ознайомила з порядком
реєстрації для проходження тестування, надала корисні поради для дітей та
батьків щодо вибору майбутньої професії.
Головний спеціаліст Борщівського бюро правової допомоги Ольга
Носовська підняла питання проблеми булінгу в соціальних мережах. Саме на
час карантину діти часто користуються соціальними мережами без нагляду
дорослих. Але популярність інтернет-ресурсів крім позитивних моментів
швидкого доступу до необхідної інформації, призвела до зростання кількості
порушень прав та поширення недостовірної й конфіденційної інформації. На
жаль, більшість дітей не володіють інформацією про небезпеку інтернету й не
мають сформованої он-лайн-культури. Тому часто вони не розуміють, як
можуть захиститися від кібербулінгу. А батьки та вчителі не знають як
реагувати на це. Тому фахівчиня бюро правової допомоги розповіла
учасникам, що таке кібербулінг, як його уникнути, яка відповідальність
передбачена для неповнолітніх та батьків, які вчиняють булінг.
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Начальник відділу освіти Чортківської РДА Ірина Гулька

Фахівчиня Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру
зайнятості Тетяна Сусла
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Головний спеціаліст Борщівського бюро правової допомоги Ольга Носовська
(Вебінар «Права дітей в період карантину. Право на освіту. ЗНО та
профорієнтація випускників. Булінг в соціальних мережах».)

15 травня 2020 року в прямому ефірі на сторінці місцевого центру у
Фейсбук фахівчині центру Олена Овсинська та Ірина Крива провели
правопросвітницький захід на тему: «Обов’язок повнолітніх дітей утримувати
непрацездатних батьків», приурочений Всесвітньому Дню сім’ї.
Глядачі отримали роз’яснення норм Конституції України та Сімейного
кодексу України з питань, що стосуються обов’язку повнолітніх дітей
утримувати непрацездатних батьків:
- підстави виникнення обов’язку;
- участь у додаткових витратах на батьків;
- звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька;
- визначення розміру аліментів на батьків.

Начальник відділу правопросвітництва Чортківського МЦ з надання БВПД Ірина Крива

(Вебінар «Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків»)
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28 травня місцевим центром проведено он-лайн захід «Запобігання
торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці».
Очільник Бучацького бюро правової допомоги Андрій Григоришин
висвітлив проблематику торгівлі дітьми в світі та Україні, законодавчі аспекти
боротьби з даним видом злочину та ознайомив з основними правилами
безпечного поводження дітей на вулиці.
Начальниця Борщівського бюро правової допомоги Тетяна Кучіра
виступила з питанням запобігання експлуатації дитячої праці, навела
приклади зловживань щодо прав дітей, видами відповідальності за вчинення
злочину щодо неповнолітніх осіб в сфері праці.
Учасники заходу дізналися алгоритм дій у разі порушення прав дітей,
порядком реалізації права на отримання безоплатної правової допомоги.

Начальник Бучацького бюро правової допомоги Андрій Григоришин

Начальник Борщівського бюро правової допомоги Тетяна Кучіра
(Он-лайн захід «Запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці»)
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2 червня 2020 головний спеціаліст Борщівського бюро правової допомоги
Ольга Носовська взяла участь у он-лайн засіданні жіночого клубу «Берегиня»
Борщівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості на
тему: «Юридичні роз’яснення з питань працевлаштування». Завдяки сучасним
технологіям, учасниці заходу дистанційно отримали роз’яснення з питань: що
таке офіційне і нелегальне працевлаштування, які наслідки нелегального
працевлаштування для працівника, які особливості відповідальності роботодавця
відносно окремих категорій найманих працівників, куди звертатись за захистом
своїх прав.

Онлайн засідання жіночого клубу «Берегиня» Борщівської районної філії
Тернопільського обласного центру зайнятості

04 червня місцевим центром проведено вебінар на тему: «Забезпечення
захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб під час судового процесу»,
участь в якому взяла помічник судді Чортківського районного суду в
Тернопільській області Надія Магдяк.
Захід приурочено Всесвітньому Дню захисту дітей, тому порушувалися
питання забезпечення права неповнолітніх на безоплатну правову допомогу та
звернення до суду за захистом своїх прав.
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Начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Чортківського МЦ Ірина Крива

Помічник судді Чортківського районного суду в Тернопільській області
Надія Магдяк (Вебінар «Забезпечення захисту прав малолітніх та неповнолітніх
осіб під час судового процесу»)

10 червня 2020 року начальниця Монастириського бюро правової
допомоги Галина Джумак взяла участь у вебінарі «Легальна зайнятість»,
який організувала Монастириська районна філія Тернопільського обласного
центру зайнятості.
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Очільниця бюро правової допомоги детально роз’яснила учасникам
заходу переваги офіційного працевлаштування, роз’яснила порядок укладання
трудового договору, наявні пільги та гарантії працівникам, виплата заробітної
плати та як захиститися від незаконного звільнення.

Продовжуючи тему захисту прав дітей, 11 червня 2020 року працівники
Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та Борщівського бюро правової допомоги провели вебінар на тему:
«Особливості організації праці неповнолітніх. Запобігання експлуатації
дитячої праці». Участь у заході також взяла головний державний інспектор
управління держпраці у Тернопільській області Ольга Кузик.
В ході обговорення роз’яснено питання:
- право на працю осіб;
- пільги та гарантії для неповнолітніх працівників: оплата праці, час
для відпочинку, тривалість роботи, право на відпустку, обмеження
щодо навантаження та інші;
- порушення роботодавців щодо праці неповнолітніх;
- право на правову допомогу від держави у разі порушення прав дітей.

головний державний інспектор управління держпраці у Тернопільській області
Ольга Кузик (Вебінар «Особливості організації праці неповнолітніх. Запобігання
експлуатації дитячої праці»)

13 червня 2020 року працівники Чортківського місцевого центру та
бюро правової допомоги взяли участь в он-лайн-показі документального
фільму кіноклубу Docudays «Край електросміття» австралійського
документаліста Девіда Феделя, який провів голова ГО «Гельсінська ініціатива
ХХІ» Олександр Степаненко.
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Після перегляду фільму відбулося обговорення учасниками актуальних
питань захисту довкілля, управління відходами на Тернопільщині та
залучення можливих ресурсів, які спонукатимуть органи місцевого
самоврядування до проведення екологічних ініціатив.

Голова ГО «Гельсінська ініціатива ХХІ» Олександр Степаненко

Он-лайн-перегляд фільму Docudays «Край електросміття»
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19 червня 2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги Олена Гикава провела он-лайн захід
на тему: «Відмінність договору довічного утримання від спадкового
договору», присвячений Дню захисту літніх людей.
Літні люди потребують не лише особливого догляду, але й правового
захисту держави в різних життєвих ситуаціях. Адже саме одинокі люди
похилого віку стають жертвами шахраїв, які намагаються незаконно
заволодіти житлом. Тут потрібно знати правові аспекти укладання договору
довічного утримання та спадкового договору, а ще краще звернутися за
правовими консультаціями до юристів.
Олена Гикава детально роз’яснила питання:
- хто такий відчужував та набувач;
- порядок укладання договору довічного утримання/спадкового
договору;
- обов’язки та права відчужувача/набувача;
- яке майно може бути передане набувачеві за договором довічного
утримання (догляду)
- умови припинення договору довічного утримання/ розірвання
спадкового договору.

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової
допомоги Олена Гикава (Вебінар «Відмінність договору довічного утримання від
спадкового договору»)

16

18 червня 2020 року начальник Заліщицького бюро правової допомоги
Арсен Нагуляк взяв участь в он-лайн засідання жіночого клубу «Перлина» на
тему: «Живи і працюй в Україні» , яке відбулося в Заліщицькій районній філії
Тернопільського обласного центру зайнятості.
Під час заходу обговорено та роз’яснено питання, які найбільше
хвилюють безробітних громадян: відмінність трудового договору від договору
цивільно-правового характеру, наслідки нелегального працевлаштування для
працівника, особливості відповідальності роботодавця відносно окремих
категорій найманих працівників, куди звертатись за захистом своїх прав.
Арсен Нагуляк звернув увагу, що право на безоплатну правову допомогу
– гарантоване Конституцією України можливість громадянина України,
іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка
потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну
первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб
отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках передбачених
Законом.

Начальник Заліщицького бюро правової допомоги Арсен Нагуляк (он-лайн засідання
жіночого клубу «Перлина» на тему: «Живи і працюй в Україні»)

25 червня 2020 року очільник Заліщицького бюро правової допомоги
Арсен Нагуляк взяв участь у роботі мобільної бригади соціальнопсихологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі, за участі представників Заліщицького
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Заліщицького
відділу поліції ЧВП ГУНП України. Виїзд здійснено в один з населених
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пунктів Заліщицького району на повідомлення про вчинення домашнього
насильства враховуючи, що під час конфлікту були присутні діти.
Візит в сім'ю був здійснений з метою врегулювання соціально-правових
відносин в сім'ї та надання безоплатної правової допомоги.
Арсен Нагуляк роз’яснив членам даної сім’ї норми Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» та Закону України «Про
безоплатну правову допомогу».

робота мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

25 червня 2020 року начальник Заліщицького бюро правової допомоги
Арсен Нагуляк взяв участь у зустрічі-інформуванні сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, за участі представників Заліщицького
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та служби у справах дітей
Заліщицької РДА. Під час даного заходу громадяни отримали правові
роз’яснення з питань: підстави та порядок отримання соціальних виплат від
держави, виконання батьківських обов’язків, вирішення проблем житловопобутового характеру.
Учасники заходу також дізналися про право на правову допомогу від
держави та порядок її отримання.
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зустріч-інформування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
(Заліщицька РДА)

На передодні відзначення Дня Конституції України, 26 червня 2020 року
місцевим центром проведено вебінар на тему: «Забезпечення захисту
конституційних прав. Право на правову допомогу від держави». До участі у
заході запрошено начальника відділу правового забезпечення та
документообігу Чортківської районної державної адміністрації Володимира
Коцюка та керівника апарату Чортківського районного суду Тернопільської
області Наталії Грузінської.
Під час вебанару порушувалися питання захисту конституційних прав
громадян, надання безоплатної первинної правової допомоги органами
державної влади, реалізація конституційного права громадян на звернення до
суду.
Фахівчиня місцевого центру Ірина Крива розповіла про реалізацію
права громадян на отримання безоплатної вторинної правової допомоги згідно
Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Також директор Чортківського місцевого центру Марія Гамбаль
підвела підсумки діяльності Чортківського місцевого центру з надання БВПД
за І півріччя 2020 року та подякувала усім партнерам за співпрацю.
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Начальник відділу правового забезпечення та документообігу Чортківської районної
державної адміністрації Володимир Коцюк

Керівник апарату Чортківського районного суду Тернопільської області Наталія
Грузінська

Директор Чортківського МЦ з надання БВПД Марія Гамбаль
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Не припинялася робота і з надавачами правової допомоги від держави адвокатами. Фахівці місцевого центру, дотримуючись усіх заходів безпеки в
умовах карантину, продовжували видавати доручення адвокатам для надання
правових послуг суб’єктам права на БВПД та приймати акти про проведену
роботу з клієнтами.
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Адресна правова допомога
Протягом ІІ кварталу 2020 року фахівцями місцевого центру та бюро
правової допомоги здійснено 4 виїзди 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 ІІ кварталу працівники місцевого центру брали участь в онлайн навчаннях та нарадах, які організовував Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області.

Відділами «Монастириське бюро правової допомоги» та «Гусятинське
бюро правової допомоги» налагоджена співпраця із редакціями
Монастириського комунального районного радіомовлення та Гусятинського
комунального районного радіомовлення, де створено постійно діючі рубрики
«Правове інформування населення».
Передачі на Монастириському районному комунальному радіомовленні
виходять щотижня, а на Гусятинському комунальному
районному
радіомовленні – 1 раз в місяць.
Для слухачів підібрано актуальні теми, які потребують правового
роз'яснення юристів в період карантину. Наприклад: як надається відпустка на
період карантину, особливості отримання та оплати лікарняних, оплата праці
працівників закладів освіти та культури, особливий режим роботи на час
карантину, як одинокій матері отримати допомогу на дітей від держави, як
захистити авторське право та інші.
Також опубліковано статті в громадсько-політичній газеті Бучаччини
«Нова доба» та часописі Монастирищини «Вісті Придністров’я».
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Начальниця Монастириського бюро правової допомоги Галина Джумак
(Монастириське районне комунальне радіомовлення)

Начальниця Гусятинського бюро правової допомоги Наталія Янцевич
( Гусятинське районне комунальне радіомовлення)
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Варто відзначити, що на веб сайтах районних державних адміністрацій
та окремих органів місцевого самоврядування також діють рубрики
безоплатної правової допомоги, де регулярно висвітлюються статтіроз’яснення на правову тематику, успішні справи фахівців та правові
консультації.
Всього за період карантину у ЗМІ висвітлено інформаційний матеріалів
на правову тематику:
- на радіо -21;
- у друкованих виданнях- 4;
- на веб сайтах партнерів - 130;
- у соціальних мережах партнерів - 38.
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». Протягом ІІ кварталу розміщено інформаційні
матеріали:
«Відкриття
виконавчого
провадження»;
«Фінансування
виконавчого провадження»; «Лікарняний по догляду за дитиною під час
карантину. Право перейти на особливий режим роботи в умовах карантину»;
«Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям на період
карантину»; «Державна реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають
покарання в установах виконання покарань».
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01.04.2020 року по 30.06.2020 року Чортківським місцевим
центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1217
звернень клієнтів, 1063 особам було надано правову консультацію, 154 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
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Найменування
відділу МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Відділ
правопросвітництва
та надання
безоплатної
правової допомоги

300

247

53

Відділ «Борщівське
бюро
правової
допомоги»

187

169

18

Відділ
«Бучацьке
бюро
правової
допомоги»

166

128

38

Відділ «Гусятинське
бюро
правової
допомоги»

93

82

11

Відділ «Заліщицьке
бюро
правової
допомоги»

153

136

17

Відділ
«Монастириське
бюро
правової
допомоги»

318

301

17

Разом по МЦ

1217

1063

154

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 154 рішень про надання БВПД, 0 наказів про відмову в наданні
БВПД, видано 113 доручень адвокатам та 48 наказів штатним працівникам
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
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1) В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:
з інших питань – 329 (27,03%), сімейного права – 197(16,19%),
спадкового права –91 (7,48%), з питань виконання судових рішень –85
(6,98%), трудового права – 75(6,16%), цивільного процесу - 68 (5,59%),
цивільного
права – 67 (5,51%), земельного права – 60 (4,93%),
адміністративного права – 60 (4,93%), соціального забезпечення – 48(3,94%),
житлового права – 46 (3,78%), пенсійного права – 44 (3,62%), податкового
права – 25(2,05%), адміністративного правопорушення – 16 (1,31%),
кримінального процесу – 6 (0,49%), кримінального права - 0.
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського
МЦ за ІІ квартал 2020 року за категорією питань

адміністративного
податкового права
правопорушення
2,05%
трудового права
1,31%
6,16%
пенсійного права
3,62%
адміністративного
права
4,93%

кримінального
права
0,00%

з інших питань
27,03%

цивільного процесу
5,59%

земельного права
4,93%
соціального
забезпечення
3,94%

сімейного права
16,19%

житлового права
3,78%
цивільного права
5,51%
з питань виконання
судових рішень
6,98%

спадкового права
7,48%

кримінального
процесу
0,49%
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю
Чоловіки – 152 (37%);
Жінки – 260 (63%).

чоловіки
37%

жінки
чоловіки
жінки
63%

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком
За віком:
До 18 років – 6 (1%);
18-35 років - 129 (31%);
35-60 років - 209 (51 %);
Понад 60 років – 68 (17%).
до 18 років
1%
понад 60
17%

18- 35 років
31%

до 18 років
18- 35 років
35- 60 років
понад 60

35- 60 років
51%
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Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за
категорією осіб
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом IІ кварталу 2020
року найбільше позитивних рішень було щодо осіб, чий середньомісячний
сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму – 109
(70,78%), осіб з інвалідністю – 14 (9,09%), осіб, які постраждали від
домашнього насильства – 11 (7,14%), ветеранів війни – 10 (6,49%), дітей – 4
(2,6%), засуджених осіб – 4 (2,6%), ВПО – 2 (1,3%),

особи, які
постраждали від
домашнього
насильства
7,14%

засуджені особи
2,60%
внутрішньо
переміщені особи
1,30%

діти
2,60%

ветерани
війни
6,49%
особи з
інвалідністю
9,09%

малозабезпечені
70,78%

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ
квартал 2020 року було:
 організовано роботу 10 мобільних пунктів консультування ( в он-лайн режимі
та по телефону) та забезпечено діяльність 27 дистанційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги;
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень

під

час

роботи

мобільних

та

діяльності

дистанційних
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консультаційних пунктів склала 118 осіб, в тому числі 25 осіб звернулася за
отриманням

правових

консультацій

та

роз´яснень

до

мобільних

консультаційних пунктів та 93 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
 надано методичну допомогу 7 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 22 правопросвітницьких заходи;
 розміщено у ЗМІ 25 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 надано 58 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

10/25

27/93

7

22

58

25

5/9

6/19

2

8

14

0

Відділ
«Борщівське
бюро
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