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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  

 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівники Чортківського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводили 

правопросвітницькі заходи онлайн та офлайн (семінари, зустрічі-

інформування, вебінари) для жителів територіальних громад, для 

представників органів місцевого самоврядування, безробітних громадян з 

різних актуальних питань з метою запобігання порушення прав громадян. 

Всього протягом звітного періоду проведено 42 правопросвітницьких заходи, 

під час яких охоплено 375 осіб. 

 

14 липня 2020 року заступник начальника віддулу «Заліщицьке бюро 

правової допомоги» Таїсія Рубаняк взяла участь в онлайн-засіданні жіночого 

клубу "Перлина" на тему: «Захист порушених прав жінок в Україні», яке 

відбулося в  Заліщицькій районній філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості  

Під час заходу фахівчиня бюро правової допомоги розповіла про  

проблему дискримінацій в Україні за ознакою статі в різних сферах життя 

жінок та чоловіків. 

«Жінки в Україні мають рівні можливості з чоловіками, було б бажання і 

здібності їх втілити - така думка є доволі поширеною. Втім хибною, 

наголошують експерти і доводить статистика» - зазначила Таїсія Рубаняк. 

Основну увагу учасниці заходу звернули на такі факти порушень прав жінок в 

Україні: 

1. жінки частіше стають жертвами домашнього насильства; 

2. отримують меншу зарплатню; 

3. мають меншість у владі; 

4. обмежені у кар'єрі; 

5. заручниці стереотипів. 

Таїсія Рубаняк звернула увагу учасниць онлайн-засідання на  питання 

захисту порушених прав жінок, звернувшись за безоплатною правовою 

допомогою . Захід відбувся у формі діалогу, кожен висловив свою думку та 

ділився враженням від заходу. 
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17 липня 2020 року начальниця відділу «Монастириське бюро правової 

допомоги» Галина Джумак взяла участь у онлайн-засіданні клубу «Дзвони 

Лемківщини» на тему: «Легальна зайнятість – це гідне забезпечення 

майбутнього кожного з нас», яке відбулося в Монастириській районній філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості. 

Учасники зустрічі  обговорили питання переваг легального 

працевлаштування в Україні, особливостей офіційного оформлення трудових 

відносин та відносин цивільно-правового характеру, застереження учасників 

семінару від шахрайства при працевлаштуванні.  

«Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення оптимального рівня 

свого майбутнього працівники повинні вимагати від роботодавця легального 

оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а у разі 

відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до 

компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав» – 

наголосила Галина Джумак. 

 

 

 
З нагоди відзначення Дня Незалежності України, 25 серпня 2020 року в 

приміщенні Бучацького міжрайонного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Тернопільській області керівник Бучацького бюро 

правової допомоги Андрій Григоришин спільно з працівниками сектору 

провів правопросвітницький захід для осіб, що перебувають на обліку в 

установі на тему: «Конституційні права та свободи громадянина». 

В Конституції України закріплені як традиційні, так і нові гарантії прав 

та свобод людини та громадянина, які дозволяють кожному обирати вид своєї 

поведінки, користуватися економічними й соціально – політичними 
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свободами, соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах. 

Зокрема, кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи інших людей. Водночас маємо 

пам'ятати і про обов’язки перед суспільством. (стаття 23 Конституції України).  

Учасники заходу отримали інформаційні матеріали на різну правову тематику. 

 

 

 

25 вересня 2020 року очільниця Монастириського бюро правової 

допомоги Галина Джумак  провела інформаційну зустріч з працівниками 

Монастириської районної центральної лікарні на тему: «Перші кроки для 

отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства», яка відбулося в приміщенні Бюро правової допомоги. 

Організаторка заходу ознайомила присутніх з новою земельною 

реформою в Україні, реалізацією права кожного громадянина на отримання 

земельної ділянки для різного цільового призначення. Зокрема присутніх 

цікавили питання: 

- хто може звернутися за отриманням земельної ділянки; 

- які розміри земельних ділянок, що безоплатно передаються 

громадянам; 

-  куди звернутися для отримання земельної ділянки; 

- вимоги для написання заяви та перелік необхідних документів. 



6 
 

 

 

  1 та 2 вересня 2020 року в приміщенні Гусятинського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільської області 

проведено правове консультування осіб, які знаходяться на обліку в «Центрі 

пробації», участь у якому взяла начальниця відділу «Гусятинське бюро 

правової допомоги» Наталія Янцевич. 

Під час роботи дистанційного пункту консультування особам, які 

перебувають на обліку установи надано роз'яснення щодо сімейного та 

трудового законодавства, а також ознайомлено з порядком надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

Після спільного прийому громадян фахівці обговорили проблемні 

питання клієнтів, адже підтримка та правова допомога потрібні людям у 

різних життєвих ситуаціях. 
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22 вересня 2020 року начальниця відділу «Гусятинське бюро правової 

допомоги» Наталія Янцевич взяла участь у прямому ефірі Гусятинського 

районного радіомовлення на тему: «Як батьку реалізувати право на декретну 

відпустку». 

Фахівчиня бюро правової допомоги ознайомила слухачів радіостанції з 

нормами українського законодавства щодо надання відпустки по догляду за 

дитиною для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а саме: 

- хто з членів сім’ї має право на декретну відпустку; 

-  які документи потрібні для оформлення декретної відпустки батьку 

дитини; 

- соціальні гарантії, що зберігаються за батьком у декретній відпустці; 

- як отримати безоплатну правову допомогу. 

.  

 

 
 

 

04 серпня 2020 року працівники Чортківського місцевого центру та 

бюро правової допомоги взяли участь  в онлайн-показі документального 

фільму чеської режисери Гелени Тржештікової «Рене», який відбувся  у 
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"Кіноклубі на вулиці Зеленій". Організатор показу  - постійний партнер 

місцевого центру, голова ГО «Гельсінська ініціатива ХХІ» Олександр 

Степаненко.  

У фільмі відображено долю людини, яка майже 20 років свого життя 

провела у в'язниці за дрібні правопорушення, потрапивши туди вперше ще 

підлітком.  

Як функціонує відновне правосуддя для неповнолітніх нині? В якості 

експерта питання коментувала Марія Гамбаль, директорка Чортківського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яка 

розповіла про запровадження в Україні Проекту «Програми відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

  

20 серпня 2020 року у Борщівській районній філії Тернопільського 

обласного центру зайнятості проведено онлайн-засідання жіночого клубу 

«Берегиня» на тему: «Особливості правового регулювання праці жінок». 

Учасницям клубу доведено до відома, що праця жінок — особливий 

правовий стан жінки у житті суспільства, зумовлений здійсненням нею 

трудової діяльності, що забезпечується законодавством України про працю. 

Конституція України у ст. 24 проголошує рівність прав і свобод жінок з 

чоловіками. Рівноправність жінок у сфері трудових відносин забезпечується 

наданням їм рівних з чоловіками можливостей у професійній підготовці, у 

праці та винагороді за неї. 

Фахівчині Борщівського бюро правової допомоги Тетяна Кучіра та 

Ольга Носовська розповіли учасницям вебінару про заборони щодо  залучення 

жінок до робіт, пов’язаних з підійманням і переміщенням важких речей, маса 

яких перевищує встановлені для них граничні норми, встановлено заборону 

праці жінок у нічний час,  до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і 

направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 

трьох років. 

Також учасниць клубу цікавили питання щодо порядку надання 

оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, їх тривалості,  а 

також відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 

заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком 

до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до 

чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. 
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02 вересня очільниця відділу «Борщівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Кучіра провела  робочу нараду зі старостою Верхняківської сільської 

ради Борщівського району, під час якої надано методичну допомогу з питання  

порядку видачі документів жителям села, які необхідні при розгляді сімейних 

справ (спорів). 

Представниці органу місцевого самоврядування роз’яснено, що підставою 

для звернення до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини 

є наявність документального підтвердження проживання дитини разом з 

особою, яка просить присудити їй аліменти. Підтвердженням в даному 

випадку можуть виступати довідка про склад сім’ї та (або) виконкому місцевої 

ради. 

Якщо дитина проживає у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного 

типу чи інтернатному закладі, то суду надається документ, який підтверджує 

такий статус дитини. Це зазвичай відповідний договір між виконкомом 

місцевої ради чи районною державною адміністрацією та прийомними 

батьками чи батьками-вихователями, а також рішення вказаних місцевих 

органів влади про розміщення дитини. 

Тетяна Кучіра надала інформаційні буклети щодо реалізації права 

громадян на безоплатну правову допомогу. 
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24 вересня 2020 року фахівчиня Чортківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Овсинська взяла 

участь у онлайн-засіданні  клубу «Шлях до успіху», яке організували 

спеціалісти Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості . Тематика заходу присвячена легальному працевлаштуванню. 

Олена Овсинська розповіла учасникам про переваги укладання 

трудового договору, недоліки «зарплати в конверті», проходження 

працівниками випробувального терміну при прийнятті на роботу.  

Також обговорено способи захисту порушених трудових прав в 

досудовий та судовий порядок, та право отримати безоплатну правову 

допомогу, звернувшись до місцевого центру. 
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29 вересня в приміщенні Чортківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулась робоча зустріч 

працівників Чортківського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Тернопільській області та директором Чортківського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією 

Гамбаль. 

Під час зустріч обговорено графік роботи дистанційного пункту 

консультування на IV квартал 2020 року, важливі аспекти співпраці та 

взаємодії органу пробації та Чортківського місцевого центру в період 

карантинних обмежень з метою забезпечення суб’єктів пробації доступу до 

безоплатної правової допомоги.  
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29 вересня 2020 року начальниця відділу «Гусятинське бюро правової 

допомоги» Наталія Янцевич провела зустріч інформування працівників 

територіального центру соціального обслуговування Гусятинського району з 

питання захисту прав людей похилого віку.  

Учасники зустрічі обговорили особливості правових потреб осіб, що 

перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Гусятинського району. 

Найчастіше люди похилого віку звертаються з питань спадкового права, 

соціального забезпечення та укладання договорів довічного утримання, адже 

часто саме одинокі люди стають жертвами незаконного позбавлення права на 

житло. 

Наталя Янцевич наголосила, що фахівці безоплатної правової допомоги 

забезпечують надання адресної правової допомоги особам за місцем їх 

перебування. 
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Протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівці безоплатної правової допомоги 

здійснили 6 виїздів для надання адресної правової допомоги особам з 

інвалідністю та особам похилого віку за місцем їх проживання, під час яких в 

осіб прийнято звернення на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

  

    

[1.3.]  Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної стратегії 

системи БПД 

 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».  
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Всього за звітний період у ЗМІ висвітлено інформаційний матеріалів на 

правову тематику: 

- на радіо -20; 

- у друкованих виданнях- 4; 

- на веб сайтах партнерів - 65; 

- у соціальних мережах партнерів - 23. 

 

[1.4.] Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 
«WikiLegalAid» 

Працівники місцевого центру систематично підтримують в актуальному 

стані розміщені статті на довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій «WikiLegalaid». Протягом ІІІ кварталу розміщено інформаційні 

матеріали: «Єдиний соціальний внесок: платники, база нарахування, порядок 

сплати», «Конфіскація земельної ділянки». 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.07.2020 року по 30.09.2020 року Чортківським місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1804 

звернень клієнтів, 1440 особам було надано правову консультацію, 364 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 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної 

правової допомоги 

537 378 159 

2.  Відділ «Борщівське 

бюро правової 

допомоги» 

262 215 47 

3. Відділ «Бучацьке 

бюро правової 

допомоги» 

221 152 69 
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4. Відділ «Гусятинське 

бюро правової 

допомоги» 

165 149 16 

5. Відділ «Заліщицьке 

бюро правової 

допомоги» 

196 174 22 

6. Відділ 

«Монастириське 

бюро правової 

допомоги» 

423 372 51 

 Разом по МЦ 1804 1440 364 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 359 рішень про надання БВПД, 1 наказів про відмову в наданні 

БВПД, видано 277 доручень адвокатам та 93 наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

1) В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

з інших питань – 501 (27,77%), сімейного права – 246 (13,64%), 

спадкового права –152  (8,43%), пенсійного права – 132 (7,32%), цивільного  

права – 131 (7,26%), з питань виконання судових рішень –129  (7,15%), 

земельного права – 95 (5,27%), адміністративного права – 85 (4,71%), 

житлового права – 87 (4,82%), цивільного процесу - 82 (4,55%),   трудового 

права – 62(3,44%), адміністративного правопорушення – 30 (1,66%), 

соціального забезпечення – 43(2,38%), податкового права  –  13(0,72%),  

кримінального процесу – 12 (0,67%), кримінального права – 4 (0,22%). 
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського 

МЦ за ІІІ квартал 2020 року за категорією питань 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю 

Чоловіки – 234 (%); 

Жінки – 378 (%). 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком 

За віком: 

До 18 років – 6 (1%); 

18-35 років - 133 (22%); 

35-60 років - 287 (47 %); 

Понад 60 років – 186 (30%). 

 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом IІІ кварталу 2020 

року найбільше позитивних рішень було щодо осіб, чий середньомісячний 

сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму – 

254(70,75%), осіб з інвалідністю – 60 (16,71%), ветеранів війни  – 29 (8,08%), 

осіб, які постраждали від домашнього насильства – 8 (2,23%), дітей – 6 

(1,67%), ВПО – 1 (0,28%), особи, реабілітовані відповідно до законодавства – 

1 (0,28%) 

до 18 років 
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18- 35 років 
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35- 60 років 
47% 

понад 60 
30% до 18 років 

18- 35 років 

35- 60 років 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ 

квартал 2020 року було: 

 організовано роботу  18 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 

консультаційних пунктів склала  202 осіб, в тому числі 47 осіб звернулася за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 155 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 42 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 24 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 51 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 

дистанцій-

них 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількіс

ть 

клієнті

в, яким 

надано 

доступ 

до 

електр

онних 

сервісі

в МЮ 

Кількіс

ть 

розміщ

ено 

інформ

аційни

х 

матеріа

лів у 

ЗМІ 

. Разом по 

Чортківсько

му МЦ, в 

тому числі: 

18/47 27/155 6 42 51 24 

1 Чортківський 

МЦ 

8/14 6/12 1 11 0 0 

2 Відділ 

«Борщівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

5/15 4/36 1 4 0 0 

3 Відділ 

«Бучацьке 

бюро 

правової 

допомоги» 

0/0 3/35 1 7 12 1 

4 Відділ 

«Гусятинське 

бюро 

правової 

допомоги» 

1/4 3/16 1 4 7 7 

5 Відділ 

«Заліщицьке 

бюро 

правової 

допомоги» 

2/4 5/32 1 9 0 0 

6 Відділ 

«Монастирис

ьке бюро 

правової 

допомоги» 

2/10 6/24 1 7 30 16  

 


