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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чернівецьким 

місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного 

плану діяльності на 2020 рік 

у IV кварталі 2020 року 



 
 

Розділ І. Основні заходи, що здійснені за пріоритетними напрямами 

1.1 Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги 

 

Для забезпечення ефективної інформаційно-комунікаційної діяльності Чернівецьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано: 

 інформування про діяльність Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, шляхом розміщення інформаційних матеріалів на офіційних веб- 

сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: (Новоселицької, 

Герцаївської, Глибоцької,  Сторожинецької, Заставнівської, Кіцманської районних рад; 

Чернівецької обласної державної адміністрації,Чернівецької міської ради); 

 розміщення публікацій з правових питань в інтернет-виданнях : («Вільне 

життя»,«Час»,«BukInfo»,«0372.ua»,«Район.Інфо»,«Сторожинець.Інфо», «Глибока.Інфо») 

 інформування громадян про БПД під час виступів на радіо (9 радіоефірів у IV кварталі 2020 

року та 2 ефіри на місцевому телебаченні) 

 

У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів через COVID-19 Чернівецький 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги вимушений був скасувати 

проведення акцій вуличного інформування громадян, розповсюдження друкованої інформації в 

торгових центрах, на зупинках громадського транспорту, ЦНАПах та інших місцях. 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що здійснені за пріоритетними 

напрямами 

 
1.1 Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги 

1.2 Клієнти отримують якісні послуги БПД 

1.3 Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

1.4 Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 



Розширення доступу територіальних громад до БПД шляхом забезпечення 

роботи дистанційних та виїзних консультаційних пунктів доступу, 

зокрема на базі: 

Острицької сільської ради 

(с.Остриця, Герцаївського 

району) 

 

Герцаївської РС філії ДУ «Центр 

пробації» 

(м. Герца) 

Герцаївської об’єднаної 
територіальної 

громади 
(м. Герца) 

Герцаївської районної філії 

Чернівецького обласного центру 

зайнятсті 

(м. Герца) 

Турятської сільської ради 
(с. Турятка, Глибоцький район) 

Заставнівського районного 

центру зайнятості 

(м.Заставна) 

Дорошівецької сільської ради 

(с. Дорошівці, Заставнівський район) 

Новоселицької РС філії ДУ «Центр 

пробації» 

(м. Новоселиця) 

Новоселицької 
районної філії 
Чернівецького 

обласного центру 
зайнятості 

(м. Новоселиця) 

Мамалигівської об’єднаної 

територіальної громади 

(с. Мамалига, Новоселицький район) 

 

Кіцманської районної філії 

Чернівецького обласного центру 

зайнятості 

(м. Кіцмань) 

 

 

Кіцманського районного 
сектору філії 

ДУ «Центр пробації» 

(м. Кіцмань) 

 

Валявського старостинського округу 

(с. Валява, Кіцманський район) 

Лашківського старостинського  

округу 

(с. Лашківка, Кіцманський район) 

Суховерхівського 

старостинського округу 

Кіцманської ОТГ 
(с. Суховерхів, Кіцманський 

район) 

Сторожинецької районної 

централізованої бібліотечної 

системи 

(м. Сторожинець) 

 

 

Слободи-Комарівського 
старостинського округу 
(с. Слобода-Комарівці, 

Сторожинецький район) 

 

Красноїльскої селищної ради 

(с. Красноїльськ, 

Сторожинецький район) 

Комарівського 

старостинського округу 

(с. Комарівці, 

Сторожинецький район) 

Чернівецького міського                          

центру зайнятості 

(м. Чернівці) 
 

Сторожинецької районної   

філії   Чернівецького   обласного 

центру зайнятсті 

         (м. Сторожинець) 

У IV кварталі 2020 року забезпечено роботу 21 дистанційних та 

консультаційних пунктів доступу до БПД, під час роботи дистанційних пунктів надано правові 

консультації 16 особам та під час роботи консультаційних пунктів надано правові консультації 11 

особам 
 

 

У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів через COVID-19 Чернівецький 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги вимушений був 

скасувати роботу деяких виїзних консультаційних та дистанційних пунктів. 
 

  

 

 



Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот 

Працівниками Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в умовах запровадженого карантину було проведено 22 правопросвітницьких заходів, 

зокрема: 

 

01 жовтня 2020 року головним 

спеціалістом Чернівецького бюро правової 

допомоги Анастасією Тирон на базі 

Садгірської організаціі ветеранів 

організовано зустріч на тему «Захист прав 

осіб похилого віку в Україні». 

 

 

 

28 жовтня 2020 року головний спеціаліст 

Новоселицького бюро правової допомоги 

Світлана Гузун  провела для працівників та 

відвідувачів Новоселицької центральної 

районної бібліотеки правопросвітницький 

захід на тему «міна умов договору оренди 

землі». 

 

 

13 листопада 2020 року в рамках реалізації 

проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестиції у сільське 

господарство» головний спеціаліст 

Глибоцького бюро правової допомоги 

Євдокія Марунцелу провела для працівників 

Турятської сільської ради захід на тему 

«Земельна реформа України 2020». 

 

19 листопада 2020 року  у рамках 

проведення Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» начальник Кіцманського 

бюро правової допомоги Анжела Косинська 

ініційовала засідання круглого столу на 

тему:« Сучасна проблема насильства в 

сім’ї».  У ньому взяли участь представники 

Служби у справах дітей Кіцманськоі 

районної ради та Кіцманського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді.  

 

26 листопада 2020 року головний спеціаліст 

Сторожинецького бюро правової допомоги 

Тетяна Ботич організувала захід у 

приміщенні Сторожинецької районної 

центральної бібліотеки на тему «Що 

потрібно знати, щоб отримати публічну 

інформацію?». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

03 грудня 2020 року з метою роз’яснення 

основних пільг, та видів соціального 

забезпечення на яке мають право особи з 

інвалідністю, фахівчиня Заставнівського 

бюро правової допомоги Оксана Павельчук 

організувала захід в Управлінні праці та 

соціального захисту Заставнівського району.  

 

17 грудня 2020 року головний спеціаліст 

Чернівецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Аліна Зузуля організувала онлайн-захід на 

тему «Адміністративне затримання». 

 

 

 

 

 

 

 

      Також, фахівцями Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та бюро правової допомоги було знято та розміщено у соціальних мережах відео-

роз’яснення на наступні теми: 
 

 Як реалізувати право на безоплатне отримання земельної ділянки? 

 Запобігання та протидія домашньому насильству. 

 

 

Розвиток мережі партнерів і налагодження співпраці з ними 

 

У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів через COVID-19 працівники Чернівецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не брали участь у сесіях 

місцевих рад, нарадах, засіданнях колегій районних державних адміністрацій. 

 

Протягом ІV кварталу 2020 року 

працівниками Місцевого центру 

організовано он-лайн опитування жителів м. 

Чернівці  щодо визначення правових потреб 

та формування типових

 консультацій для 

врегулювання проблемних правових питань. 

 

 

 

 

 

 

 

Peer review 
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Задля налагодження інформаційної взаємодії, підвищення кваліфікації, ознайомлення адвокатів із 

новим інструментом перевірки якості надання БПД та обміну досвідом Чернівецьким місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у звітному кварталі організовано робочі зустрічі 

адвокатів і працівників центру для обговорення практичних проблемних питань діяльності. 

 

Спеціалізовані центри з надання БПД 

          Для визначення доступності безоплатної вторинної правової допомоги, що забезпечується 

Чернівецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, організовано 

відповідний моніторинг. Проаналізовано кількість звернень клієнтів, створених дистанційних пунктів 

та кількість осіб, які отримали правові консультації завдяки роботі цих пунктів доступу. Узагальнено 

показники присутності у ЗМІ, зокрема щодо розміщення інформації про можливість отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу та публікації актуальних правових консультацій для населення. 

З метою підвищення якості надання безоплатної правової допомоги та налагодження зворотного зв’язку 

із суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги та суб’єктами права на безоплатну 

правову допомогу Чернівецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проводиться анкетування клієнтів. Завдяки такому опитуванню Чернівецький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги оцінює діяльність адвокатів під час проведення зустрічей з 

клієнтами, зокрема щодо забезпечення роз’яснення їх прав та обов’язків, визначення наявності спірних 

питань та розбіжностей щодо ведення справи між адвокатами та їх клієнтами тощо. 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності 
 

За період 01.10.2020 – 31.12.2020 (4 квартал 2020 року) Чернівецьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1045 звернень клієнтів, 812 особам 

надано правову консультацію, 233 особи написали письмову заяву про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, 0 спрямовано до провайдерів надання БПД. 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прийнято 206 рішень про надання БВПД, видано 117 доручень адвокатам та видано 92 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або складення процесуальних документів).  

 

 

№  

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1. Відділ правопросвітництва та 

надання БПД 
513 412 101 

2. Відділ «Герцаївське бюро 

правової допомоги» 

81 79 2 

3. Відділ «Глибоцьке бюро правової 

допомоги» 

78 56 22 

4. Відділ «Заставнівське бюро 

правової допомоги» 

68 31 37 

5. Відділ «Кіцманське бюро 

правової допомоги» 

108 78 30 

6. Відділ «Новоселицьке бюро 

правової допомоги» 

46 29 17 

7. Відділ «Сторожинецьке бюро 

правової допомоги» 

80 63 17 

8. Відділ «Чернівецьке бюро 

правової допомоги» 

71 64 7 

Разом по МЦ 1045 812 233 

 

 



У звітному періоді клієнти зверталися частіше з таких питань: 
 

 адміністративного права – 69 

 адміністративного правопорушення – 34 

 з питань виконання судових рішень – 46 

 житлового права – 116 

 земельного права – 54 

 з інших питань – 67 

 кримінального права – 6 

 кримінального процесу – 64 

 пенсійного права – 35 

 податкового права – 10 

 сімейного права – 167 

 соціального забезпечення – 45 

 спадкового права – 95 

 трудового права – 34 

 цивільного права – 118 

 цивільного процесу – 85 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів  

за звітний період за категорією питань 

 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
 

7% 3%
4%

11%

5%

6%

1%

6%

3%1%

16%

4%

9%

3% 11% 8%

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за

категоріями питань

Адміністративне право Адміністративне правопорушення З питань виконання судових рішень

Житлове право Земельне право З інших питань

Кримінальне право Кримінальний процес Пенсійне право

Податкове право Сімейне право Соціальне забезпечення

Спадкове право Трудове право Цивільне право

Цивільний процес

43%

57%

Розподіл клієнтів за статтю

Чоловіки

Жінки



Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 
 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано безоплатну вторинну правову допомогу, то за звітний квартал 

найбільше позитивних рішень прийнято стосовно малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід, яких 

не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 148, ветеранів війни – 24, осіб, яким встановлено 

інвалідність – 19, внутрішньо переміщених осіб – 3, діти – 1, інші категорії осіб – 11. 

 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, Чернівецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, зокрема бюро правової допомоги, за звітний квартал: 

 здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 12 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги. Загальна кількість осіб, які звернулись за отриманням 

консультацій та роз’яснень під час виїздів мобільних та роботи дистанційних консультаційних пунктів, 

склала 27 осіб, зокрема 11 осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 16 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;

 опрацьовано 92 акти надання БВПД, що були подані адвокатами;

 проведено 22 правопросвітницьких заходів, в т.ч. онлайн;

 записано 2 відео - роз’яснення на правову тематику

 розміщено у ЗМІ 116 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;

 надано 0 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 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість ОМС 

та установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросвіт 

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених  

у ЗМІ 

Разом по МЦ, у тому числі: 9/11 12/16 8 22 0 116 

1 Відділ 

правопросвітництва  

та надання БПД 

0/0 0/0 1 3 0 10 

2 Відділ 

«Герцаївське бюро 

правової допомоги» 

2/2 2/2 1 2 0 24 

3 Відділ 

«Глибоцьке бюро 

правової допомоги» 

1/0 0/0 1 2 0 10 

4 Відділ 

«Заставнівське бюро 

правової допомоги» 

0/0 2/3 1 1 0 10 

5 Відділ 

«Кіцманське бюро 

правової допомоги» 

3/0 2/1 1 5 0 25 

6 Відділ 

«Новоселицьке бюро 

правової допомоги» 

1/1 2/2 1 5 0 20 

7 Відділ 

«Сторожинецьке бюро 

правової допомоги» 

2/8 3/5 1 3 0 8 

8 Відділ 

«Чернівецьке бюро 

правової допомоги» 

0/0 1/3 1 1 0 9 
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