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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 ІV кварталу 2020 року працівники Чортківського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводили
правопросвітницькі заходи онлайн та офлайн (семінари, зустрічіінформування, вебінари) для жителів територіальних громад, для
представників органів місцевого самоврядування, безробітних громадян з
різних актуальних питань з метою запобігання порушення прав громадян.
Однією з цілей системи безоплатної правової допомоги є забезпечення
надання якісної та доступної правової допомоги громадянам як у містах, так і
у найвіддаленіших селах України. Після проведення місцевих виборів в
Україні, Чортківський місцевий центр з надання БВПД розпочав
налагодження співпраці з новообраними головами об’єднаних територіальних
громад Тернопільщини. В листопаді та грудні 2020 року юристи місцевого
центру та бюро правової допомоги здійснили виїзди в об’єднані територіальні
громади, під час яких провели роботу мобільних пунктів консультування
громадян.
Здійснюючи правопросвітництво та надання правових консультацій під
час виїзних прийомів громадян, фахівці місцевого центру орієнтуються на
правові потреби кожної громади. Більшість заходів були спрямовані на
роз’яснення з земельних питань в рамках проекту Програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство».
Власників земельних паїв,
землекористувачів та представників органів місцевого самоврядування
цікавили основні аспекти земельного законодавства. А саме: порядок
укладання договору оренди земельної ділянки, оформлення права власності
на земельну ділянку в порядку спадкування, підстави для розірвання договору
оренди земельної ділянки, зміна цільового призначення земельної ділянки,
особливості відчуження земельної ділянки, вирішення земельних спорів та ін.
Саме завдяки виїзним прийомам громадян у сільських та селищних
радах, жителі громад отримали не лише правові консультації та роз’яснення, а
й доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.
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5 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Борщівське бюро
правової допомоги» Ольга Носовська провела інформаційну зустріч із
особами, які перебувають на обліку у Борщівському районному секторі філії
Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області та
працівниками установи з питання реалізації програми відновного правосуддя
для неповнолітніх.
Присутнім роз’яснено, що неповнолітні нерідко вдаються до
правопорушень під негативним впливом найближчого оточення – сім’ї,
однокласників, приятелів. Подекуди це мікросередовище вимагає від дитини
довести свою приналежність до нього, вчинивши якийсь негарний вчинок.
Однак є альтернативний шлях – примирення неповнолітнього
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правопорушника з потерпілим, відновлення соціальних зв’язків з
суспільством. Це і є відновне правосуддя.
Відновне правосуддя являє собою новий, сучасний підхід до реагування на
протиправну поведінку та вчинення злочинів. Він враховує баланс інтересів
громади, потерпілої особи та правопорушника. Адже, як свідчить практика,
суворе покарання не є запорукою того, що така людина виправиться. Саме тут
шанс надає «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у
вчиненні злочину».
Програма відновлення для неповнолітніх надає можливість дітям, які
допустилися помилки у житті, не розлучатися зі своїми батьками, рідними та
близькими. Не потрапляти під негативний вплив осіб, які відбувають
покарання в місцях позбавлення волі. Продовжувати навчання у школах та
інших навчальних закладах.
Ця програма застосовується за чотирьох умов:
 перша – наявність потерпілої сторони – фізичної особи, який кримінальним
правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також
юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової
шкоди;
 друга – якщо неповнолітній вперше вчинив злочин невеликої або середньої
тяжкості;
 третя – визнання неповнолітнім факту вчинення злочину;
 четверта – наявність згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у
Програмі. Якщо неповнолітній відшкодує шкоду і примириться з
потерпілим, успішно пройде етап ресоціалізації, має шанс бути звільненим
від кримінальної відповідальності.
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05 жовтня 2020 року начальник відділу «Гусятинське бюро правової
допомоги» Наталія Янцевич взяла участь у робочій зустрічі з працівниками
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Гусятинського району, на якій обговорили особливості правових
потреб осіб, що перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гусятинського
району.

28 жовтня 2020 року спеціаліст відділу «Борщівське бюро правової
допомоги» Ольга Носовська взяла участь в онлайн-засіданні жіночого клубу
«Берегиня» у Борщівській районній філії Тернопільського обласного центру
зайнятості на тему: «Правові аспекти домашнього насильства».
Під час заходу присутніх ознайомлено з поняттями: «домашнє
насильство», «кривдник», «форми насильства». Жінки отримали інформацію
про спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, передбачені
Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Учасниці вебінару отримали покрокову інструкцію дій у разі виявлення
домашнього насильства, дізнались, що особи, які постраждали від домашнього
насильства або насильства за ознакою статі мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу.
Учасниці жіночого клубу активно вели дискусію про те, як розпізнати
домашнє насильство, способів його запобігання та куди звертатися за
допомогою.
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Також Ольга Носовська провела роботу дистанційного пункту
консультування безробітних громадян, які перебувають на обліку районного
центру зайнятості.

29 жовтня 2020 року головний спеціаліст відділу «Борщівське бюро
правової допомоги» Ольга Носовська взяла участь у семінарі на тему:
«Трудовий договір - запорука захисту трудових прав», який відбувся в відділі
освіти Борщівської міської ради.
Фахівчиня бюро правової допомоги роз’яснила присутнім, що офіційне
працевлаштування дає можливість отримати соціальний захист працівників,
стабільність, гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового
законодавства, можливість захисту законом прав та інтересів працівників,
розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем у
судовому порядку.
Працівники відділу освіти дізналися чим відрізняється трудовий договір
від контракту. Ольга Носовська роз’яснила учасникам семінару, що якщо
особу запрошено на роботу в порядку переведення з іншого підприємства,
установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ,
організацій, то їй не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
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Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його
дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна),
умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови
розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися
угодою сторін.
Трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові
відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням
характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника
та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
трудову книжку,
у випадках, передбачених законом - документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які
поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність,
походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи,
подання яких не передбачено законодавством.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового
договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за
медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.
Також Ольга Носовська роз’яснила працівникам відділу освіти про
право громадян на безоплатну правову допомогу відповідно до Закону
України «Про безоплатну правову допомогу».
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04 листопада 2020 року головний спеціаліст відділу «Бучацьке бюро
правової допомоги» Оксана Дуляк провела виїзний прийом громадян з
земельних питань в Зубрецькій сільській раді Бучацької міської територіальної
громади. Фахівчиня бюро правової допомоги надала правові консультації
жителям населеного пункту, а також проінформувала представників
Зубрецької сільської ради про порядок вирішення земельних спорів та про
право громадян на безоплатну правову допомогу згідно з Законом України
«Про безоплатну правову допомогу».

20 листопада 2020 року начальник відділу «Заліщицьке бюро правової
допомоги» Арсен Нагуляк взяв участь в засіданні діалогового майданчика з
питань професійної орієнтації, яке відбулося в приміщенні Заліщицької
районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості.
Основна мета засідання - обговорення шляхів підвищення ефективності
профорієнтаційної роботи з населенням, удосконалення змісту, форм та
методів її проведення, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду,
створення банку матеріалів методичного та рекомендаційного характеру для
роботи з різними категоріями та соціальними групами населення, координації
співпраці з даного напрямку діяльності з соціальними партнерами.
Акцент заходу зосереджено на те, що проведення діалогових
майданчиків сприятиме координації роботи з профорієнтації населення
шляхом взаємодії усіх учасників діалогу, удосконаленню її інформаційного та
методичного забезпечення.
Учасники засідання також
обговорили важливість проведення
правопросвітницьких заходів для підвищення правової культури та освіченості
населення, створення сприятливих умов для рівного доступу до правосуддя.
Арсен Нагуляк наголосив, що сьогодні для цільової аудиторії залишаються
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актуальними питання щодо захисту порушених прав, запобігання безробіття,
домашнього насильства та дискримінації.

25 листопада 2020 року директор Чортківського місцевого центру Марія
Гамбаль провела робочу зустріч з головою Чортківської районної громадської
організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Богданом Дудяком.
Під час зустрічі обговорено співпрацю місцевого центру з громадською
організацією щодо проведення спільних правопросвітницьких заходів,
організації мобільних пунктів консультування громадян та перенаправлення
осіб, які потребують правової допомоги до місцевого центру.
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26 листопада 2020 року у державній установі «Чортківська установа
виконання покарань (№26)» проведено роботу дистанційного пункту доступу
засуджених до безоплатної правової допомоги. Консультування провели
директор Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Марія Гамбаль та адвокат Петро Тесля.
Директор місцевого центру ознайомила
присутніх із порядком
прийняття спадщини за законом та за заповітом особами, які відбувають
покарання, строками для прийняття спадщини та їх поновленням у разі
пропуску. Звернула увагу, що до поважних причин пропущення строку для
прийняття спадщини відноситься саме відбування покарання особою в місцях
позбавлення волі. Також засуджених цікавили питання стягнення
невиплаченої заробітної плати, реалізації права на земельну ділянку.
Адвокат Петро Тесля надав засудженим правові консультації щодо
можливості отримання безоплатної вторинної правової допомоги у
кримінальних провадженнях, підстав умовно-дострокового звільнення та
порядку підготовки осіб до звільнення, які відбувають покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі.
Громадянам також було роз’яснено, що згідно Закону України «Про
безоплатну правову допомогу», особи, засуджені до покарання у вигляді
позбавлення
волі,
тримання
в
дисциплінарному
батальйоні
військовослужбовців або обмеження волі мають право на всі види правових
послуг за рахунок держави.
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01 грудня 2020 року начальник відділу «Бучацьке бюро правової
допомоги» Андрій Григоришин провів семінар для осіб з інвалідністю, які
перебувають на обліку Бучацької районної філії Тернопільського обласного
центру зайнятості на тему: «Рівні права - рівні можливості».
Очільник бюро правової допомоги ознайомив присутніх з переліком
пільг та гарантій, які передбачені для осіб з інвалідністю під час
працевлаштування. Андрій Григоришин наголосив, що Конституція України
(ст.43) визначає, що кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Учасників заходу також цікавили питання: встановлення випробування
при прийнятті на роботу особи з інвалідністю, право на відпустку, навчання та
перекваліфікація працівника, захист від незаконного звільнення.
Після семінару було організовано роботу дистанційного пункту
консультування громадян в приміщенні Бучацької районної філії
Тернопільського обласного центру зайнятості, під час якої присутнім надано
консультації та роз’яснення з правових питань.
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З нагоди проведення акції «16 днів проти насильства», 01 грудня 2020
року заступник начальника відділу «Заліщицьке бюро правової допомоги»
Таїса Рубаняк взяла участь у засіданні жіночого клубу «Перлина», яке діє на
базі Заліщицької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості.
Під час засідання обговорювались питання проблеми домашнього
насильства, його розпізнавання та запобігання. Жінки отримали інформацію
про спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, які передбачені
Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Таїсія Рубаняк ознайомила присутніх з покроковою інструкцією дій у разі
виявлення домашнього насильства, а також повідомила, що особи, які
постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
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01 грудня 2020 року начальник відділу «Монастириське бюро правової
допомоги» Галина Джумак провела семінар на тему: «Порядок оформлення
права власності на земельну ділянку (пай) в порядку спадкування» для
громадян, який відбувся в Монастириському районному центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Галина Джумак ознайомила учасників заходу з переліком осіб, які мають
право на спадкування майна та роз’яснила алгоритм дій з метою оформлення
права на земельну ділянку (пай) в порядку спадкування.
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22 грудня 2020 року начальник відділу «Монастириське бюро правової
допомоги» Галина Джумак провела семінар для безробітних осіб на тему:
«Особливості відчуження земельної ділянки (паю)», який відбувся в
Монастириській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості.
Під час даного заходу громадянам надано роз’яснення про правові,
організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що
виникають у процесі відчуження земельних ділянок, інших об'єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності
фізичних осіб.
Після заходу Галина Джумак провела роботу дистанційного пункту
консультування громадян з правових питань в приміщенні районного центру
зайнятості.

Партнерство Чортківського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги з головою ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ»
полягає не лише в проведенні правопросвітницьких заходів для молоді та
громадськості, але і в організації спільних переглядів документальних фільмів
Мандрівного кінофестивалю Docudays UA про права людини на базі
Чортківського місцевого центру. В період карантину в 2020 році
кінофестиваль проходив онлайн в режимі Zoom конференції і фахівці
місцевого центру та бюро правової допомоги мали можливість взяти участь в
обговоренні актуальних проблем сьогодення, які висвітлювались в стрічках.
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Метою кінофестивалю є популяризація документального кіно,
формування активної громадянської позиції у глядачів та розуміння
важливості захисту прав людини в Україні.
В IV кварталі 2020 року працівники місцевого центру переглянули та
взяли участь в обговоренні документальних фільмів: «Медова земля»,
«Панки», «Хороша смерть». Учасники кінофестивалю дискутували та
аналізували меседжі, які намагалися передати режисери фільмів щодо
екологічної ситуації в світі, розвиток судової системи, профілактики ранньої
злочинності неповнолітніх та захисту прав людини.
#ДеньБПД #ПершийКлієнт

З нагоди відзначення 10 грудня 2020 року Міжнародного дня прав
людини, в Чортківській районній філії Тернопільського обласного центру
зайнятості відбулося онлайн засідання клубу «Шлях до успіху», участь у
якому взяли директор Чортківського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Марія Гамбаль та фахівчиня місцевого центру
Олена Овсинська.
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Директор Чортківського місцевого центру Марія Гамбаль ознайомила
учасників заходу із правом громадян на безоплатну первинну правову
допомогу, категорією осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову
допомогу. Спікер зазначила, що одним із найпоширеніших питань клієнтів, які
звертаються до місцевого центру є питання спадкового права та ознайомила із
порядком прийняття спадщини за законом та за заповітом, строками для
прийняття спадщини та їх поновленням у разі пропуску.
Знати про права недостатньо, потрібно ще вміти їх захищати у
повсякденному житті. Тому під час зустрічі учасники обговорювали основні
права людини, які визначені Загальною Декларацією прав людини та
Конституцією України. Олена Овсинська ознайомила слухачів із шляхами
захисту порушених прав, а саме: звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, за безоплатною правовою допомогою, до
уповноваженого з прав людини та до суду.

З нагоди відзначення Дня безоплатної правової допомоги, 10 грудня
2020 року директор Чортківського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Марія Гамбаль, фахівчиня місцевого центру
Богданна Цаплап та адвокат Петро Тесля провели онлайн-консультування
осіб, які перебувають в Чортківській установі виконання покарань (№26).
Засудженим, які відбувають покарання в установі роз'яснено основні
права людини, які визначені Загальною декларацією прав людини,
Конституцією України та іншими законодавчими актами, в тому числі й про
право на безоплатну правову допомогу.
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11 грудня 2020 року фахівці місцевого центру Ірина Крива та Олена
Овсинська провели вебінар для працівників державної установи «Чортківська
установа виконання покарань (№26)» на тему: «Земельна реформа в Україні».
Фахівчині місцевого центру ознайомили працівників установи з
основними змінами земельного законодавства, переліком осіб, які можуть
бути покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва та наявні обмеження
у продажі земель сільськогосподарського призначення.
Ірина Крива зазначила, що переважне право купівлі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно
проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж
земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування. Землі
сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність
іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та
іноземним державам.
Також присутнім роз’яснено про право громадян на звернення до
місцевого центру за безоплатною первинною та вторинною правовою
допомогою, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу».
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Начальник відділу «Гусятинське бюро правової допомоги» Наталія
Янцевич
щомісяця бере участь в роботі дистанційного пункту
консультування громадян в приміщенні Гусятинського районного сектору
філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільської області. До
консультувань також залучаються фахівці із соціальної роботи Гусятинського
районного центру для сім’ї, дітей та молоді.
Особам, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі
надано правові консультації з сімейного, трудового, спадкового, земельного
права, а також роз’яснено порядок звернення до бюро для отримання
безоплатної вторинної правової допомоги.

Протягом ІV кварталу 2020 року фахівці безоплатної правової допомоги
здійснили 2 виїзди 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
Радіо є одним із засобів інформування населення про новинки
національного законодавства, діючі реформи в Україні та ознайомлення із
системою безоплатної правової допомоги.
Вже більше як 5 років
Чортківський місцевий центр з надання БВПД співпрацює із редакціями
Монастириського та Гусятинського комунального районного радіомовлення,
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які створили постійно діючі рубрики на теми: «Правове інформування
населення» та «Безоплатна правова допомога інформує». Фахівці бюро
правової допомоги щотижня беруть участь у записах ефірів, підбираючи для
слухачів найактуальнішу інформацію на різну правову тематику. Протягом IV
кварталу 2020 року прозвучало 14 ефірів на радіо з правової тематики.
Особливо цінною є така співпраця в період карантину, адже жителі громад
мають змогу покращити свої правові знання не виходячи з дому.

Всього за звітний період у ЗМІ висвітлено інформаційний матеріалів на
правову тематику:
- на радіо -14;
- у друкованих виданнях - 3;
- на сторінках інтернет-видань – 4;
- на веб сайтах партнерів - 69;
- у соціальних мережах партнерів - 31.
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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 ІV кварталу оновлено та розміщено
інформаційні матеріали на теми: «Відмова органу місцевого самоврядування в
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки», «Відмова власника від поновлення договору оренди земельної
частки (пай)», «Припинення договору оренди землі», «Реєстрація права
власності на земельну ділянку», «Реєстрація права власності на
новозбудований житловий будинок», «Зняття арешту з майна у виконавчому
провадженні».
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року Чортківським місцевим
центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1583
звернень клієнтів, 1374 особам було надано правову консультацію, 209 із них
написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо
опрацьованих звернень клієнтів
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

кількості

зареєстрованих

та

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Найменування
відділу МЦ

Кількість
зареєстрован
их звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Відділ
правопросвітництва
та надання
безоплатної
правової допомоги

432

345

87

Відділ «Борщівське
бюро
правової
допомоги»

260

221

39

Відділ
«Бучацьке
бюро
правової
допомоги»

194

159

35

Відділ «Гусятинське
бюро
правової
допомоги»

91

74

17

Відділ «Заліщицьке
бюро
правової
допомоги»

166

151

15

Відділ
«Монастириське
бюро
правової
допомоги»

440

424

16

Разом по МЦ

1583

1374

209

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 219 рішень про надання БВПД, 0 наказів про відмову в наданні
БВПД, видано 190 доручень адвокатам та 38 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 – 359 (22,68%), земельного права – 257 (16,23%),
сімейного права – 195 (12,32%), спадкового права –148 (9,35%), з питань
виконання судових рішень –109 (6,89%), житлового права – 101 (6,38%),
цивільного права – 95 (6%), цивільного процесу - 72 (4,55%), трудового
права – 60 (3,79%), адміністративного права – 55 (3,47%), пенсійного права –
40 (2,53%), соціального забезпечення – 40 (2,53%), адміністративного
правопорушення – 30 (1,9%), кримінального процесу – 11 (0,69%),
податкового права – 7 (0,44%), кримінального права – 4 (0,25%).
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Чортківського
МЦ за ІІІ квартал 2020 року за категорією питань
адміністративного
соціального
правопорушення
забезпечення
1,90%
2,53%

податкового права
0,44%

трудового
права
адміністративного права
3,79%
3,47%
пенсійного права
2,53%

кримінального кримінального права
процесу
0,25%
0,69%

з інших питань
22,68%

житлового права
6,38%

цивільного права
6,00%
сімейного права
12,32%
цивільного процесу
4,55%

з питань виконання
судових рішень
6,89%

спадкового
права
9,35%
земельного права
16,23%
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за статтю
Чоловіки – 195 (66%);
Жінки – 378 (34%).

чоловіки
34%
жінки
чоловіки
жінки
66%

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів Чортківського МЦ за віком
За віком:
До 18 років – 4 (1%);
18-35 років - 135 (23%);
35-60 років - 303 (53%);
Понад 60 років – 131 (23%).
до 18 років
1%

понад 60
23%

18- 35 років
23%

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

35- 60 років
53%
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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 – 161
(73,52%), осіб з інвалідністю – 30 (13,7 %), ветеранів війни – 19 (8,68%),
осіб, які постраждали від домашнього насильства –6 (2,74%), дітей –2 (0,91%)
та 1 засуджена особа (0,46%).
0,46% 0,91%

2,74%

малозабезпечені
8,68%

особи з інвалідністю
ветерани війни

13,70%

засуджені
73,52%

діти
особи, які постраждали від
домашнього насильства

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV
квартал 2020 року було:
 організовано роботу 37 мобільних пунктів консультування ( в он-лайн режимі
та по телефону) та забезпечено діяльність 28 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 360 осіб, в тому числі 175 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 15 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 95 правопросвітницьких заходи;
 розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД - 21;
 надано 55 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих
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

показників

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

Кількість
проведен
их правопросвітницьких
заходів

діяльності
Кількіс

Кількіс

ть

ть

клієнті

розміщ

в, яким

ено

надано

інформ

доступ

аційни

до

х

електр

матеріа

онних

лів у

сервісі

ЗМІ

в МЮ
. Разом по
Чортківсько
му МЦ, в
тому числі:
1
Чортківський
МЦ
2

3

4

5

6

37/175

28/185

15

95

55

21

9/46

6/30

2

24

21

4

Відділ
«Борщівське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Бучацьке
бюро
правової
допомоги»

7/48

4/53

1

23

0

4/19

3/31

0

7

0

1

Відділ
«Гусятинське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Заліщицьке
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Монастирис
ьке бюро
правової
допомоги»

5/14

3/13

4

14

3

5

6/26

6/33

0

13

2

6/22

6/25

6

14

29

11

