ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Кременецьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги локального
плану заходів на IV квартал 2020 року
ЗМІСТ
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами.
1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.
1.1. Ранній доступ та інклюзивність;
1.2. БПД он-лайн;
1.3. Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної
стратегії системи БПД;
1.4. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій
«WikiLegalaid»;
1.5. Механізм перенаправлення.
2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.
2.1. Забезпечення належної якості послуг, що надаються
клієнтам системи БПД.
3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для
реалізації своїх прав.
3.1. Відновне правосуддя/медіація;
3.2. Незалежні провайдери БПД;
3.3. Мережа волонтерів БПД/амбасадори БПД;
3.4. Визначення правових потреб громадян.
4.Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,
ефективною.
4.1. Оптимізовані витрати і розвиток людських ресурсів;
4.2. Інноваційний портал ІТ рішень.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

Розділ I. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до
БПД.
1.1. Ранній доступ та інклюзивність.
1.1.1. Організація та проведення правопросвітницьких заходів
(семінари, зустрічі – інформування) з жителями територіальних громад,
для колективів підприємств, установ, організацій, представників органів
самоорганізації населення із захисту прав та законних інтересів, інших
актуальних правових питань з метою запобігання порушення їх прав.
У четвертому кварталі 2020 року проведено 33 правопросвітницьких заходів для
жителів територіальних громад, для колективів підприємств, установ, організацій. З
них в он –лайн в реальному часі за допомогою Інтернет – сервісів проведено 16
заходів.
15.10.2020 року працівники Зборівського бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Зміна цільового призначення земельних ділянок».
28.10.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook фахівці
Шумського бюро правової допомоги розповідали про «Порядок приватизації земельних
ділянок» .
Також, 29.10.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про « Договір оренди
земельної частки (паю)» .
05.11.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про «Право
користування землями. Охорона земель. Відповідальність за порушення земельного
законодавства».
09.11.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Порядок державної реєстрації земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі».
18.11.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook фахівці
Шумського бюро правової допомоги розповідали про «Права та обов’язки власників
земельних ділянок».
20.11.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про «Користування
земельною ділянкою (оренда, сервітут, емфітевзис, суперфіцій)».
24.11.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Визнання права власності на земельну частку(пай)».
26.11.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook фахівці
Шумського бюро правової допомоги розповідали про «Припинення права на земельну
ділянку».
02.12.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Право користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудову (суперфіцій)».
09.12.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook фахівці
Шумського бюро правової допомоги розповідали про «Землі водного фонду, їх склад та
порядок використання».
09.12.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою.
Відшкодування шкоди завданої самовільним зайняттям земельної ділянки».
11.12.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про «Порядок
погодження меж земельної ділянки із суміжними власниками і землекористувачами та
право земельного сервітуту».

16.12.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про «Відповідальність
за самовільне зайняття земельної ділянки».
18.12.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про «Порядок
розірвання договору оренди земельної ділянки».
22.12.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Виділення земельної ділянки для ведення фермерського
господарства».
Також у звітному періоді фахівці МЦ провели 18 правопросвітницьких заходів в
режимі офлайн з найактуальніших питань життя громади.
18 та 20 жовтня 2020 року провели правопросвітницькі заходи з земельних питань
з депутатами Великобережецької і Дунаївської сільських рад та Кременецької районної
ради, за участі жителів громад.
19 жовтня 2020 року у приміщенні Чернихівецької ОТГ проведено семінар на
тему «Порядок приватизації земельної ділянки для будівництва»;
27 жовтня 2020 року в приміщенні Збаразького бюро правової допомоги було
проведено семінар на тему «Встановлення меж земельної ділянки»;
28 жовтня 2020 року в приміщенні Базаринецької сільської ради Збаразького
району проведено семінар на тему «Порядок приватизації земельної ділянки для
будівництва»;
19 листопада 2020 року у приміщенні Чернихівецької ОТГ проведено семінар
на тему «Порядок приватизації земельної ділянки для будівництва»;
18 листопада в приміщенні Стриївської сільської ради Збаразького району
проведено семінар на тему «Порядок приватизації земельної ділянки для
будівництва»;
24 листопада 2020 року в приміщенні у Романовоселівської сільської ради було
проведено семінар для працівниками і мешканців на тему «Розірвання договору
оренди землі з ініціативи орендодавця» ;
24 листопада 2020 року проведено семінар для працівників і мешканців
громади на тему «Порядок приватизації земельної ділянки для будівництва» у
Вишнівецькій селищній раді;
11 грудня 2020 року проведено семінар у приміщенні Синівської сільської
ради на тему «Виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства» для мешканців та працівників.

Протягом звітного періоду працівниками відділу проведено: 19 жовтня 2020
року зустріч-інформування з працівниками Залозецької селищної ради об’єднаної
територіальної громади на тему « Право на земельну частку (пай), 03 грудня 2020 року

зустріч-інформування з працівниками Зборівської центральної бібліотеки на тему «
Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи,
організації», а 10 грудня 2020 року проведено зустріч-інформування з керівництвом
Зборівської міської об’єднаної територіальної громади на тему «Безоплатна правова
допомога в Україні».

З метою формування нової правової свідомості шляхом інформування
громадян про їхні права та механізми їх захисту, полегшення доступу до правосуддя, 6
жовтня 2020 року в рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство» фахівчиня Лановецького бюро правової допомоги провела
семінар на тему «Порядок державної реєстрації земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі» для жителів Лановецького району.

Окрім того, 21 жовтня 2020 року в рамках виконання Програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство» спеціалістка Лановецького бюро

правової допомоги провела семінар на тему «Договір оренди земельної ділянки » для
жителів с.Білозірка та с.Шушківці Лановецького району.
Також, 22 жовтня 2020 року в рамках виконання Програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство» працівниця Лановецького бюро
правової допомоги провела семінар на тему «Встановлення та зміна цільового
призначення земельних ділянок» для працівників сільської ради та жителів
с.Влащинці Лановецького району.

1.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів /навчань з
актуальних правових питань відповідно до інтересів цільової аудиторії забезпечення прав ВПО, запобігання безробіття, домашнього насильства,
дискримінації,
злочинності,
Управління
ПФУ,
заклади
для
обслуговування/перебування соціально-вразливих верств роз’яснення
змісту ключових реформ із залученням державних установ (центри
зайнятості, управління соціального захисту, населення тощо.
У четвертому кварталі 2020 року проведено 24 правопросвітницьких заходи з
актуальних правових питань відповідно до інтересів цільової аудиторії - забезпечення
прав ВПО, запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності,
Управління ПФУ, заклади для обслуговування/перебування соціально-вразливих
верств роз’яснення змісту ключових реформ із залученням державних установ (центри
зайнятості, управління соціального захисту, населення тощо, а саме 11 заходів он –
лайн в реальному часі за допомогою Інтернет - сервісів:
07.10.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook фахівці
місцевого центру розповідали про «Зняття арешту з майна».
09.10.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Авнсовий внесок у виконавчому провадженні».
21.10.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Місцеві вибори 2020».
22.10.2020 року працівники місцевого центру провели вебінар на тему
«Земельний податок для фізичних осіб».
13.11.2020 року працівники місцевого центру провели вебінар на тему
«Відмінність договору оренди земельної ділянки від договору емфітевзису».
17.11.2020 року спільно з із фахівцями Шумської районної філії Тернопільського
обласного центру зайнятості на платформі Зум фахівцями Шумського бюро правової
допомоги проведено вебінар на тему« Припинення права на земельні ділянки».
19.11.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Збаразького бюро правової допомоги розповідали про «Правові аспекти
спільної часткової та спільної сумісної власності на земельну ділянку».
27.11.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Зборівського бюро правової допомоги розповідали про «Добросусідство.
Доступ до публічної інформації».
30.11.2020 року працівники місцевого центру провели вебінар на тему
«Обмеження прав на землю».
03.12.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Збаразького бюро правової допомоги розповідали про «Захист прав осіб з
інвалідністю».
04.12.2020 року працівники Лановецького бюро правової допомоги провели
вебінар на тему «Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей».
17.12.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook
працівники Збаразького бюро правової допомоги розповідали про «Відповідальність за
псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель».
Крім того, у звітному періоді фахівці МЦ провели 12 правопросвітницьких
заходів в режимі офлайн

07 жовтня 2020 року в рамках виконання Програми «Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство» спільно із працівниками Збаразької районної філії
ТОЦЗ проведено семінар на тему «Порядок приватизації земельної ділянки для
будівництва»;
18 листопада 2020 року спільно із працівниками Збаразької районної філії
ТОЦЗ проведено вебінар на тему -«Зайнятість населення в аграрному секторі»
(онлайн ЗУМ);
25 листопада 2020 року для працівниківЗбаразького відділу обслуговування
громадян (сервісний центр) Пенсійного фонду України проведено семінар на тему
«Порядок
приватизації
земельної
ділянки
для
ведення
особистого
селянськогогосподарства»;
25 листопада 2020 року спільно із працівниками Збаразької районної філії
ТОЦЗ проведено семінар на тему «Працевлаштування людей з інвалідністю це
реально. Трудові правовідносини осіб з обмеженими потребами»;
23грудня 2020 року спільно із працівниками Збаразької районної філії ТОЦЗ
проведено семінар на тему «Захист трудових прав працівників у умовах карантину».

Працівники бюро взяли участь у заходах, що проводилися в онлайн режимі
Зборівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості, а саме: в
інформаційному вебінарі на тему «Карантин і домашнє насильство», засіданні жіночого
клубу «Крок до успіху» на тему «Відповідальність за порушення карантину», та у
засіданні діалогового майданчика на тему «Підведення підсумків роботи дистанційного
майданчика».
Також, фахівцями бюро 08 грудня 2020 року проведено зустріч-інформування за
допомогою Zoom-конференції з працівниками Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Зборівської районної державної
адміністрації на тему «Користування земельною ділянкою (оренда, сервітут,
емфітевзис).

В рамках доступу до безоплатної правової допомоги проведено інформаційно –
просвітницький захід, спрямований на запобігання безробіття, домашнього насильства
та дискримінації, а саме 21 жовтня 2020 року працівниками Шумського бюро спільно із
фахівцями Шумської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості
проведено семінар на тему «Договір оренди землі, порядок укладення та розірвання».

30.11.2020 року, з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю,
працівниками Шумського бюро
спільно із фахівцями Шумської районної філії
Тернопільського обласного центру зайнятості проведено засідання гендерного клубу
«Я це можу» на тему «Захист прав з інвалідністю».
18.12.2020 року працівниками того ж бюро проведено семінар спільно із
фахівцями Шумської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості на
тему «Встановлення меж земельної ділянки».

1.1.3. Проведення правопросвітницьких заходів в закладах освіти,
культури,в тому числі приурочених до Всеукраїнського Тижня права, в
тому числі проведення правового кінозалу та великомасштабних заходів.
Розповсюдження інформаційних буклетів.
У четвертому кварталі 2020 року проведено 10 правопросвітницьких заходів з
проведення правопросвітницьких заходів в закладах освіти, культури .
Так, в он –лайн в реальному часі за допомогою Інтернет – сервісів проведено:
17.12.2020 року працівниками місцевого центру вебінар на тему «Затримання особи у
кримінальному процесі».
09.12.2020 року онлайн-семінар за допомогою програми «Zoom» з студентами
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка на тему
«Соціально- правовий статус здобувачів вищої освіти».

В режимі живого спілкування проведено такі правопросвітницькі заходи.
09.12.2020 року урок права на тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»
для студентів 2-го курсу Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена
Річинського.

15.12.2020 року бесіду на правову тематику «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх» для учнів 2-го курсу ДНЗ «Кременецький професійний ліцей».

16.12.2020 року виховну годину на тему «Права та обов’язки неповнолітніх» для
учнів Кременецького ліцею імені Уласа Самчука.
Працівниками Зборівського бюро 16 грудня 2020 року проведено з учнями 10
класу ЗОШ №1 м. Зборова правву гру «Важниця».

8 жовтня 2020 року фахівчиня Лановецького бюро правової допомоги провела
правовий онлайн-урок «Зупинемо булінг разом» з учнями 3-7 класів Лановецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
10 грудня 2020 року з нагоди відзначення Дня безоплатної правової допомоги та
Міжнародного дня прав людини спеціалістка Лановецького бюро правової допомоги
провели правовий урок «Права дитини починаються з прав людини» та правову бесіду
«Булінг у шкільному середовищі» з учнями 8-9 класів Лановецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Юрія Коваля.

Також, 17 грудня 2020 року працівниця Лановецького бюро правової допомоги
провела правовий урок «Стоп булінг» з учнями 10-11 класів Білозірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
10.12.2020 з нагоди відзначення всеукраїнського дня безоплатної правової
допомоги працівниками Шумського бюро було проведено урок з учнями ДЗН
«Шумське ПТУ» та тему « Безоплатна правова допомога в Україні».

1.1.4.
Організація
та
забезпечення
роботи
мобільних
консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у
територіальних громадах та органах місцевого самоврядування

У звітному періоді фахівцями місцевого центру продовжено роботу постійно
діючого консультаційного пункту для жителів територіальних громад Лопушненської
та Почаївської, які розміщений у приміщеннях Лопушненської сільської ради
( 08 грудня 2020 р.) та Почаївської міської ради (11 грудня 2020 р.). А також з метою
спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги проведено виїзні
прийоми громадян у приміщенні Дунаївської ( 09 жовтня 2020 р.), Плосківської
(11 листопада 2020 р.), Горинської (17 листопада 2020 р.) сільських рад
Кременецького району.
З метою організації та забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги у територіальних громадах та органах
місцевого самоврядування працівниками Збаразького бюро правової допомоги
протягом ІV кварталу 2020 року здійснено ряд виїзних прийомів громадян у мобільних
консультаційних пунктах та надано правову допомогу особам, які відвідали
вищезазначені пункти консультування, а саме у Вишнівецькій ОТГ (15 жовтня 2020 р.),
Управління соціального захисту населення Збаразької РДА (10 листопада 2020 р.)
Збаразький відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Пенсійного фонду
України (24 листопада 2020 р.), Вищелуб'янецька сільська рада (03 грудня 2020 р.),
Залужанська сільська рада (04 грудня 2020 р.),
Коханівська сільська рада
( 22 грудня 2020 р.).

Протягом 4 кварталу 2020 року працівниками бюро забезпечено роботу 10
мобільних консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у
приміщеннях Беримівської ( 08 жовтня 2020 р.), Чернихівської (13 жовтня 2020 р.),
Погрібецької (30 жовтня 2020 р.), Ярчовецької (11 листопада 2020 р.), Зарудянської
(12 листопада 2020 р.), Годівської (01 грудня 2020 р.), Кальнянської (04 грудня 2020
р.), Ярославицької (22 грудня 2020 р. ) сільських рад Зборівського району, Залозецької
селищної ради Залозецької об’єднанної територіальної громади (19 жовтня 2020 р.) та
Озернянської сільської
ради Озернянської об’єднанної територіальної громади
(30 листопада 2020 р.).
З метою організації та забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги у територіальних громадах та органах
місцевого самоврядування працівниками Лановецького бюро правової допомоги на

протязі IV кварталу 2020 року здійснено ряд виїзних прийомів громадян у мобільних
консультаційних пунктах та надано правову допомогу
особам, які відвідали
вищезазначені пункти консультування, а саме:
16 жовтня 2020 року у приміщенні Вишгородської сільської ради для
жителів с.Вишгородок та с.Соколівка Лановецького району;
19 жовтня 2020 року у приміщенні Москалівської сільської ради для
жителів с.Москалівка та с.Плиска Лановецького району;
23 жовтня 2020 року у приміщенні Молотківської сільської ради для
жителів с.Молотків Лановецького району;
10 листопада 2020 року у приміщенні Білозірської сільської ради для
жителів с.Білозірка та с.Шушківці Лановецького району;
26 листопада 2020 року у приміщенні Юськовецького старостинського
округу Лановецької міської ОТГ;
24 грудня 2020 року у приміщенні Якимівського старостинського округу
Лановецької міської ОТГ.
-

Також фахівацями Шумського бюро правової допомоги у 4 кварталі 2020 року
організовано роботу моібльних консультаційних пунктів доступу громадян до БПД у
приміщеннях Васьковецької ( 20.11.2020р.), Рохманіської ( 03.12.2020 р.) Онишковецької
( 11.12.2020р.) сільських рад Шумського району та у приміщенні Великодедеркальської
сільської ради Великодедеркальської ОТГ (08.10.2020 р., 12.11.2020 р., 17.12. 2020 р. та
24.12.2020р.)

1.1.5. Організація роботи мобільних консультаційних пунктів у
приміщеннях військових комісаріатів, військових частин, лікувальних
закладах спільно з ГО, спілками учасників АТО
У зв’язку з картинними обмеженнями, у звітному періоді фахівцями місцевого
центру не здійснювали свою роботу мобільні консультаційні пункти доступу громадян
до безоплатної правової допомоги у приміщеннях військових комісаріатів, військових
частин, лікувальних закладах спільно з ГО, спілками учасників АТО.

1.1.6. Організація роботи мобільних консультаційних пунктів на базі
центрів надання адміністративних послуг.
На протязі ІV кварталу 2020 року працівники Збаразького бюро правової
допомоги була проведена організація та забезпечення роботи мобільних
консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у Центрі надання
адміністративних послуг Збаразької РДА ( 13 жовтня 2020 р.) та Центрі надання
адміністративних послуг Великодедеркальської ОТГ (19 листопада 2020 р.).

1.1.7. Організація/участь у виїзних консультуваннях громадян спільно
з фахівцями місцевих центрів під час роботи мобільних консультаційних
пунктів в УТОГ, УТОС, геріатричних відділеннях, будинках-інтернатах.
У зв’язку з картинними обмеженнями, у звітному періоді фахівцями місцевого
центру не здійснювали свою роботу мобільні консультаційні пункти доступу громадян
до безоплатної правової допомоги в УТОГ, УТОС, геріатричних відділеннях,
будинках-інтернатах .

1.1.8. Здійснення виїзних прийомів громадян у територіальних
громадах в складі «мобільного соціального офісу».
У четвертому кварталі 2020 року «Мобільний соціальний офіс» у складі
заступника голови Кременецької районної ради та працівників Кременецького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової здійснив прийоми
громадян у приміщенні Гаївської ( 01.10. 2020 р.) та Білокриницької ( 25.11.2020р.)
сільських рад Кременецького району,надавши правову допомогу 9 особам .

1.1.9 Організація роботи дистанційних консультаційних пунктів
доступу в районних центрах зайнятості.
Для осіб, які мають статус безробітних у ІV кварталі 2020 року продовжено
роботу дистанційних пунктів доступу до правової допомоги у приміщеннях
Збаразької (19.10.2020р.; 27.11.2020р.; 23.12.2020р.), Зборівської (30.10.2020 р.,
30.11.2020 р. та 28.12.2020р.), Лановецької (22.12.2020 р.) та Шумської (27.11.2020 р.)
районних філій Тернопільської обласної служби зайнятості.

1.1.10. Забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД
в бібліотеках за допомогою скайп-зв'язку та залучення ОМС.
Також, у звітному періоді 2020 року за консультаціями за допомогою
дистанційних пунктів доступу до БПД в бібліотеках за допомогою скайп-зв’язку та
залучення ОМС звернулись 6 осіб.

1.1.11. Організація роботи дистанцій пунктів доступу в районних
секторах філії ДУ «Центр прообації».
З метою на виконання Меморандуму про співпрацю, який підписано між
Координаційним центром з надання правової допомоги, Адміністрацією Державної
кримінально-виконавчої служби України та Державною установою «Центр пробації»,
налагоджено співпрацю між Кременецьким місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та районними секторами з питань пробації філії Держаної
установи « Центр пробації» в Тернопільській області та організовано роботу
дистанційних пунктів доступу громадян до правової допомоги.

Зокрема у Кременецькому районному секторі філії Державної установи “Центр
пробації” в Тернопільській області (05.10.2020 р.; 02.11.2020р.; 07.12.2020р.), у
Збаразькому районному секторі філії Державної установи
«Центр пробації»
(27.10.2020 р.; 30.11.2020р.; 21.12.2020р.), у Зборівському районному секторі філії
Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській обл. (28.10.2020 р., 18.11.2020
р. та 16.12.2020 р.) , у Лановецькому районному секторі філії Державної установи
“Центр пробації” в Тернопільській області (05.10. 2020 р., 02.11.2020 р. та 07.12.2020
р.) та у Шумському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» в Тернопільській
області (05.10.2020р.,02.11.2020р.,07.12.2020р.).

1.1.12. Організація роботи дистанцій пунктів доступу та
проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання
покарань (Збаразька ВК №63) .
На протязі ІV кварталу 2020 року працівники Збаразького бюро правової
допомоги з метою спрощення доступу до БВПД осіб, які перебувають в установі
виконання покарань (Збаразька ВК №63) організували прийом громадян за допомогою
скайп зв’язку який відбувся 24.11.2020 року. А також 24.11.2020 року був проведений
вебінар за допомогою системи ZOOM, для працівників та осіб, що перебувають у
статусі засуджених.

1.1.13. Адресна допомога особам з обмеженими фізичними
можливостями пересування, організація виїздів за місцем перебування
людей з інвалідністю.
Підтримуючи практику надання адресної безоплатної правової допомоги
малозабезпеченому населенню з обмеженими фізичними можливостями, 7 жовтня та
13 жовтня 2020 року працівницями здійснено виїзди за місцем проживання двох осіб,
які звернулися в бюро, з метою надання адресної правової допомоги.
Під час візиту фахівчині надали правові консультації та вказали перелік
документів, необхідний для отримання вторинної правової допомоги, оскільки вказані
особи являються суб’єктами права на таку допомогу.

1.2. БПД он-лайн
1.2.1. Розміщення на сайтах партнерів банеру з посиланням на
офіційний сайт, зв’язок з базовими консультаціями WikiLegalАid

На офіційному сайті Збаразької міської ради розміщено банер з посиланням на
офіційний сайт КЦ.

1.3. Комунікаційна діяльність для реалізації інформаційної
стратегії системи БПД
1.3.1. Розроблення, виготовлення та поширення тематичних
інформаційних матеріалів (плакатів, буклетів, інформаційних видань ) для
клієнтів.
Протягом 4 кварталу 2020 року працівники місцевого центру поширили
інформаційні матеріали про систему БПД серед жителів зони юрисдикції місцевого
центру у кількості 2077 одиниць.

1.3.2 . Участь у радіопрограмах, телепрограмах.
З метою інформування громадян про їхні права та механізми їх захисту,
фахівчині Лановецького бюро правової допомоги 5 раз виступили на Лановецькому
районному комунальному радіомовленні в передачі «Закон і ми», де надали слухачам
радіо роз’яснення:
- 2 жовтня 2020 року на тему «Дострокове розірвання договору оренди землі»;
- 9 грудня 2020 року на тему «Досягнення та здобутки Лановецького бюро
правової допомоги за 11 місяців 2020 року»;
- 16 грудня 2020 року на тему «Порядок та умови отримання ваучера на
навчання».
- 23 грудня 2020 року на тему «Визнання права власності на земельну частку
(пай)»;
- 30 грудня 2020 року на тему «Карантин зимових канікул».
Також, протягом звітного періоду працівники місцевого центру 10 раз
виступили з правовими роз’ясненнями на радіостанції Кременець 100,5 FM у постійно
діючій рубриці «Право знати все про право».

1.3.3. Розміщення на сторінках інтернет-видань
статей , та роз’яснень правового характеру.

прес-релізів,

15 роз’яснень правового характеру та статтей розміщено в інтернет – виданні
"Тернопільські експрес-новини «Терен".
-

1.3.4. Висвітлення в друкованих ЗМІ інформаційних матеріалів про
систему БПД, змісту правових реформ, що проводяться Урядом України
та роз’яснень правового характеру.
У четвертому кварталі 2020 року в друкованих ЗМІ зони юрисдикції місцевого
центру розміщено 12 публікацій про систему БПД та роз’яснень правового характеру.

1.3.5. Розміщення інформації на інформаційних сайтах партнерів
(органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових
організацій)
За звітний період на інформаційних сайтах партнерів розміщено 159 статтей та
роз’яснень правового характеру. Інформація розміщалась на офіційних сайтах
Збаразької, Зборівської, Лановецької і Шумської РДА, Кременецької і Лановецької

районних рад, Збаразької, Кременецької, Лановецької і Почаївської міських рад та
Борсуківської, Великодедеркальської, Вишнівецької, Лопушненської та Шумської ОТГ.
Крім того, інформація про роботу місцевого центру розміщалась на сторінках партнерів
у соціальних мережах, а саме: Пробація – Зборів.

1.3.6. Підготовка інформаційних матеріалів для висвітлення на
сайті Регіонального центру.
Місцевим центром підготовлено та направлено для висвітлення на сайті
Регіонального центру 12 інформаційних матеріалів.

1.3.7. Інформаційний супровід сторінки МЦ в соціальній мережі
фейсбук.
Місцевим центром підготовлено та розміщено 15 інформацій про діяльність
місцевого центру в соціальній мережі фейсбук.

1.3.8. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності у
медіа. Підготовка звітів із посиланнями, сканами публікацій.
Щомісяця у встановлені терміни і у повному об’ємі подається звіт по взаємодії
МЦ з ЗМІ.

1.3.9. Узагальнення інформації про кращі практики з метою
популяризації системи.
З метою поширення кращих практик надання безоплатної вторинної правової
допомоги було опубліковано 01.12.2020 року, 23.12.2020 року та 28.12.2020
три
успішні справи представництва інтересів осіб, які звернулися до місцевого центру.

1.3.10. Публічна презентація результатів діяльності РЦ та МЦ
разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів через ЗМІ.
18 грудня з застосуванням он-лайн сервісу Zoom проведено публічну
презентацію результатів діяльності Кременецького МЦ разом з бюро правової
допомоги.

1.4. Довідково-інформаційна платформа правових консультацій
«WikiLegalaid»
1.4.1. Забезпечення інформаційного наповнення, довідковоінформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» та
підтримання в актуальному стані
Протягом четвертого кварталу 2020 року довідково-інформаційну платформу
правових консультацій «WikiLegalaid» було наповнено 4 консультаціями:
-

Відповідальність та порядок визначення шкоди внаслідок вчинення
земельного правопорушення;
Земельні ділянки багатоквартирних будинків ;
Туристичний збір;

-

Повноваження Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування
в галузі земельних відносин .

1.4.2. Популяризація серед населення довідково-інформаційної
платформи правових консультацій «WikiLegalaid»
Правові консультації, розміщенні робочою групою Кременецького місцевого
центу на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid» постійно оновлюються.
Так, протягом четвертого кварталу 2020 року було проведено 18 оновлень.

1.5. Механізм перенаправлення
1.5.1. Пошук нових партнерів для перенаправлення.Підписання нових
Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів співпраці
та напрацювання нових підходів);Укладення додаткових угод/
меморандумів про перенаправлення; Збір, заповнених партнерами Анкет
партнерських організацій.
В четвертому кварталі 2020 року місцевим центром нові меморандуми про
співпрацю та додаткові угоди про перенаправлення не підписувались.

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД
2.1. Забезпечення належної якості послуг, що надаються
клієнтам системи БПД.
Захід 2.1.1. Організація та проведення робочих зустрічей, круглих столів,
навчальних семінарів по обміну досвідом, обговорення проблемних питань
співпраці з адвокатами та роз’яснення адвокатам механізмів моніторингу якості
надання БВПД відповідно до запровадженого механізму «peer review» за датами
визначеними КЦ.
Надання адвокатам методичної допомоги щодо дотримання стандартів
якості надання БПД.
Залучення адвокатів до участі в тренінгах в на базі міжрегіональних
ресурсно-комунікаційних платформ
Протягом ІV кварталу 2020 року з метою забезпечення неухильного
дотримання стандартів якості надання БПД постійно надається методична допомога
адвокатам, які співпрацюють з місцевим центром.
Захід 2.1.2. Розгляд скарг, підготовка та надання відповідей. Передача
матеріалів до Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання
адвокатами безоплатної правової допомоги.
Протягом звітного періоду скарг на дії адвокатів не було.
Захід 2.1.3. Поточний аналіз якості надання БПД працівниками МЦ.
Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та
роботи з її надавачами було проведено аналіз якості надання БПД працівниками МЦ

та складено інформаційну довідку по результатам надання безоплатної вторинної
правової допомоги відділами МЦ за IV квартал 2020 року.
Захід
2.1.4. Аналіз, узагальнення і поширення кращих
адвокатської діяльності.

практик

09.10.2020 року, 06.11.2020 року, 09.12.2020 року, 30.12.2020 року було
підготовлено та направлено до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Тернопільській області інформації щодо прикладів успішного
надання правової допомоги.
Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для
реалізації своїх прав

3.1. Відновне правосуддя/медіація
3.1.1. Проведення інформаційної кампанії
інформації про відновне правосуддя та медіацію

щодо

поширення

10.11.2020 року працівниками Збаразького бюро правової допомоги було
проведено зустріч-інформування на тему «Відновне правосуддя та медіація» в
управлінні соціального захисту населення Збаразької РДА.
15.12.2020 року фахівцями МЦ було проведено бесіду на правову тематику
«Відновне правосуддя та медіація» для учнів 2-го курсу ДНЗ «Кременецький
професійний ліцей».
22 грудня 2020 року фахівцем бюро проведено зустріч-інформування за
допомогоюZoom-конференції з особами, що перебувають на обліку, як безробітні у
Зборівські районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості на тему
«Відновне правосуддя та медіація».

3.2. Незалежні провайдери БПД
3.2.1. Організація та проведення спільних нарад, круглих столів,
семінарів, робочих зустрічей з неурядовими організаціями, громадськими
організаціями ( в тому числі із ГО, які представляють інтереси учасників
АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально вразливих
верств населення, підписання меморандумів про співпрацю
09 грудня 2020 року у приміщенні Кременецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведено засідання круглого столу на тему
«Безоплатна правова допомога в Україні». Даний захід приурочено до
Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, який відзначають 10 грудня,
на якому підведено підсумки роботи місцевого центру та активовано подальшу
співпрацю з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
партнерськими організаціями.
У роботі круглого столу взяли участь наші партнери заступник голови
Кременецької районної державної адміністрації Василь Хортик, заступник голови
Кременецької районної ради Михайло Меснікович, заступник Кременецького міського
голови Микола Матвіюк та заступник голови Лопушненської ОТГ Ольга Михайлов.
Керівники ОМС звернули увагу на тому, що «тісна співпраця між місцевим центром та

органами місцевого самоврядування є запорукою правової обізнаності і захищеності
громадян».
Також, за «круглим столом» працювали представники громадських організацій
Іван Білосевич – голова ГО «Спілка учасників АТО Кременецького району» та Сергій
Колісецький – голова ГО «Молодь Кременеччини». Які відмітили, що співпраця
громадських організацій і фахівців місцевого центру забезпечує рівні можливості
доступу до правосуддя учасників бойових дій, членів їх сімей, молоді, підвищує
правову обізнаність ветеранів війни і молоді та сприяє правовому вихованню
підростаючого покоління».
Ще один учасник нашого круглого столу, адвокат Віталій Сідоров відмітив, що
«місцевий центр здійснює вклад у формування правової культури та правосвідомості у
жителів району шляхом проведення правопросвітницьких заходів та консультувань
громадян».

Крім того, 01.10.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі
fecebook фахівці Зборівського бюро правової допомоги розповідали про « Захист прав
людей похилого віку» .
16.10.2020 року на сторінці місцевого центру в соціальній мережі fecebook фахівці
Зборівського бюро правової допомоги розповідали про « Права захисників України» .

Захід 3.2.2. Проведення робочих зустрічей з представниками ОМС з
метою розробки проектів програм надання БПД жителям міст та
районів, що знаходяться в зоні юрисдикції місцевого центру. Співпраця з
органами місцевого самоврядування щодо залучення субвенцій місцевих
бюджетів.
08 грудня 2020 року проведено зустріч-інформування з працівниками
Лопушненської сільської об’єднаної територіальної громади на тему «Безоплатна
правова допомога в Україні».
10 грудня 2020 року проведено зустріч-інформування з працівниками
Озернянської сільської об’єднаної територіальної громади на тему «Безоплатна правова
допомога в Україні».

3.2.3. Розробка, виготовлення, поширення методичних рекомендацій,
буклетів для органів місцевого самоврядування і територіальних громад
та клієнтів системи БПД.
За звітний період фахівцями місцевого центру розроблено 5 методичних
рекомендацій, буклетів для органів місцевого самоврядування і територіальних громад
та клієнтів системи БПД:
1. «Мобільний додаток «дія»;
2. «Порядок створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
3. «Як визнати заповіт недійсним»;
4. «Порядок та умови отримання ваучера на навчання»;
5. «Медична таємниця та відповідальність за її розголошення».

3.2.4. Проведення тренінгів, навчань з прав людини для
представників органів державної влади та ОМС, з питань удосконалення
організації ними надання БППД
У зв'язку з карантинними обмеженнями заходи не проводились.

3.2.5. Проведення робочих зустрічей з представниками ОМС, ОТГ з
метою створення незалежного провайдера на рівні територіалних
громад. Налагодження співпраці з юридичними клініками.

10 грудня 2020 року проведено зустріч з працівниками Залозецької селищної і
Збаразької міської об’єднаних територіальних громад з метою схилити їх до створення
незалежного провайдера на рівні територіалних громад
Також, 14 та 7 грудня 2020 року проведено зустрічі директора МЦ та керівника
Шумського бюро правової допомоги з новообраними головами Кременецької та
Шумської ОТГ з метою ознайомлення їх з питанням щодо створення незалежного
провайдера на рівні територіалних громад

3.3. Мережа волонтерів БПД/амбасадори БПД
3.3.1. Налагодження співпраці з місцевими громадами, установами
первинної медико-санітарної допомоги, з метою залучення сімейних
лікарів, інших спеціалістів в якості сімейних та земельних радників.
Проведення спільних правопросвітницьких заходів
У зв'язку з карантинними обмеженнями заходи не проводились.

3.4. Визначення правових потреб громадян
3.4.1. Визначення конкретних першочергових спільних правових
потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації
населення, насамперед проблемних питань у їх взаємодії з органами
державної влади, ОМС, підприєвствами у межах територіальної
юрисдикції МЦ (забезпечення надання актуальної інформації для
формування та підтримання в актуальному стані карти правових
потреб).
З метою формування та підтримання в актуальному стані карти правових потреб
фахівцями місцевого центру зібрано та узагальнено інформаційні матеріали для її
оновлення.

Розділ IV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою,
інноваційною, ефективною
4.1. Оптимізовані витрати і розвиток людських ресурсів
4.1.1. Проведення навчальних заходів . Внутрішні навчання в т.ч.
дистанційні навчання з використанням скайп-зв’язку, та конференцій ІРтелефонії для персоналу МЦ, бюро правової допомоги ( надання БППД та
БВПД, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз
діяльності, ІТ, комунікації, тощо).
Протягом звітного періоду були проведені внутрішні навчання для працівників
місцевого центру на тему:
«Розгляд судом справ про визнання фізичної особи
безвісно відсутньою або оголошення її померлою», «Способи захисту цивільних
прав та інтересів», «Житлові права громадян».

4.1.2. Моніторинг діяльності бюро правової допомоги та організація
виїздів в бюро правової допомоги з метою надання методичної допомоги,
здійснення технічного супроводу оргтехніки.

Протягом ІV кварталу 2020 року постійно здійснювався моніторинг
діяльності бюро правової допомоги шляхом аналізу кількісних показників діяльності
та роботи в комплексній інформаційно-аналітичній системі забезпечення організації
надання безоплатної правової допомоги.
Також, на постійній основі відбувалося надання методичної допомоги щодо
порядку надання БВПД працівниками бюро правової допомоги, затвердженого
Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 28.01.2020 року
№2 «Про
затвердження
Порядку надання
безоплатної правової допомоги
працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги».

4.2. Інноваційний портал ІТ рішень
4.2.1. Впровадження електронного кабінету адвоката. Навчання
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для
залучення до максимального використання ними комплексної
інформаційно-аналітичної системи
Протягом ІV кварталу 2020 року на постійній основі надавалась методична
допомога при роботі з електронним кабінетом адвоката.

4.2.2.
Забезпечення
доступу
до
сервісів
Міністерства
юстиції.Моніторинг роботи МЦ щодо забезпечення доступу до сервісів
Міністерства юстиції
Протягом IV кварталу 2020 року Кременецьким місцевим центром та Бюро
правової допомоги проведена робота щодо доступу громадян до сервісів Міністерства
юстиції.
Всього звернулося 66 клієнтів, а саме:
-

До Кременецького МЦ –18;
Збаразького бюро правової допомоги –7;
Зборівського бюро правової допомоги –11;
Лановецького бюро правової допомоги –17;
Шумського бюро правової допомоги –13.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
2.1. Результативні показники діяльності Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
За період з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року Кременецьким місцевим центром
з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1514 звернення клієнтів з них 572 – це нові
клієнти, які звернулися до центру та 942 повторних звернення, 1410 особам було
надано правові консультацію та 104 особа написала звернення про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 110
рішень про надання БВПД, надано 65
доручень адвокатам та 80 штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних
документів).

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та
опрацьованих звернень клієнтів

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

№
з/п

Найменування відділу
МЦ

1.

Відділ
правопросвітництва та
надання безоплатної
правової допомоги

300

253

47

0

2.

Відділ « Збаразьке бюро
правової допомоги»

302

283

19

0

295

291

4

0

317

297

20

0

3.

4.

Відділ « Зборівське
бюро правової
допомоги»
Відділ « Лановецьке
бюро правової
допомоги»

5.

Відділ « Шумське бюро
правової допомоги»

300

286

14

0

6.

Разом по
Кременецькому
місцевому центру з
надання БВПД

1514

1410

104

0

Щодо розподілу клієнтів Кременецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю
Протягом четвертого
жінки та 188 чоловіків.

кварталу 2020 року до місцевого центру звернулось 384

Кількість звернень клієнтів за статтю
чоловіки
188
32,87%

чоловіки
жінки

жінки
384
67,13%

Щодо розподілу клієнтів Кременецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги за віковою
категорією
Щодо вікової категорії клієнтів центру, то з липня по вересень
поточного року найбільша кількість звернень надійшла від осіб віком від 35
до 60 років – 348 осіб, від 18 до 35 років звернулася 122 особа, у віці понад
60 років – 102 особи.

Розподіл клієнтів, які звернулися до
місцевого центру за віковою категорією
понад 60 років
102
18%

18-35 років
122
21%

18-35 років
35-60 років
понад 60 років

35-60 років
348
61%

Щодо розподілу категорій питань з якими зверталися клієнти до
Кременецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільний
процес - 102 ( 7%) ; земельне право - 220 ( 15%); інші питання – 13 ( 0,8%) ;
кримінальне право - 3 ( 0,2%) ; кримінальний процес - 23 (2%) ; пенсійне право - 46
(3%) ; податкове право – 16 ( 1%) ; сімейне право – 342( 23 %) ; спадкове право – 182 (
12%) ; соціальне забезпечення - 54 ( 4%) ; трудове право – 51 ( 3% ); цивільне - 115
(8%) ; адміністративне право – 70 ( 5 %); адміністративний процес - 36 (2%);
виконання судових рішень – 33 ( 2%); житлове - 183 (12%).

Категорії питань з якими зверталися клієнти
до МЦ за період з жовтня по грудень 2020
кримінальне право
3
кримінальний
0,2%
процес
23
інші питання
земельне право
2%
12
інші питання
0,8%
кримінальне право

адміністративний
процес
36
2% житлове
183
12%

виконання судових
цивільний процес земельне право
рішень
102
220
33
7%
15%
2%

сімейне право
352
23%

пенсійне
право
48
3%

кримінальний процес
пенсійне право
податкове право

сімейне право
податкове
спадкове право
право
21
соціальне забезпечення
1%
трудове право
цивільне право
адміністративне право
адміністративний процес

адміністративне
право
70
5%
цивільне
право
119
8%

виконання судових рішень
спадкове право
186
12%

житлове
цивільний процес

соціальне
забезпечення
55
4%

трудове право
51
3%

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД,було
зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід яких менше двох
прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку 82 (74 %), особи з інвалідністю 20 (18 %) , УБД – 4 ( 4%) , внутрішньо переміщені особи – 2 (2%), особи, засуджені до
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або обмеження волі – 2 (2%).

Засудженні
2
2%

ВПО
2
2%

УБД
4
4%

Належність до вразливих категорій
осіб, яким Кременецьким МЦ надано
безоплатну вторинну правову допомогу
протягом жовтня - грудня 2020 року

Особи з
інвалідністю
20
18%

Малозабезпечені
Особи з інвалідністю
ВПО
УБД
Малозабезпечені
82
74%

Засудженні

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, у
кварталі 2020 року було:

IV

 здійснено 40 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 14
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів
склала 203 особи, в тому числі 146 особи звернулися за отриманням правових
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 57 особи
до дистанційних пунктів доступу до БПД;
 надано методичну допомогу 69 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 126 акти надання БВПД, що були подані адвокатами;
 проведено 79 правопросвітницьких заходів;
 розміщено у ЗМІ 201 інформаційний матеріал з питань надання БВПД;
 надано 66 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності
Кременецького місцевого центру в розрізі бюро

№
з/
п

Кількість
Кількість
Кількість
здійснених
діючих
ОМС та
виїздів
дистанційн
установ Найменуванн мобільних
их
провайдер
я МЦ та
пунктів/ос пунктів/осіб
ів БПД,
Бюро
іб, що
, що
яким
отримали
отримали
надано
правову
правову
методичну
допомогу
допомогу
допомогу

1.

Кременецький
МЦ разом з
бюро

2.

3.

4.

5.

6.

Відділ
правопросвітн
ицтва та
надання
безоплатної
правової
допомоги
Відділ
« Збаразьке
бюро правової
допомоги»
Відділ
« Зборівське
бюро правової
допомоги»
Відділ
« Лановецьке
бюро правової
допомоги»
Відділ
« Шумське
бюро правової
допомоги»

Кількість
проведених
правопросвітницьк
их заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронн
их сервісів
МЮ

40/146

14/57

69

79

66

7/28

2/7

14

15

18

7/24

3/13

19

19

7

10/39

3/15

16

21

11

8/23

3/10

13

14

17

8/32

3/12

7

10

13

