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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД  

Протягом IV кварталу 2020 року Тернопільським МЦ організовано та 

проведено 136 правопросвітницьких заходів, в основному вони проводилися в 

онлайн режимі на офіційній сторінці місцевого центру у соціальній мережі 

Фейсбук, за допомогою додатків скайп та зум щодо можливостей вирішення 

правових питань, змісту правових реформ, що проводяться Урядом України.  

 

Підписано меморандум про співпрацю між Тернопільським місцевим центром з 

надання БВПД та ГО «Асоціація жінок ДІЯ Тернопіль» 

 

 

Участь в вуличній акції «600 пар жіночого взуття» під час проведення ряду 

заходів до 16 днів проти насильства 

 

 

 



 

Протягом звітного періоду працівники центру  взяли участь у роботі мобільного 

пункту консультування на базі Білецької ОТГ. Громадян проінформували про 

можливість отримання безоплатної вторинної  правової допомоги та надали 

правову консультацію щодо порядку приватизації земельної ділянки 

 
 

30 листопада взято участь у засідання круглого столу, темою якого стала 

інформаційна кампанія протидії домашньому насильству та необхідність 

створення простору вільного від насильства 

 

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено 

інформаційну зустріч з дітьми, які є відвідувачами БФ «Карітас» 

 

 



 

Протягом ІV кварталу 2020 року в межах роботи дистанційного 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в 

Підволочиському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» 

в Тернопільській області працівниками Підволочиського бюро правової 

допомоги було проведено консультування суб’єктів пробації 

 
 

28 жовтня 2020 року в умовах карантину керівником Підволочиського бюро 

правової допомоги було проведено онлайн семінар для безробітніх спільно з 

Підволочиською районною філією Тернопільського обласного центру зайнятості 

 
 

 

 

13 листопада головним 

спеціалістом Підволочиського бюро 

правової допомоги проведено право 

просвітницький захід для працівників 

Підволочиської районної державної 

адміністрації на тему «Порядок 

приватизації земельних ділянок» 

 

 
 



04 грудня проведено правопросвітницький захід «Медіація як альтернативний 

спосіб врегулювання конфліктів» для студентів юридичного факультету 

Галицького коледжу ім.В.Чорновола 

 
 

20 листопада керівник Підволочиського бюро правової допомоги спільно з 

працівниками Тернопільського місцевого центру  з надання БВПД здійснили 

виїзд в Скалатську міську раду (ОТГ) де провели правопросвітницький захід та 

консультування громадян в рамках виконання програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» 

  
 

 

Також протягом грудня в рамках виконання програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» здійснено виїзди з метою 

консультування та право просвітництва у Скориківську сільську раду (ОТГ) 

 
 



07 жовтня 2020 р. відбувся семінар 

в Бережанському міжрайонному 

відділі Державної виконавчої 

служби  на тему «Зняття арешту з 

майна» 

 

 

 

22 жовтня 2020 року в 

Територіальному центрі 

соціального обслуговування 

населення Підгаєцького району, 

відбувся  правопросвітницький 

захід на тему «Місцеві вибори в 

Україні-2020» 

 

 

 

 

 

06 жовтня 2020 р. відбувся семінар 

на тему  «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» у 

Галицькому медичному коледжі 

 

 

 



13 листопада 2020 р. в  опорному  

закладі "Підгаєцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів", відбувся 

правопросвітницький захід на тему 

«Права дітей» 

 

 

 

 

17 грудня 2020 р.в Підгаєцькій  

районній  філії Тернопільського 

обласного центру зайнятості, 

працівниками бюро проведено  

правопросвітницький захід на тему: 

«Порядок отримання земельної 

ділянки» 

 

 

 

Фахівцем Бережанського бюро правової допомоги спільно із працівниками 

Бережанського міжрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Тернопільській області 

проведено круглий стіл на тему «Зняття арешту з майна»  

 

 



Для відвідувачів та працівників Бережанської централізованої бібліотечної 

системи проведено захід щодо місцевих виборів в Україні. Присутнім 

роз’яснили, що особливістю місцевих виборів 2020 року є те, що українці 

вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад, а також, що на цих 

виборах виборцям прийдеться голосувати як за партію, так і за конкретного 

кандидата у ній 

 

 

З метою реалізації програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» для жителів села Жуків проведено захід щодо порядку 

укладення та розірвання договору оренди земельної ділянки 
 

 
 

 

10 грудня для студентів Бережанського агротехнічного коледжу проведено 

відкрита виховна година на тему «Права людини понад усе!» 

 



 

9 жовтня 2020 року проведено правопросвітницький захід на тему «Зняття 

арешту з майна» для виконавців Козівського районного відділу державної 

виконавчої служби у приміщенні Козівського районного відділу виконавчої 

служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Івано – Франківськ) 

 

 

21 жовтня 2020 року в приміщенні Козівського будинку дитячої та юнацької 

творчості відбувся правопросвітницький захід для педагогів закладу на тему: 

«Місцеві вибори 2020 року» 

 

 

3 листопада 2020 року в приміщенні Козівського районного сектору філії 

Державна установа «Центр пробації» в Тернопільській області відбувся право 

просвітницький захід  на тему: «Запобігання та протидія домашньому 

насильству» 

 

 

 



 

12 листопада 2020 року в Козівському районному відділі ДРАЦС відбувся 

правопросвітницький захід на тему: «Безоплатне отримання земельної ділянки» 

 

 

10 грудня 2020 року в службі у справах дітей Козівської РДА обговорено 

питання визначення участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею, того з 

батьків, хто проживає окремо 

 

 

17 грудня 2020 року в Козівському  ВП Бережанського ВП ГУНП в 

Тернопільській області за  участі в.о. начальника відділу Козівське бюро 

правової допомоги відбувся правопросвітницький захід на тему: 

«Адміністративне затримання»  для співробітників поліції 

 

 



 

15 жовтня 2020 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницький захід в приміщенні Теребовлянської районної 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості на тему: «Права захисників 

України» для учасників бойових дій 

 

23 жовтня 2020 року фахівець Теребовлянського бюро правової допомоги 

провела правопросвітницький захід у приміщенні комерційного неприбуткового 

підприємства "Буданівської обласної психоневрологічної лікарні", на тему: 

«Місцеві вибори - 2020»  для трудового колективу. 

 

06 листопада 2020 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги 

проведено правопросвітницький захід у приміщенні служби у справах дітей 

Теребовлянської районної державної адміністрації, на тему: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству»  для мешканців громади

 



 

 24 листопада 2020 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги 

проведено правопросітницький захід на тему: «Передача земельної ділянки у 

приватну власність», для мешканців громади в приміщенні Золотниківської 

об’єднаної територіальної громади 

 

 22 грудня 2020 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги було 

проведено правопросітницький захід на тему: «Безоплатна правова допомога в 

Україні» для трудового колективу  Теребовлянського відділу поліції ГУНП в 

Тернопільській області 

 
 

Робочою групою Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, відповідальною за наповнення довідково-

інформаційної платформи правових консультації “WikiLegalAid” здійснено 

доопрацювання раніше розміщених тем у вищезгаданій платформі та здійснено 

моніторинг законодавства на наявність змін щодо висвітлених питань. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

Впродовж звітного періоду до Тернопільського місцевого центру надійшла 

1 скарга на роботу адвоката, за результатами розгляду звернення підготовлено 

відповідь та направлено заявнику  

Працівниками Тернопільського місцевого центру в продовж ІV кварталу 

опрацьовано 562 актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. З них 

повернуто на доопрацювання 11 актів. 

21.12.2020 р. проведено навчальний семінар по обміну досвідом з 

проблемних питань співпраці з адвокатами, які уклали контракти з надання 

БВПД з Тернопільським місцевим центром. Мета зустрічі: обговорення 

стандартів якості надання БВПД у цивільному та адміністративному процесах та 

представництва у кримінальному процесі. 

 

 

 [1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав 

Протягом звітного періоду працівниками Тернопільського місцевого 

центру та бюро правової допомоги розроблено для використання у роботі 6 

методичних рекомендацій: 

Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати 

Право батька на декретну відпустку 

Права батька після розірвання шлюбу 

Втрата права користування житловим приміщенням 

Договір дарування 

Стоп Булінг 

 

 

 

 [1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

Фахівцями місцевого центру постійно проводиться робота з впровадження 

електронного кабінету адвоката. 

Надано допомогу 16 особам у доступі до сервісів Міністерства юстиції.  

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

Протягом звітного періоду місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 1783 звернення клієнтів, 1470 особі надано правову 

консультацію, 313 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень про 

надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 
550 357 193 

2 Відділ «Бережанське бюро» 275 235 40 

3 Відділ «Козівське бюро» 218 200 18 

4 
Відділ «Підволочиське 

бюро»  234 216 18 

5 Відділ «Підгаєцьке бюро» 222 209 13 

6 
Відділ«Теребовлянське 

бюро" 284 253 31 

…. Разом по МЦ 1783 1470 313 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД,  прийнято 302 

рішень про надання БВПД та надано 277 доручень адвокатам та 56 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Відмов у наданні БВПД по письмовим зверненням 

не виносилось. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 

332 (%), спадкового 195 (%), з інших питань 54 (%), цивільного права 152 (%), 

трудового 125 (%), житлового 236 (%), адміністративного права 95 (%), 

соціального забезпечення 77 (%), цивільного процесу 94 (%), земельного 180 (%), 

пенсійного 78 (%), адміністративних правопорушень 46 (%), кримінального 

процесу 51 (%), податкового права 37 (%), з питань виконання судових рішень 11 

(%), кримінального права 7 (%), домашнього насильства 13 (%). 

 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 

питань. 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 



 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за четвертий квартал найбільше 

позитивних рішень прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 174 (58%), ветеранам 

війни 66 (22%) та особи з інвалідністю 35 (12%), дітям 7 (2%) та особам які 

постраждали від домашнього насильства 6 (3%), власникам земельних ділянок 7 

(2%), внутрішньо переміщеним особам 2 (1%), іноземцям та особам без 

громадянства 1 (0%), особам потребуючим примусового лікування 3 (1%), 

особам, які мають заслуги перед Батьківщиною 1(0%) тощо. 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 



 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги 

протягом першого кварталу: 

 забезпечено діяльність 22 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 256 осіб, в тому числі 132 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 124 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 10 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 136 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 100 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 6 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 

здійснени

х виїздів 

мобільних 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

 Всього 28/132 22/124 10 136 16 100 

1 МЦ 7/30 5/19 1 
19 

2 
3 

2 
Відділ 

«Бережанське 

бюро» 

6/29 2/18 1 

27 

4 

22 

3 
Відділ 

«Козівське 

бюро» 

2/5 3/8 2 

23 

3 

16 

4 
Відділ 

«Підволочиськ

е бюро»  

4/24 4/16 2 

18 

3 

12 

5 
Відділ 

«Підгаєцьке 

бюро» 

3/18 4/32 2 

22 

1 

22 

6 
Відділ 

«Теребовлянсь

ке бюро» 

6/26 4/31 2 

27 

3 

25 
 


