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

[1.1]  Розділ І. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати 

правові потреби та проблеми 

Протягом IІ кварталу 2020 року Тернопільським МЦ організовано та проведено 

138 правопросвітницьких заходів, вони проводилися, як в офлайн, так і 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.  

В травні керівником Підволочиського бюро правової допомоги  було 

проведено інформаційну зустріч з працівниками Центру надання 

адміністративних послуг Підволочиської селищної ради 

 

 

Семінар з підвищення цифрової 

грамотності провели в Бережанській 

районній філії Тернопільського 

обласного центру зайнятості.  

Яким чином можна скористатися та 

як відбувається наповнення 

довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій 

«WikiLegalAid» розповіла фахівчиня 

Бережанського бюро правової 

допомоги.  

 

 

 

 

 



24.06.2021 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги було 

проведено правопросвітницький захід у приміщенні Теребовлянської районної 

філії Тернопільського обласного центру зайнятості на тему: «Користування 

електронними сервісами», для безробітніх. 

 

 

17.06.2021 фахівцем  

Підгаєцького бюро правової допомоги 

Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги , було проведено 

правопросвітницький захід на тему 

«Порядок реєстрації речових прав на 

нерухоме майно( земельна ділянка)» в 

 Центрі надання адміністративних 

послуг Підгаєцької міської ради 

 

 

 Через збільшення кількості випадків домашнього насильства, особливо в 

період пандемії відбулася робоча зустріч із працівниками Бережанського відділу 

поліції ГУ поліції України в Тернопільській області. На сьогодні спостерігаються 

випадки, коли замовчується не лише факт самого насильства, й приховуються 

його наслідки. Присутні обговорили способи захисту від домашнього насильства, 

старатися проводити більше зустрічей із соціально вразливими верствами 

населення серед яких можуть бути жертви насильства. Оскільки,особи 

постраждалі від домашнього насильства є однією з категорій осіб, які мають 

право  на отримання вторинної правової допомоги. 

 



 27.05.2021 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги 

було проведено правопросвітницький захід у приміщенні Теребовлянської ОТГ 

для працівників фінансового управління на тему «Встановлення факту родинних 

відносин». 

 

16 червня 2021 року в Козівській районній філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості відбувся семінар для безробітних осіб з інвалідністю за участю 

в.о. начальника відділу «Козівське бюро правової допомоги» Оксани Пекар.  

Учасники дізналися про соціальні пільги та привілеї для даної категорії осіб, 

в тому числі і в сфері зайнятості. Увагу присутніх акцентували на врахуванні 

особливостей захворювань, що спричинюють інвалідність при підборі професії та 

місця роботи. 

 

26.04.2021 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги було 

проведено правопросвітницький захід у приміщенні Микулинецької ОТГ з 

працівниками служби і справах дітей, на тему: «Протидія булігну». 

 

 



День Захисту Дітей відзначали в Великоберезовицькій ОТГ. Святкування 

відбулося на території Великоберезовицької ЗОШ, куди з’їхалися учні всієї 

громади.  Цікаві конкурси, змагання, різні локації, подарунки та пригощення, що 

ще потрібно, щоб потішити дітей. Фахівчиня місцевого центру та волонтери 

забезпечили роботу правової локації. Діти з радістю розгадували ребуси та 

загадки, адже найактивніші з них, отримували цікаві призи.  

     

 

Фахівці місцевого центру працювали в школах Великоберезовицької ОТГ.  

Таким чином 26 травня проведена велика робота з учнями 6-8 класів 

Великоберезовицька ЗОШ Кемпінг . Заходи приурочені Дню Захисту Дітей, та 

розглядаючи цю тему неможливо було оминути питання щодо булінгу. Діти 

вперше почули, що вони мають ще одне право, окрім тих, які вони вже знають і це 

- право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

20 травня для учнів шкіл фахівці Бюро провели правовий урок на тему: «Стоп 

булінг». Учням розповіли, що таке цькування, як уникати булінгу, про поняття 

 кібербулінгу , а також про його прояви. Дали поради, як захистити себе та 

друзів від цієї небезпеки, та яка відповідальність передбачена за булінг. Також в 

ході спілкування обговорили питання проблеми насилля, жорстокості у дитячому 

середовищі та їх наслідки   

 

  



Фахівець Бережанського бюро правової допомоги спільно із волонтеркою 

безоплатної правової допомоги Мельничук Мар’яною провели урок правових 

знань на тему: «Твої права – твій захист» для учнів Куропатницького НВК  ЗНЗ І-

ІІІ ступенів - ДНЗ . Учнів ознайомили з основними правами та свободами дитини, 

які вони набувають протягом періоду життя з народження і до досягнення 

повноліття. Також роз’яснили порядок захисту прав дитини в Україні.  

 

26.05.2021 року фахівцем 

Теребовлянського бюро правової 

допомоги було проведено 

правопросвітницький захід у 

приміщенні Сороцької 

загальноосвітньої школа I-II ступенів 

для учнів на тему «Стоп булінг». 

 

 

З нагоди 10-Ї річниці прийняття Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 

проведено кінопоказ. До уваги глядачів представлено документальний фільм 

«Точка відліку» з колекції кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Dokudays UA. 

Це навчальний фільм з глибоким змістом про права людини з колекції Польської 

Гельсинської спілки з прав людини. Після перегляду, за допомогою он-лайн 

зв’язку, голова ГО «Гельсінська ініціатива-XXI» Олександр Степаненко надав 

свої коментарі до фільму, та відповів на поставлені запитання. 

  



 

17 червня 2021 року в Козівській районній філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості фахівцем Козівського бюро правової допомоги Оксаною Пекар 

було проведено правовий захід на тему «Реєстрація права власності на земельну 

ділянку у державному реєстрі» для трудового колективу служби. Фахівець 

розповіла що,  зареєструвати власність чи інші права на землю можна через центр 

надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, або у нотаріуса.  

 

 

13.04.2021 року фахівцем Теребовлянського бюро правової допомоги проведено 

правопросвітницький захід у приміщенні Теребовлянського відділу поліції ГУНП 

в Тернопільській області, на тему : «Порядок укладення договору оренди 

земельної ділянки», для трудового колективу. 

 

 

Для жителів села Рогачин проведено захід на тему: «Присвоєння 

кадастрового номеру земельній ділянці». В ході спілкування присутнім довели до 

відома процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці (куди 

потрібно звертатися, які потрібно документи, строк розгляду) 

 



 

        В рамках проекту Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»,  26.05.2021 

року фахівцем  Підгаєцького бюро 

правової допомоги Тернопільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги , було 

проведено правопросвітницький захід 

на тему «Порядок розірвання договору 

оренди землі» у Поплавському 

старостинському окрузі Підгаєцької 

міської ради 

 

 

В рамках проекту Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» у Купчинецькій об’єднаній територіальній громаді 14 травня 2021 

року, фахівцем Козівського бюро правової допомоги Пекар Оксаною було 

проведено захід на тему «Порядок укладення та розірвання договору оренди 

земельної ділянки». 

 Під час заходу з  присутніми  були обговорені питання порядок укладення 

договору оренди земельної ділянки, форма договору, строк, умови розірвання  

договору земельної ділянки та інше.  

 

 



 

 

Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної 

ділянки із земель державної і комунальної власності . В рамках проекту Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» у Будинку дитячої 

та юнацької творчості 20 травня 2021 року, фахівцем Козівського бюро правової 

допомоги Пекар Оксаною було проведено захід на тему «Безоплатне отримання 

земельної ділянки» для трудового колективу.  

 
 

 

Впродовж ІІ кварталу керівник Підволочиського бюро правової допомоги спільно 

з працівниками Тернопільського місцевого центру  з надання БВПД здійснили 

виїзди в населені пункти Скалатської територіальної громади та Скориківської 

територіальної громади де провели правопросвітницькі заходи та консультування 

громадян в рамках виконання програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»  

 

 
 

 



Про права дітей та їх реалізацію 

говорили з головним спеціалістом 

Підволочиського бюро правової 

допомоги 01 червня під час проведення 

Дня захисту дітей. 

 

 
 

 

 В рамках проекту Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»,  27.04.2021 

року фахівцем  Підгаєцького бюро 

правової допомоги Тернопільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги , було 

проведено правопросвітницький захід 

на тему «Порядок безоплатного 

отримання земельної ділянки» у 

Староміському старостинському окрузі 

Підгаєцької міської ради 

 

 
 

22 квітня 2021 року в Козівській районній філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості відбулося чергове онлайн-засідання жіночого клубу 

«Берегиня». На зустрічі мова йшла про права, пільги та гарантії жінок, які при 

офіційному працевлаштуванні дозволяють вдало поєднувати виконання як 

професійних, так і сімейних обов’язків.  

 



 

В червні забезпечено роботу мобільного пункту консультування на базі 

Байковецької ОТГ. Громадян проінформували про можливість отримання 

безоплатної вторинної  правової допомоги та надали правову консультацію щодо 

правових підстав та алгоритму дій під час позбавлення батьківських прав. 

 
 

 

       В  рамках проекту Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»,  18.05.2021 

року фахівцем  Підгаєцького бюро 

правової допомоги Тернопільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, було 

проведено правопросвітницький захід 

на тему «Порядок безоплатного 

отримання земельної ділянки» у Центрі 

надання соціальних послуг Підгаєцької 

міської ради 

 

 
 

23 червня фахівцем  Підгаєцького бюро правової допомоги Тернопільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги ,  проведено 

правопросвітницький захід на тему «Порядок отримання земельної ділянки» в 

Білокриницькому старостинському  окрузі, Підгаєцької міської ради. 

 



 

 Впродовж ІІ кварталу 2021 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 проведено 

консультування суб’єктів пробації. 

 

 
 

Директор Тернопільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Юрій Гордєєв 24 травня 2021 року 

провів зустрівся з новопризначеним головою 

Тернопільського міськрайонного суду 

Вийванком Олегом, якого 18 травня 2021 

року обрано на цю посаду зборами суддів. 

Під час робочої зустрічі обговорено 

проблемні питання, які виникають при 

призначені адвокатів системи БПД особам 

щодо яких судом розглядаються справи про 

надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку.  

 

 

За отриманням безоплатної правової допомоги, також, звернулись жителі 

Острівецького старостинського округу. Консультування громадян проходило у 

мобільному пункту, який створено на базі Острівецької сільської ради. Під час 

проведення консультування громадянам розповіли про можливість успадкування 

земельної частки (паю) 

 



 

[1.2] Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтами системи 

БПД 

11 червня проведено захід у форматі круглого столу для адвокатів системи БПД. 

Під час заходу обговорювалися актуальні питання що виникають при подачі 

звітності адвокатами (заповнення актів, договорів, розрахунків), відшкодування 

витрат понесених адвокатом, правильність заповнення калькуляторів, подача 

нульових звітів, складення правових висновків. Обговорювалися стандарти 

якості БВПД та методика обчислення винагороди адвоката. 

 

 

[1.3] Реалізація системних проектів. Незалежні провайдери БПД 

Також з метою виконання Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню Підволочиської селищної ради на 2021-2022 року керівник 

Підволочиського бюро правової допомоги провела зустріч з колективом 

Підволочиської селищної ради. 

 

 
 



 

[1.4] Оптимізовані витрати та розвиток людських ресурсів 

Фахівці місцевого центру та бюро правової допомоги постійно беруть участь у 

різних навчаннях, які проводяться правовими клубами PRAVOKATOR, 

регіональними та іншими місцевими центрами: 

- онлайн, вебінар «Спадкування земельної ділянки/пая за законом»;   

- онлайн, вебінар  Звернення vs запити, або як отримати необхідну інформацію ;   

- онлайн, вебінар  Захист честі, гідності та ділової репутації ; 

- онлайн, дистанційний курс «Основні питання у сфері земельних правовідносин» 

- онлайн, zoom-конференція,  Примусове стягнення заробітної плати  

- онлайн, вебінар, Тактика і стратегія захисту у кібер злочинах ; 

- онлайн, вебінар, Усунення помилок у правовстановлюючих документах ; 

- офлайн, тренінг «Міжвідомча взаємодія у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі» ; 

- онлайн, спікер,  Про насильство для дітей ;   

- онлайн, вебінар  Тактика захисту постраждалих від домашнього насильства  

- онлайн, вебінар, Трудові права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб ;  

- онлайн, вебінар, Актуальні питання щодо складення та визнання заповітів 

недійсними у судовому порядку   

- онлайн, вебінар, «Вирішення житлових спорів: відшкодування шкоди при 

затоплені приміщення, усунення перешкод у користування житловим 

приміщенням»;  

- онлайн, вебінар, «Особливості надання правової допомоги неповнолітнім у 

кримінальному процесі. Основні акцепти»;  

- офлайн, тренінг, «Вигоріти не можна працювати. Про емоційне вигорання та 

способи його подолання»;  

- онлайн, дистанційний курс, «Допит дитини: процесуальні та психологічні 

особливості» 

- онлайн, вебінар, «25 років Конституції України. Як працює Основний Закон в 

контексті захисту прав людини?» 

- онлайн, вебінар,  Актуальні питання реєстрації актів цивільного стану ; 

-  нарада щодо реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство»;  

- онлайн, вебінар, «Стягнення заборгованості по аліментах»  

- онлайн, вебінар, «Порядок оформлення субсидій, виплата субсидій, отримання 

зекономлених коштів» 

- онлайн, zoom-конференція, Експертна сесія «Вчинення нотаріальних дій» 

- онлайн, круглий стіл, «Надання правничої допомоги особам, які знаходяться в 

умовах несвободи: проблемні питання» 

- вебінар, «Договір оренди: актуальні особливості вирішення спорів». 

 

 

 

 

 



Фахівчиня Тернопільського місцевого центру з надання БВПД взяла участь у  

дводенному тренінгу «Вигоріти _не_ можна_ працювати», який був організований 

та проведений Правовим клубом Правокатор в м.Одеса. 

 
 
 

 


