
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо виконання 

      Самбірським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової

допомоги річного плану діяльності на

2020 рік у 2 кварталі  

    

Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД

[1.1.]  Завдання 1.1 Ранній доступ та інклюзивність.  Забезпечення надання БВПД і

БППД.

За  період  з  01 квітня  по 30 червня 2020 року Самбірським місцевим центром з надання

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,

було зареєстровано  912  звернень клієнтів. 

Організовано  роботу  з  укладення  контрактів  з  адвокатами,  які  здійснюють

представництво інтересів осіб у цивільному та адміністративному процесі. 

Кількість укладених контрактів  - 0

Приймались  обґрунтовані  рішення  щодо  надання  БВПД  суб'єктам  права  на

безоплатну вторинну правову допомогу - 28

Кількість виданих наказів  - 28

(Кількість виданих доручень про призначення адвоката  - 13; 

накази працівникам МЦ та працівникам бюро правової допомоги  - 15)

Здійснювались  перевірки  актів  виконаних  робіт  та  своєчасне  проведення  оплати

праці адвокатів, які надають БВПД у цивільних та адміністративних справах. 

Кількість проведених  перевірок  - 20

Складались  документи  правового  та  процесуального  характеру  за  зверненням

суб'єктів права на БВПД та здійснення представництва інтересів осіб суб'єктів права

на БВПД.

Кількість наданих послуг  -  20

Громадянам надавались правові консультації та інформація,  у т. ч.  письмові.

Кількість наданих консультацій - 881

Забезпечувалась  робота  та  проводився  моніторинг  діяльності  дистанційних,

мобільних пунктів консультування, здійснювались виїзні прийоми громадян

Кількість виїздів -  0



У разі потреби надається адресна правова допомога 

Кількість виїздів - 0

Працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД створювали  профілі

правових проблем клієнта, залучаючи профільних стейкхолдерів 

Кількість створених профілів проблем - за потребою

Фахівці Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги проводили інформаційні кампанії, в т. ч. із залученням реклами міського

типу,  зокрема,  біл-борди,  сіті-лайти,  банери,  з  використанням  буклетів,  брошур,

плакатів, вуличного інформування та флешмобів

Упродовж кварталу відбувалось інформування громадян через офіційну сторінку Фейсбук

Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,

зокрема розміщено 32 правові консультації за темами:

01.04.2020 – 30.04.2020  

- Права споживачів та  покупки через мережу Інтернет під час карантину

-Умови роботи органів юстиції (зокрема РАГСів, Виконавчої служби, Нотаріату) під час

карантину

- Лікарняні, відпустки під час карантину

-Зміни до карантинних обмежень, внесених Кабміном 08 квітня 2020 року

- Податкові зміни на час карантину

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу

земель сільськогосподарського призначення" (законопроект №2178-10). Законом

з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні”

- Основні особливості заповнення електронних декларацій

- Протидію домашньому насильству

- Що робити з кредитом під час карантину?

- Відповідальність за порушення правил карантину

- Податки для ФОП під час карантину

- Умови роботи органів юстиції (зокрема РАГСів, Виконавчої служби, Нотаріату)  під час

карантину

04.05.2020 – 31.05.2020

- Зростання штрафів за спалювання трави

- Як отримати соцзахист під час карантину



- Права, пільги та соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей 

- Процедура призначення допомоги при народженні дитини

- Встановлення факту родинних відносин 

- Отримання статусу багатодітної сім’ї: права та пільги 

-  Права та пільги переселенців із Криму

- Захист прав інтелектуальної власності 

- Правове регулювання усиновлення (удочеріння) дітей

- 25 травня - Міжнародний день зниклих дітей

- Протидія торгівлі людьми

01.06.2020 – 30.06.2020 

- Особливості договору дарування та заповіт

- Відповідальність за зловживання наркотичними засобами

- Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору 

- Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її компонентів 

- Особливості прийняття на роботу та оплату праці неповнолітніх працівників 

- Відповідальність за втягнення дітей до жебракування

- Кримінальна відповідальність неповнолітніх

- Охорона дитинства

- Правовий статус дитини

З  метою  поширення  інформації  з  актуальних  правових  питань  розміщувались

публікації  в  т.  ч.  роз’яснення  та  правові  консультації  у  друкованих  ЗМІ  та  на

офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, провайдерів

23.04.2020 –  розміщення  працівниками  Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги у газеті "Високий замок. Самбірщина" публікації

“Як позбутися квартирантки?"

23.04.2020 – розміщення на офіційній сторінці Фейсбук середньої загальноосвітньої школи

№4  І-ІІІ  ступенів  м.Самбора публікації  “СТАРТУЄ  ОНЛАЙН-КОНКУРС  ДИТЯЧИХ

МАЛЮНКІВ!”

23.04.2020 –  розміщення  на офіційній сторінці Фейсбук спеціалізованої СШ8 м.Самбора

публікації “СТАРТУЄ ОНЛАЙН-КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ!”

27.04.2020 – розміщення на веб-сайті Самбірської районної ради публікації “СТАРТУЄ 



ОНЛАЙН-КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ!”

29.04.2020 – розміщення на веб-сайті Старосамбірської міської ради публікації “СТАРТУЄ

ОНЛАЙН-КОНКУРС ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ!”

05.05.2020 –  розміщення  на офіційній сторінці Фейсбук Самбірської РДА публікації “До

уваги власників земельних наділів — паїв”

04.06.2020  -- розміщення  на  веб-сайті  Самбірської  районної  державної  адміністрації

публікації “До уваги власників земельних наділів – паїв”

15.06.2020  -- публікація  “Засідання  Координаційної  ради  з  питань  сімейної  політики,

гендерної  рівності,  попередження  насильства  в  сім’ї  та  протидії  торгівлі  людьми”   на

офіційній сторінці Фейсбук Управління соціального захисту населення Самбірської РДА

15.06.2020  --  публікація  “Засідання  Координаційної  ради  з  питань  сімейної  політики,

гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми” на веб-

сайті Самбірської районної державної адміністрації 

19.06.2020  --  розміщення  публікації  “БАГАТО  НАСИЛЬСТВА  Й  У  ЗОВНІ

БЛАГОПОЛУЧНИХ СІМ'ЯХ” у газеті "Голос Самбірщини"

24.06.2020  - розміщення на веб-сайті Старосамбірської районної державної адміністрації

публікації “Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору”

24.06.2020  -  розміщення  на  веб-сайті  Нижанковицької  громади  публікації  “Відмінність

договору довічного утримання від спадкового договору”

24.06.2020  -  розміщення  на  веб-сайті  Старосамбірської  міської  ради  публікації

“Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору”

25.06.2020  -  розміщення  на  веб-сайті  Старосамбірської  районної  ради  публікації

“Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору”

25.06.2020  -  розміщення на  офіційній сторінці Фейсбук  Шегинівського Цнсп публікації

“Особливості прийняття на роботу та оплату праці неповнолітніх працівників”

25.06.2020  - розміщення на офіційній сторінці Фейсбук Шегинівського Цнсп  публікації

“Відповідальність за втягнення дітей до жебракування“”

Кількість публікацій - 16



Виступи на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах

Кількість виступів - 0

Присутність у соцмережах: сторінка Фейсбук.

Новини Самбірського місцевого центру з надання БВПД висвітлюються на сторінці 

Facebook.  Підготовка та висвітлення інформаційних матеріалів з питань діяльності

центру та з актуальних питань

Кількість постів - 56

Проводились презентаційні заходи для громад, партнерів та ЗМІ щодо висвітлення

діяльності  МЦ/БПДП

Кількість публічних звітів щодо діяльності МЦ  - 1

Працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги організовували  та  проводили  правопросвітницькі  заходи  для

цільових категорій громадян

14.04.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію  “Відповіді на найактуальніші питання під час карантину”

23.04.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію  “Незаконні дії роботодавця по відношенню до працівника  під

час карантину”

05.05.2020  -  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію “Захист прав осіб з інвалідністю”             

14.05.2020  -   проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію “Обов'язок дітей утримувати своїх непрацездатних батьків”

20.05.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію  “Захист прав інтелектуальної власності ”    

25.05.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію  “Дитина та її права”  

26.06.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію з  нагоди Дня  Конституції  України “Про захист прав і  свобод

людини та громадянина”  

Кількість заходів - 7



Комунікативні  заходи,  спрямовані  на  посилення  правової  спроможності  громад,

формування та розвиток ОТГ

14.04.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію  “Відповіді на найактуальніші питання під час карантину”

Кількість заходів - 1

Фахівці  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги організовували  та  проводили  заходи  правопросвітницького  характеру

спільно із партнерами 

08.04.2020  – надання директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної  правової  допомоги  для  працівників  органів  місцевого  самоврядування  та

державних  установ  онлайн роз'яснень  щодо  змін  до  карантинних  обмежень  внесених

Кабміном 08 квітня 2020 року

06.05.2020  – надання директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної  правової  допомоги  для  працівників  органів  місцевого  самоврядування  та

державних  установ  онлайн роз'яснень  щодо  змін  до  карантинних  обмежень  внесених

Кабміном 04 травня 2020 року

15.06.2020 – відбулося  засідання  Координаційної  ради  з  питань  сімейної  політики,

гендерної  рівності,  попередження  насильства  в  сім’ї  та  протидії  торгівлі  людьми  при

Самбірській  районній  державній  адміністрації  під  головуванням  першого  заступника

головис  Самбірської  РДА.  У заході  взяли участь  представники структурних підрозділів

районної  державної  адміністрації,  правоохоронних  органів,  органів  прокуратури,

Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,

районної газети «Голос Самбірщини», охорони здоров’я,   районного центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді, комунального закладу «Центр соціальної підтримки дітей

та сімей «Рідний дім» Самбірської районної ради Львівської області». Під час засідання

було  проаналізовано  стан  роботи  з  сім’ями,  які  опинились  у  складних  життєвих

обставинах, та обговорено заходи із попередження насильства в сім’ї з метою забезпечення

захисту  дітей  від  жорстокого  поводження.  Одночасно  члени  Координаційної  ради

обговорили та затвердили заходи з нагоди відзначення 30 липня Всесвітнього дня протидії

торгівлі  людьми.  За  результатами  засідання  Координаційної  ради,  наголошено  на

необхідності налагодження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері

запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  та  взаємного  інформування

відповідальних структур у період карантину 



22.06.2020  – надання директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної  правової  допомоги  для  працівників  органів  місцевого  самоврядування  та

державних  установ  онлайн роз'яснень  щодо  змін  до  карантинних  обмежень  внесених

Кабміном 22 червня 2020 року

Кількість заходів - 4

[1.2.] БПД - онлайн. Електронний правовий супровід

Упровадження  на  сайті  інформаційних  електронних  ресурсів  для  конкретних

цільових груп



Кількість тем  -  не заплановано

Розробка взірцевих документів

Кількість розроблених документів - 0

[1.3.]Довідково-інформаційна  платформа  правових  консультацій  «WikiLegalAid»

(далі-«WikiLegalAid»). Наповнений контент.

Надання  пропозицій  щодо  актуальних  тем  для  напрацювання  консультацій  та

взірцевих документів

Кількість наданих пропозицій -1

Підтримка платформи  в актуальному стані 

Кількість оновлень - постійно 

[1.4.] Механізм перенаправлення. 

Розширення  діяльності  щодо  перенаправлення  до  інших  соціальних  державних

інституцій,  розширення  діяльності  щодо  перенаправлення  до  інших  соціальних

державних інституцій, ГО

Актуалізація та оновлення централізованої мережі партнерів

Кількість нових партнерів - 0

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД

[2.1.]  Експертна оцінка\Peer review. Залучення адвокатів та працівників до пілотів

системи

Кількість заходів - 1

[2.2.]“Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя”\

Ukrainian A2J School of  ;  Practice.  Підвищення кваліфікації  працівників центру та

адвокатів . Регіональні заходи для працівників, адвокатів і партнерів

Участь у навчальних заходах  

Кількість навчань  -  у 2 кварталі не заплановано

[2.3.]Стратегічні судові спори\модельна справа Strategic litigation. Пошук, виявлення 

системних порушень прав людини



Надання матеріалів, інформації у вигляді справ клієнтів

Кількість внесених матеріалів - не заплановано

Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації

своїх прав

[3.1.] Відновне правосуддя / Медіація. Поширення інформації про відновне правосуддя

Статті у друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних сайтах партнерів

Кількість статей - 1

Інформування клієнтів БПД про можливість  використання інструменту медіації

Інтерв'ювання/ інформування під час надання консультації

Кількість клієнтів, яким рекомендовано взяти участь у медіації - за потребою 

[3.2.] Мережа волонтерів БПД / Амбасадори БПД. Пошук вмотивованих, активних

громадян   у  різних  цільових  групах  (наприклад,  медики,  студентська  молодь,

громадські активісти, бібліотекарі)

Формування груп волонтерів за напрямками 

Кількість волонтерів - 0

[3.3.]Визначення правових потреб громадян. Проведення комплексу заходів.

Відбір  методології  проведення  дослідження  та  навчання  працівників  і  партнерів.

Кількість навчань - у 2 кварталі проведення навчань не заплановано

Залучення  ГО,  ОМС  та  партнерів  до  співпраці  у  вивченні  правових  потреб

підтримки в актуальному стані  карти правових потреб,  підписання договорів про

співпрацю - у 2 кварталі  підписання договорів не заплановано

Інтерв'ювання, анкетування, фокус-групи, аналіз змін, аналіз звернень громадян до

місцевих органів влади; аналіз тематики звернень до МЦ

Рейтингування актуальних питань - у 2 кварталі проведення заходів не заплановано

Розділ  ІV.  Система  БПД  є  незалежною,  клієнтоорієнтованою,  інноваційною,

ефективною

[4.1.]Удосконалене управління системою БПД. 

Поширення кращих практик обслуговування клієнтів та узагальнення проблемних

питань

Здійснення  необхідних заходів  відповідно  до  порядку  оперативного  планування та

моніторингу діяльності



Кількість засідань - 3

02.04.2020 – участь  директора  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку

07.05.2020  – участь  директора  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку

04.06.2020  – участь  директора  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку

Комплексний, в тому числі виїзний, моніторинг діяльності бюро правової допомоги

Кількість моніторингів - 0 

Горизонтальний обмін досвідом (взаємодія та обмін досвідом з РЦ та МЦ Львівщини

інших областей)

Кількість виїздів РЦ/МЦ - 0

Забезпечення системи кваліфікованими кадрами

Організація роботи (підвищення кваліфікації) професійних груп МЦ за напрямками:

інтегратори, фронтлайнери, працівники бюро, працівники відділу представництва та

надання  БВПД,  працівники  відділу  правопросвітництва   та  надання  безоплатної

правової допомоги.      

Проведення нарад з проблемних питань та питань планування діяльності,  зустрічі з

адвокатами з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних

питань співпраці

02.04.2020  –  участь працівників  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у нараді з правопросвітництва в режимі ZOOM-зв'язку

06.04.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної  правової  допомоги  скайп  -  наради  з  працівниками  Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

10.04.2020  –  участь працівників  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги нараді з правопросвітництва в режимі ZOOM-зв'язку

13.04.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної  правової  допомоги  скайп  -  наради  з  працівниками  Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги



15.04.2020  –  участь  фахівців  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у  вебінарі  «Особистісна  та  громадська  безпека  в  умовах

карантину:  правові,  інформаційні,  психологічні  аспекти»,  який  організував  і  провів

Регіональний   центр  з   надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги

у Сумській області  

30.04.2020  –  участь директора Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у нараді з директорами та в.о. директорів в режимі ZOOM-

зв'язку

04.05.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги наради в режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

08.05.2020  – участь  працівників  Турківського  бюро  правової  допомоги  Самбірського

місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  навчальному

онлайн-тренінгу в режимі ZOOM-зв'язку

12.05.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги наради в режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

18.05.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги нарадив режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

25.05.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги нарадив режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

01.06.2020 – 30.06.2020 -  участь  працівників  Самбірського місцевого  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги Мостиського,  Старосамбірського  та

Турківського бюро правової допомоги  у навчальних онлайн-тренінгах в режимі ZOOM-

зв'язку

01.06.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги наради в режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги



08.06.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги наради в режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

15.06.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги нарадив режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

22.06.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги нарадив режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

29.06.2020 – проведення директором Самбірського місцевого центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги нарадив режимі ZOOM-зв'язку з працівниками Мостиського,

Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

Кількість проведених навчань чи нарад - 16

[4.2.]Інноваційний  портал  IT  рішень.  Впровадження  сервісу  допомоги  клієнту

використання ЕЦП.

Отримання довідок для підтвердження суб’єктності через особистий кабінет клієнта- 

за наявності

[4.3.]  Оптимізовані  витрати.  Впровадження  електронного  кабінету  адвоката.

Електронна звітність  для прийняття та перевірки звітів адвокатів

Прийняття звітів від адвокатів в електронному режимі

Кількість звітів адвокатів - 0



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

За  період  з  01 квітня по  30  червня  2020  року  Самбірським місцевим  центром  з

надання БВПД та бюро правової  допомоги,  що є  його відокремленими структурними

підрозділами,  було  зареєстровано  912  звернення  клієнтів,  881  особам  було  надано

правову консультацію, 31 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 правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги

373 358 15

2. Відділ  “Мостиське  бюро
правової допомоги”

175 168 7

3. Відділ  “Старосамбірське
бюро правової допомоги”

167 160 7

4. Відділ  “Турківське  бюро
правової допомоги”

197 195 2

Разом по МЦ 912 881 31

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  28 рішень

про надання БВПД  та надано 13 доручень адвокатам та 15 наказів штатним працівникам.

В звітному  кварталі  клієнти  зверталися  частіше  з  наступних  питань:  іншого

цивільного права 126 (14 %), сімейного 114 (13 %), земельного 113 (12 %), спадкового 105

(12 %), житлового  90 (10 %), інших питань  84 (9 %),  трудового 81 (9 %), соціального

забезпечення  61  (7  %),   адміністративного  39  (4  %),  договірного  38  (4  %), з  питань

виконання судових рішень 32 (4 %),  з неправових питань 23 (3 %)  та медичного 6 (1 %)  .



Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за
категорією питань

Діаграма 2. щодо розподілу клієнтів за статтю
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Розподіл   клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної правової 
допомоги  за  категорією питань
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Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної правової 
допомоги за  статтю



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за  II  кварталі 2020 року найбільше

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід

не  перевищує  двох  розмірів  прожиткового  мінімуму)  12 (43  %),  інвалідам 6 (21  %),

ветеранам війни/АТО 5 (18 %), дітям 2 (7 %),  власникам земельних ділянок  2 (7 %) та

постраждалим від домашнього насильства 1 (4 %)  .

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

0%

32%

51%

17%

до 18 р.

18-35 р.

35-60 р.

більше 60 р. 

Розподіл   клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної правової 
допомоги  за  віком
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Розподіл   клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної правової 
допомоги  за категоріями  осіб, які мають право на  отримання БВПД



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за   II   квартал   2020

року було:

 здійснено  0 виїздів  мобільних  пунктів,  забезпечено  діяльність  13

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, у рамках

роботи яких не здійснювались прийоми громадян;

 загальна  кількість  осіб,  яка  звернулася  за  отриманням  консультації  та

роз’яснень  під  час  виїздів  мобільних  та  діяльності  дистанційних

консультаційних пунктів склала  0 осіб,  в тому числі  0 осіб звернулося за

отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних

консультаційних пунктів та 0 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 надано  методичну  допомогу  5 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 16  правопросвітницьких заходів;

 розміщено у ЗМІ 16 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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

№ 
з/п

Найменування 
МЦ та Бюро

Кількість 
здійснених
виїздів 
мобільних 
пунктів/ 
осіб, що 
отримали 
правову 
допомогу

Кількість
діючих 
дистанцій
них 
пунктів/ 
осіб, що 
отримали
правову 
допомогу

Кількіст
ь ОМС 
та 
установ 
— 
провай 
дерів 
БПД, 
яким 
надано 
методи 
чну 
допомо 
гу 

Кількі 
сть 
проведе 
них 
право-
просвіт 
ницьких
заходів

Кількіс 
ть 
клієнтів,
яким 
надано 
доступ 
до 
електрон
них 
сервісів 
МЮ

Кількі 
сть 
інформа
ційних 
матеріа 
лів, 
розміще
них у 
ЗМІ

1. Разом по МЦ, в 
тому числі:

0/0 13/0 5 16 0 16

2.  Самбірський МЦ 0/0 4/0 5 5 0 9



3. Мостиське бюро 0/0 2/0 0 1 0 2

4. Старосамбірське 
бюро

0/0 4/0 0 9 0 5

5. Турківське бюро 0/0 3/0 0 1 0 0

  


