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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2020 рік у I кварталі 

Стрийського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги  
 

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

1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема, щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

 08 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк  провів семінар на тему: «Безоплатна правова допомога, що 

гарантується державою».  

 
          09 січня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів семінар на тему: «Про безоплатну правову 

допомогу».  

 
 10 січня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька в залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Згода на 

виїзд дитини за кордон: потрібна чи ні?». 
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          14 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк  провів семінар на тему: «Конституційне право громадян України 

на безоплатну правову допомогу».  

 
          15 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію для мешканців 

Жидачівського району на тему: «Підстави, розмір та порядок нарахування 

аліментів на дитину».  

 
 15 січня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія в приміщенні Стебницької міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Протидія торгівлі людьми». 
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 16 січня в Сколівській районній філії  центру зайнятості відбувся семінар 

на тему: «Безоплатна правова допомога». Захід провела заступник начальника 

відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 

  
 16 січня  в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на теми: «Державна 

гарантія: право на безоплатну правову допомогу» та «Протидія домашньому 

насильству». 

 
 16 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Домашнє насильство та його прояви».  

 
          16 січня в залі засідань Жидачівської райдержадміністрації на зустрічі з 

учасниками АТО та членами сімей загиблих начальник відділу «Жидачівське 

бюро правової допомоги» Ярослав Буряк виступив на тему: «Безоплатна правова 

допомога для учасників АТО».  
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          17 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію на тему: «Правовий 

статус ЕЦП».  

  
 17 січня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Віра Андрейків провела лекцію на тему: «Насильство та його прояви 

в дитячому середовищі» для учнів 7-9 класів Крушельницького навчально-

виховного комплексу. 

  

22 січня в Сколівській  академічній гімназії при НУ «Львівська 

політехніка»  відбулася лекція на тему: «Торгівля людьми». Захід провела 

заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра 

Андрейків. 

 
22 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію на 



5 

 

тему: «Про можливість громадянина отримати первинну та вторинну безоплатну 

правову допомогу».  

 
22 січня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила у приміщенні Миколаївської районної філії  Львівського 

центру зайнятості  провела інформаційну сесію на тему: «Безоплатна правова 

допомога».  

 
22 січня в приміщенні Трускавецького міського територіального центру 

соціального обслуговування відбулася інформаційно-консультативна сесія на 

тему: «Поняття та юридична природа заповіту», яку провела головний спеціаліст 

відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Габрівська Софія.  

  
23 січня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька провела семінар для учасників АТО про їх право 

на безоплатну правову допомогу, а також пільги та гарантії учасників АТО. 

  
22 січня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро провів інформаційно-консультативну сесію на 
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тему: «Порядок надання безоплатної правової роботи безробітним особам» у 

Дрогобицькому міськрайонному центрі зайнятості.  

  
24 січня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів  інформаційно-консультативну сесію на тему: «Торгівля 

людьми та її форми».  

  
27 січня  заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро у Меденицькій середній загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів провів інформаційну сесію з елементами гри, присвячену протидії 

булінгу.  

  
          28 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок отримання  ЕЦП».  
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28 січня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський провів інформаційно-консультативну сесію:  

«Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю» для відвідувачів 

правознавчого факультету Університету третього віку, що діє при 

Дрогобицькому міському територіальному центрі соціального обслуговування.  

  
          29 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Право громадян на безоплатну правову допомогу».  

  
 29 січня  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія провела інформаційно-консультативну сесію: 

«Безоплатна правова допомога» в приміщенні Трускавецької міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості. 

 
  30 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Про відповідальність за несплату 

аліментів».  
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  30 січня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Олена Городицька провела семінар для осіб, які отримали 

статус безробітних на тему: «Порядок розірвання шлюбу».  

 
 03 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Розміри земельних ділянок, що безоплатно передаються 

громадянам».  

 
 03 лютого головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька провела урок для учнів 9 класу Новороздільського 

НВК  ім. В.Туша на тему: «Види відповідальності неповнолітніх».  
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 04 лютого у приміщенні Стрийського міськрайонного відділу філії      ДУ 

«Центр пробації» у Львівській області спільно із соціальними партнерами 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання правової допомоги 

Ірина Данилко провели захід для неповнолітнього, під час якого розповіли про 

правові засади відповідальності неповнолітніх у разі вчинення повторного 

злочину. 

  
          04 лютого  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок реєстрації шлюбу в 

Україні».  

 
 05 лютого в Сколівській районній філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбулася презентація: «Торгівля людьми - сучасне рабство». Захід 

провела заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» 

Віра Андрейків. 

 
 05 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Правила виїзду з дитиною за кордон». 
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 06 лютого  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Порядок розірвання шлюбу».  

 
          06 лютого головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» провела семінар для пенсіонерів у приміщенні Новороздільського 

територіального центру соціального обслуговування  на тему: «Спадкування та 

інші способи відчуження майна». 

 
 07 лютого головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила  провела інформаційну сесію на тему: «Особливості 

сімейно-правових взаємовідносин».  
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 07 лютого  в приміщенні Трускавецької центральної бібліотеки відбулась 

інформаційно-консультативна сесія з питань правового регулювання сімейних 

правовідносин. Захід провела головний спеціаліст відділу «Трускавецького бюро 

правової допомоги» Габрівська Софія. 

 
 11 лютого заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро провів інформаційно-консультативну сесію про 

підстави набуття статусу ветерана війни та дитини війни у Дрогобицькому 

міському територіальному центрі соціального обслуговування. 

 

 11 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів семінар на тему: «Розірвання 

шлюбу в судовому порядку».  
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          12 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Протидія домашньому 

насильству».  

 
 12 лютого  відбулася лекція на тему: «Правове регулювання шлюбних 

відносин», яку провела заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Данилко. 

 
 12 лютого для учнів 7-9-их класів Тернавської загальноосвітньої школи  

відбувся тренінг на тему: «Правове регулювання шлюбних відносин. Шлюб і 

сім’я. Взаємні  обов’язки батьків і дітей». Захід організувала і провела заступник 

начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 
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  12 лютого  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія провела в приміщенні Трускавецької міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правове регулювання сімейних відносин». 

 

        13 лютого у приміщенні Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему: «Основи 

спадкового права».  

 
 14 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Розірвання шлюбу в позасудовому порядку». 

  
          17 лютого в приміщенні  Трускавецького міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді  відбулася інформаційна сесія на тему: «Порядок 
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надання безоплатної правової допомоги сім’ям, які опинилися в складних 

життєвих обставинах», яку провела головний спеціаліст відділу «Трускавецьке 

бюро правової допомоги» Габрівська Софія.  

  
 17 лютого головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги»  Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію для 

мешканців Жидачівського району на тему: «Розміри земельних ділянок, що 

безоплатно передаються громадянам».  

 
 18 лютого у приміщенні Бориславської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро 

правової допомоги» Фурдзин Руслан провів  тематичну лекцію з безробітними 

на тему: «Сімейні правовідносини». 

  

 18 лютого головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів семінар для мешканців Жидачівського 

району на тему: «Майнові, немайнові права та обов’язки подружжя».  
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 19 лютого головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія в приміщенні Стебницької міської філії 

Львівського  обласного центру зайнятості провела інформаційно-

консультативну сесію з питань правового регулювання сімейних правовідносин. 

 
18  лютого головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець для педагогів Липівської ЗОШ провела інформаційну 

сесію на тему: «Засади регулювання сімейних відносин». А для школярів 

спільно з соціальними партнерами провели інформаційну сесію на тему: «Права 

та обов’язки дитини».  

  

19 лютого головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію для учнів 10-11 класів Бориславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 5 на тему: «Регулювання сімейних 

відносин. Особливості реєстрації шлюбу до досягнення шлюбного віку». 

  
 20 лютого в актовій залі Новороздільського Будинку дитячої та юнацької 

творчості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька провела правопросвітницький захід на тему: 

«Порядок реєстрації та розірвання шлюбу». 
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          21 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Порядок укладення шлюбного договору».  

 

 24 лютого в приміщенні Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів головний 

спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець для 

учнів 4-В класу провела інформаційну сесію на тему: «Запобігання та протидія 

булінгу».  

  

          25 лютого в Жидачівському професійному ліцеї головний спеціаліст 

відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський провів для 

учнів лекцію на тему: «Правове регулювання шлюбних відносин».  
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 27 лютого у приміщенні Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» провела семінар на тему: «Аліменти на утримання батьків».             

 

 27 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Порядок визнання шлюбу недійсним».  

 

 02 березня у Стрийському МРВ філії ДУ «Центр Пробації» у Львівській 

області відбулася лекція на тему: «Протидія домашньому насильству». Захід 

провела заступник начальника відділу правопросвітництва та надання  

безоплатної правової допомоги Ірина Данилко спільно із соціальними 

партнерами. 

 

 02 березня в приміщенні Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів головний 

спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець для 

учнів 7-Б класу провела інформаційну сесію на тему: «Запобігання та протидія 

гендерному та домашньому насиллю». 
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   02 березня для учнів 9-10 класів Верхньосиневидненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

відбулася лекція: « Права  дитини  при затриманні». Захід провела   заступник 

начальника відділу «Сколівського бюро правової допомоги» Віра Андрейків 

спільно з представниками патрульної поліції та ювенальної превенції  

Сколівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області, районним центром 

соціальних служб сім’ї та молоді. 

  

 03 березня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Запобігання та протидія 

гендерному насильству». 

 
 03 березня в приміщенні Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів головний 

спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець, для 

учнів 9-11 класів провела інформаційну сесію на тему: «Запобігання та протидія 

гендерно зумовленому та домашньому насильству».                                                    
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 04 березня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петрик Анастасія провела інформаційну сесію з елементами гри на 

тему: «Особливості відповідальності неповнолітніх» для учнів 9-ого класу 

Ліцею №1 імені Івана Франка.   

 

          05 березня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» спільно з інспектором з ювенальної превенції міського відділу поліції 

провели урок для учнів 7 класу Новороздільської ЗОШ №2 на тему: «Зупинимо 

булінг разом».  

  

          05 березня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський спільно з представниками національної поліції 

в Опорному закладі «Жидачівська ЗОШ I-III ст. №2» провів для учнів 7–9 класів 

лекцію на тему: «Права дитини та способи захисту прав дітей».  
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06 березня в приміщенні Трускавецького територіального центру 

соціального обслуговування головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Габрівська Софія для осіб похилого віку в Університеті 

третього віку провела лекцію на тему: «Споживче кредитування: правові 

засади». 

  

10 березня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський спільно з представниками національної поліції 

в  Жидачівській гімназії ім. О. Пртицького провів для учнів 9–го класу лекцію на 

тему: «Права дитини та способи захисту прав дітей».  

 
          11 березня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію для учнів 9-11-их класів 

Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 3 на тему: «Запобігання 

та протидія домашньому насиллю».  

  

 11 березня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро спільно з фахівцями Дрогобицького 

міськрайонного центру зайнятості провели інформаційно-консультативну сесію: 

«Захист прав працівника при звільненні».  
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  12 березня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему: «Державна 

гарантія: право на безоплатну правову допомогу».  

  

 12 березня  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар з суб’єктами декларування на тему: 

«Особливості подання декларації за 2019 рік посадовими особами юридичних 

осіб публічного права».  

 
 12 березня в Сколівській районній філії Львівського обласного центру 

зайнятості  відбулася інформаційна сесія  на тему: «Домашнє насильство: що 

робити і куди скаржитися?». Захід провела заступник начальника відділу 

«Сколівського бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 
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 13 березня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Реалізація права особи на безоплатне виділення земельної ділянки у 

приватну власність» для осіб поважного віку у рамках діяльності правознавчого 

факультету «Університету третього віку», що діє при Дрогобицькому 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг).  

 

 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

23 січня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро взяв участь у круглому столі, присвяченому 

захисту прав та законних інтересів засуджених осіб, що відбувся у Дрогобицькій 

виправній колонії №40.  

 
28 січня відбувся круглий стіл у Стрийському районному центрі 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, щодо профілактики правопорушень 

й злочинності та недопущення скоєння повторних злочинів, а також захисту 

прав та інтересів дітей.Учасники заходу - працівники Стрийського МРВ, в тому 

числі майор внутрішньої служби Глив’як Олег, директор Стрийського 

РЦСССДМ Ярослава Теленко, начальник СуСД Стрийської РДА Сливчук Іванна 

та працівник Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Данилко. 
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10 лютого в Миколаївській РДА працювала мобільна група щодо  

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України».  

    
12 лютого у Дрогобицькій РДА у рамках реалізації Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» 

Дрогобицьке бюро правової допомоги взяло участь у роботі мобільної групи. 

 

14 лютого у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України» мобільна група працювала у 

Стрийській РДА. 

  
 

18 лютого заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро та директор центру Николаїшин Марія провели 

ряд робочих зустрічей з метою посилення співпраці із соціальними партнерами. 

У рамках таких зустрічей уклали договори про співпрацю із Соціальним 
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центром матері і дитини у Львівській області та Дрогобицьким міськрайонним 

центром зайнятості. 
 

  

 28 лютого директор Марія Николаїшин підписала договір про співпрацю з 

Державним закладом «дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій 

«Джерело» Міністерства охорони здоров’я України. 

 04 березня в залі для читання бібліотеки с. Берездівці для працівників 

бібліотеки та Берездівської сільської ради відбувся захід на тему: «Державна 

гарантія: право на безоплатну правову допомогу».  

 
 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 

 Задля розширення доступу до безоплатної правової допомоги впродовж 

звітного періоду провели 44 прийоми громадян. Зокрема: 

 
1.Комунальне некомерційне підприємство"Сколівська ЦРЛ" СРР у Львівській 

області(10.01.2020); 
2. Бібліотека на БАМі (15.01.2020); 
3.Стебницький міський центр зайнятості  (15.01.2020); 
4.Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості (16.01.2020); 

5.Бібліотека-філія с.Крушельниця Сколівського району (17.01.2020); 
6.Новороздільська міська лікарня (21.01.2020); 
7.Миколаївська районна філія Львівського обласного центру зайнятості (22.01.2020) 
8.Дрогобицький міськрайонний центр зайнятості  (22.01.2020) 

9. Бібліотека-філія №1 Бориславської МЦБС (23.01.2020); 
10. Центральна бібліотека м.Новий Розділ (24.01.2020); 
11.Меденицька ОТГ (27.01.2020); 

13.Комунальне некомерційне підприємство"Сколівська ЦРЛ" СРР у Львівській 
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області(28.01.2020); 
13.Новороздільська міська лікарня (29.01.2020); 
14.Трускавецька міська філія ЛОЦЗ (29.01.2020); 
15.Новороздільська міська філія ЛОЦЗ (30.01.2020); 
16. Центральна міська бібліотека Бориславської МЦБС (30.01.2020); 

17. Дрогобицький міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області (03.02.2020); 
18. Стрийський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській 

області (03.02.2020); 
19. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області (05.02.2020);   
20. Бібліотека-філія №2 Бориславської МЦБС (06.02.2020); 

21. Трускавецька центральна бібліотека  (07.02.2020); 
22. Миколаївська РДА (10.02.2020); 
23. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості (11.02.2020); 
24. Дрогобицька РДА (12.02.2020); 
25. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості (12.02.2020); 

26. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості (13.02.2020); 
27. с.Демня Миколаївського району (14.02.2020); 

28. Стрийська РДА (14.02.2020); 
29.  Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості(18.02.2020); 

30. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості (18.02.2020); 
31. Стебницький міський центр зайнятості  (19.02.2020); 

32. Ходорівська ОТГ(20.02.2020); 
33. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості (25.02.2020); 

34. Новороздільська бібліотека на БАМі (25.02.2020); 
35. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області (26.02.2020);  

36. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості (27.02.2020); 
37. Стрийський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській 

області (02.03.2020);  
38. с.Колодруби Миколаївського району  (03.03.2020);  

39. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області (04.03.2020);   

40. Бібліотека-філія №2 Бориславської міської централізованої бібліотечної системи 

(05.03.2020);  
41. Дрогобицький міськрайонний центр зайнятості  (11.03.2020);  

42. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості (12.03.2020); 

43. Бібліотека-філія №6 Бориславської міської централізованої бібліотечної системи 

(12.03.2020); 
44. Новороздільський міський територіальний центр соціального обслуговування громадян 

(13.03.2020).  
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Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 03.01.2020 по 31.03.2020 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено 66 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: друкована 

преса -1,  на сайтах ОМС, ОДВВ  - 29, радіо - 6 та інших інтернет-ресурсах – 30. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 03.01.2020  по 31.03.2020 місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1941 звернення клієнтів, 1861 особі було 

надано правову консультацію, 80  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 право просвітництва та 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

298 284 14 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 
203 187 16 

3 Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 
347 335 12 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 
298 295 3 

5 
Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 
245 224 21 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 
150 148 2 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 
216 207 9 

8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 
184 181 3 

Разом по МЦ 1941 1861 80 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

79 рішень про надання БВПД та надано 19 доручень адвокатам та 60 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів).  

         В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

спадкового права – 171 (9%), сімейного права - 252 (13%), соціальне 

забезпечення - 114 (6%), трудового права - 186 (10%), житлового права - 217 

(11%), пенсійного права - 89 (5%), цивільного права - 307(16%), цивільного 

процесу - 74 (4%), земельного права - 159 (8%), адміністративного права - 110 

(6%), адміністративного правопорушення - 45 (2%), виконання судових рішень 

-52 (3%), податкового права - 47 (2%), кримінального права - 26 (1%), 

кримінального процесу - 28 (1%), з інших питань - 64 (3%). 

соціального 
забезпечення 
6%

сімейного 
13%

трудового
10%

спадкового
9%

земельного 
8%

житлового 
11%з інших питань

3%

цивільного права
16%

цивільного 
процесу
4%

адміністративного 
права
6%

адміністративного 
правопорушення
2%

з питань 
виконання 
судових рішень

3%

кримінального 
права
1%

кримінального 
процесу
1%

пенсійного
5%

податкового
2%

Розподіл клієнтів  за категорією питань  

 

За звітний період до місцевого центру звернулася 1941 особа, із них: жінок 

-1090 (56%), чоловіків – 851(44%). 
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жінки
56%

чоловіки
44%

Розподіл клієнтів за статтю

 

За звітний період до місцевого центру звернулася 1941 особа, з них: особи 

до 18 років – 6 (0%), від 18 до 35 років – 437 (23%), від 36 до 60 років – 968 

(50%), віком понад 60 років – 530 (27%).  

до 18 
років
0%

віком від 18 до 
35 років 
23%

від 36 до 60 
років 
50%

понад 60 років 
27%

Розподіл клієнтів за віком

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД (80), то найбільше позитивних 

рішень було прийнято: малозабезпечені особи – 35 (44%) та особи із 

інвалідністю – 28 (35%), ветерани війни – 8 (10%), діти – 5 (6%), внутрішньо 

переміщені – 2 (3%), засуджена особа 1 (1%), особа, щодо якої суд розглядає 

справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку – 1 (1%). 
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малозабезпече
ні
44%

особи з 
інвалідністю
35%

ветерани війни
10%

особа, щодо 
якої суд 
розглядає 

справу про 
надання 
психіатричної 
допомоги в 

примусовому 
порядку 
1%

внутрішньо 
переміщені 
особи

3%

діти
6% засудженні

1%

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД

 

 

Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в тому числі бюро правової допомоги було: 

 Здійснено 44 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 

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 413 осіб, в тому числі 192 особи 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 221 особа до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 3 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 100 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 66 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 Надано 11 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, в 
тому числі: 44/192 25/221 3 100 11 

66 

2 

Відділ 

«Бориславське 

бюро правової 

допомоги» 

7/27 

 

5/15 

 

0 4 0 

3 

Відділ 

«Дрогобицьке 

бюро правової 

допомоги»  

4/16 5/18 1 13 8 

4 

Відділ 

«Жидачівське 

бюро правової 

допомоги» 

4/26 9/20 0 41 0 

5 

Відділ 

«Миколаївське 

бюро правової 

допомоги» 

4/20 0 2 8 0 

6 

Відділ 

«Новороздільське 

бюро правової 

допомоги» 

10/28 0 0 12 0 

7 

Відділ 

«Сколівське 

бюро правової 

допомоги» 

7/35 3/2 0 8 0 

8 

Відділ 

«Трускавецьке 

бюро правової 

допомоги» 

5/23 2/161 0 11 3 

 


