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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2020 рік у IІ 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 

 1 червня відбувся захід на тему: «На сторожі прав дитини» для 

неповнолітнього, який перебуває на обліку у Стрийському міськрайонному 

відділі філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області. Лекцію спільно із 

соціальними партнерами провела Ірина Данилко заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги. 

 

 Протягом звітного періоду працівники центру розробили  10 інфографік: 

«Для фізичних осіб підприємців: 5 законодавчих цікавинок про карантин», 

«Міфи про карантин» (6 шт.), «Урядом прийнято рішення про виплату 

грошової допомоги окремим категоріям населення. Частина1», «Урядом 

прийнято рішення про виплату грошової допомоги окремим категоріям 

населення. Частина2», «Урядом прийнято рішення про підвищення пенсійних 

виплат», які розміщені на  сторінці місцевого центру.  
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 За період 01.04.2020 по 30.06.2020 року працівники Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розробили та провели 31 онлайн захід. 

 
Дата Тема заходу Учасники Посилання 

07.04.2020 Відеолекторій 

"Особиста приватна та 

спільна сумісна власніть 

подружжя" 

Фахівець Жидачівського бюро 

правової допомоги Андрій 

Турчинський 

https://bit.ly/2USlQt7 

13.04.2020 Відеолекторій 

"Податкові пільги. 

Частина 2"  

Фахівчиня Трускавецького 

бюро правово допомоги Софія 
Габрівська  

https://l.facebook.com/l.php?

u=https%3A%2F%2Fdrive.g
oogle.com%2Fopen%3Fid%

3D1sE5GGy_bB7tbETZaly

W-
6wu2XZdpjzm0%26fbclid%

3DIwAR1LiLI7JA7IOvdaF

K84AlyrmWX5rJ-
OpNFdzLwrdOLLZXqtV8-

isCcpY6c&h=AT04iVqI4xX

OOHcFe3hRqFPbOT2yDP7

wjWixmPTlfac2gKg1FHHkj
pnZvnntjRnWIz0qlX6LzYT

SBBDpI-

ao1erYL1oH7qUt6r8cH149
B--

CesM9h4Zefrn4YlDUNKVZ

zpbA 

16.04.2020 " Юридична 

відповідальність 

неповнолітніх" 

Фахівчиня Новороздільського 

бюро правової допомоги 

Олена Городицька 

https://www.facebook.com/S

tryi.Legalaid.UA/videos/229

093478364682/ 

24.04.2020 Відеолекторій "Порядок 
укладення та способи 

розірвання шлюбу" 

Фахівець Жидачівського бюро 
правової допомоги Андрій 

Турчинський 

https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fdrive.g

oogle.com%2Fopen%3Fid%

3D1DpM0c-
ceYkpl8GzyGsFKAGR8IA1

EjMrk%26fbclid%3DIwAR3

PuFlvMhk8-

lPEgKVJmTcOyfi3nYwzxP
yBYH1QvejJXgF0fpKUyX

DWOTs&h=AT3u12lGRBQ

kLjTzcAxA82LlC8LYJkrqit
poemCmmPTS03lczojIOXfn

xJUJtLAVIxFaWBEbvRGp8

OKc0vqEENo-
RB3HqvWqvc_Z5TPzAj2cu

hMb2KjB-p_t5OJLjtUvj07v 

30.04.2020 Відеолекторій "Інститут 
наставництва" 

Фахівчиня Сколівського бюро 
правової допомоги Віра 

Андрейків 

https://drive.google.com/file/
d/1N8Xq2Kg0fpHEwRqFn3

JzjXXK25zS5KIi/view?fbcli

d=IwAR0CgHBYIKUJCb6_
Owib5Q3KJi8lPmLqV3oFK

bPjbHeBIPMlrB2kjiSTepE 
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30.04.2020 Відеолекція "Норми 
тривалості робочого 

часу як гарантія прав 

працівників". 

Фахівчиня Новороздільського 
бюро правової допомоги 

Олена Городицька 

https://drive.google.com/file/
d/1Vz1UD8Jfs4UAtbyPVht6

jTry4dvj4hyK/view?ts=5ea9

7d81 

07.05.2020 Відеолекторій 

"Кібербулінг та інші 

загрози для дітей в 
інтернеті" 

Фахівці Дрогобицького бюро 

правової допомоги Петро 

Габрівський та 
Трускавецького бюро правово 

допомоги Софія Габрівська  

https://drive.google.com/file/

d/1X8NzHfzmLtJCNZ9RPjc

r8EvafXh2hj9C/view?fbclid
=IwAR1KRyoHuwjjE-Qv-

JBLUXa3PNsIwNGH_ukrap

7VVbdKDsEeBXQ3Q9RBN
E8 

08.05.2020 Відеолекція: "Право 
військовослужбовців на 

відпустки" 

Фахівець Жидачівського бюро 
правової допомоги Андрій 

Турчинський 

https://drive.google.com/file/
d/1O6SgHWFoQj7BE3P0cF

0GCmrCJKfsCxct/view?fbcl

id=IwAR3PiZkxjd1BjFUV3

nS148XVhzbyTdOHMgqIi
WIEbaydwfcgdH5EEOnl8G

E 

08.05.2020 Відеолекція: "Облік осіб 

з інвалідністю для 

забезпечення 
автомобілем" 

Фахівець Бориславського 

бюро правової допомоги 

Руслан Фурдзин 

https://drive.google.com/file/

d/14_ALuGi7HZccjrgPgLkb

EPuXKJj3RPIy/view?fbclid
=IwAR2e8jpaBpeBwFja56w

Rmn2-AIf5D8Exe0I7pV5G-

qyM0etZ4rlxSnSfzow 

15.05.2020 

10:00 

Онлайн лекція: 

Аліменти на утримання 

дітей: загальні 
положення 

Фахівець Дрогобицького 

бюро правової допомоги 

Петро Габрівський  

https://www.facebook.com/h

abrivskyi/videos/303597762

3091327/UzpfSTEyMTEyO
TI0Mjg5OTA3MDQ6Mjkw

Mzk3Mzc0NjM4OTIyMg/?n

otif_id=1529069537069675
&notif_t=page_admin 

15.05.2020 
12:00 

Онлайн лекція: 
Стягнення аліментів у 

судовому порядку 

Фахівчиня Трускавецького 
бюро правово допомоги Софія 

Габрівська  

https://www.facebook.com/1
00017252684043/videos/vb.

100017252684043/63848290

6736793/?type=2&theater 

15.05.2020 

13:00 

Онлайн лекція: 

Визначення розміру 

аліментів та способу їх 
стягнення. Зміна 

розміру аліментів та/або 

способу їх стягнення 

Фахівець Жидачівського бюро 

правової допомоги Андрій 

Турчинський 

https://www.facebook.com/1

00009321129001/videos/261

6210815366264/ 

15.05.2020 

14:00 

Онлайн лекція: Порядок 

виконання судових 
рішень про стягнення 

аліментів 

Фахівці Бориславського бюро 

правової допомоги Руслан 
Фурдзин та Галина Ляхович 

https://www.facebook.com/1

00013854995384/videos/885
426675262491/ 

15.05.2020 

15:00 

Онлайн лекція: 

Притягнення боржника 

до відповідальності за 

несплату аліментів 

Фахівчиня Новороздільського 

бюро правової допомоги 

Олена Городицька 

https://www.facebook.com/o

lena.horodytska/videos/1096

822834006296/ 

15.05.2020 

16:00 

Онлайн лекція: 

Стягнення аліментів на 
дитину, яка продовжує 

навчання. Участь 

батьків у додаткових 

Фахівчиня Сколівського бюро 

правової допомоги Віра 
Андрейків 

https://www.facebook.com/1

00009329262614/videos/261
9628395024777/UzpfSTEy

MTEyOTI0Mjg5OTA3MD

Q6MjkwNDUzMDgzOTY2
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витратах на дитину. 
Право дружини на 

утримання під час 

вагітності та у разі 

проживання з нею 
дитини. 

Njg0Ng/?notif_id=15290695
37069675&notif_t=page_ad

min 

15.05.2020 
17:00 

Онлайн лекція: 
Проблемні питання 

стягнення аліментів. 

Огляд судової практики. 

Фахівець Дрогобицького 
бюро правової допомоги 

Петро Габрівський  

https://www.facebook.com/h
abrivskyi/videos/303665377

9690378/ 

15.05.2020 Відеолекція: 

Добровільна сплата 
аліментів: оформляємо 

правильно 

Фахівчиня Миколаївського 

бюро правової допомоги Лілія 
Корінець 

https://www.facebook.com/w

atch/?v=2556108591267702 

20.05.2020 Відеолекція: Права та 
пільги внутрішньо 

переміщених осіб 

Фахівчиня Сколівського бюро 
правової допомоги Віра 

Андрейків 

https://www.facebook.com/S
tryi.Legalaid.UA/videos/p.24

4692746621703/2446927466

21703/?type=2&theater 

21.05.2020 Відеолекція: Загальні 

положення права 
інтелектуальної 

власності 

Фахівчиня Новороздільського 

бюро правової допомоги 
Олена Городицька 

https://www.facebook.com/w

atch/?v=269028074289153 

25.05.2020 Відеолекція: 

Запобігання та протидія 

торгівлі дітьми 

Фахівець Жидачівського бюро 

правової допомоги Андрій 

Турчинський 

https://www.facebook.com/1

00009321129001/videos/262

4725534514792/ 

29.05.2020 Відеолекція: 

Відповідальність за 
куріння у заборонених 

та громадських місцях 

Фахівчиня Бориславського 

бюро правової допомоги 
Галина Ляхович 

https://www.facebook.com/w

atch/?v=1087163605017538 

01.06.2020 Відеолекція: Майнові 

права дитини та їх 

захист 

Фахівчиня Новороздільського 

бюро правової допомоги 

Олена Городицька 

https://www.facebook.com/S

tryi.Legalaid.UA/videos/950

241198748686/ 

04.06.2020 Відеолекція: 

Журналістська 
діяльність 

Фахівчиня Сколівського бюро 

правової допомоги Віра 
Андрейків 

https://www.facebook.com/w

atch/?v=203779177318930 

06.06.2020 Відеолекція: 

Особливості трудових 

відносин та соціальний 
захист журналістів 

Фахівчиня Новороздільського 

бюро правової допомоги 

Олена Городицька 

https://www.facebook.com/w

atch/?v=554555545180513 

06.06.2020 Відеолекція: Права 
людини та 

журналістська етика 

Фахівець Жидачівського бюро 
правової допомоги Андрій 

Турчинський 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=178334830286331 

11.06.2020 Онлайн-лекторій" 

Правові основи судової 

журналістики" 

Фахівчиня Трускавецького 

бюро правово допомоги Софія 

Габрівська  

https://www.facebook.com/1

00017252684043/videos/655

925358325881/UzpfSTEyM
TEyOTI0Mjg5OTA3MDQ6

Mjk3MTc5MjkxNjI3Mzk3

MQ/ 
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18.06.2020 Онлайн-лекторій 
"Заповіт чи договір 

дарування: як оформити 

передачу нерухомого 

майна нащадкам". 

Фахівець Дрогобицького 
бюро правової допомоги 

Петро Габрівський 

https://www.facebook.com/h
abrivskyi/videos/312706803

7315618/UzpfSTEyMTEyO

TI0Mjg5OTA3MDQ6Mjk4

OTg1NzQ1NDQ2NzUxNw/ 

19.06.2020 Відеолекція "Права та 

обов'язки біженців та 
осіб, які потребують 

додаткового захисту" 

Фахівець Жидачівського бюро 

правової допомоги Андрій 
Турчинський 

https://www.facebook.com/S

tryi.Legalaid.UA/videos/864
213324067206/?v=86421332

4067206 

19.06.2020 Відеолекція 

"Оформляємо право 

власності на земельну 
ділянку" 

Фахівчиня Сколівського бюро 

правової допомоги Віра 

Андрейків 

https://www.facebook.com/S

tryi.Legalaid.UA/videos/258

950875381709/?v=25895087
5381709 

https://fex.net/uk/s/spsamdd 

25.06.2020 Відеолекція "Договір 
оренди земельної 

ділянки" 

Фахівчиня Новороздільського 
бюро правової допомоги 

Олена Городицька 

https://bit.ly/3eyTsne 

26.06.2020 Відеолекція 

"Гарантоване 
Конституцією України 

право на життя"" 

Фахівчиня Новороздільського 

бюро правової допомоги 
Олена Городицька 

https://www.facebook.com/S

tryi.Legalaid.UA/videos/693
877561393796/ 

 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

 

26 травня та 30 червня Руслан Фурдзин – головний спеціаліст відділу 

«Бориславське бюро правової допомоги» взяв участь у засіданні комісії з 

питань захисту прав дітей, яка відбулася у Бориславській міській раді. 

1 червня Лілія Корінець - головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань 

захисту дітей та реалізації реформи системи та інституаліційного догляду та 

виховання дітей. Захід відбувся у Миколаївській районній державній 

адміністрації.  

9 червня Марія Николаїшин – директор Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  - взяла участь у засіданні 

робочої групи, яка стосувалася питання запобігання домашньому насильству 

та була зорганізована соціальними службами міста Дрогобича спільно із 

Дрогобицьким відділом поліції ГУ Національної поліції України у Львівській 

області.    

9 червня Лілія Корінець - головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань 

сімейної, гендерної політки, попередження насильства у сім’ї та протидії 

торгівлі людьми. Захід відбувся у Миколаївській районній державній 

адміністрації.  
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15 червня Галина Ляхович –головний спеціаліст відділу «Бориславське 

бюро правової допомоги» взяла участь у засіданні координаційної ради з 

протидії домашнього насильства  та насильства за ознаками статті. 

24 червня Марія Николаїшин – директор Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  - взяла участь у 

мультидисциплінарній нараді щодо специфіки випадків домашнього 

насильства.   

 

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 49 прийомів громадян через скайп-зв'язок, 

телефонний зв'язок, он-лайн консультування (вайбер) із залученням таких 

дистанційних пунктів доступу до БПД: 

1. Військова частина А1108; 

2. Добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія»;  

3. Дрогобицька ГО «Спілка української молоді»; 

4. Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування;  

5. Дрогобицький МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській 

області; 

6. ДУ «Дрогобицька виправна колонія № 40»; 

7. Служба у справах дітей Бориславської міської ради; 

8. Служба у справах дітей виконкому Дрогобицької міської ради; 

9. Служба у справах дітей Сколівської РДА; 

10. Соціальний центр матері і дитини у Львівській області; 

11. Стрийський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській 

області; 

12. Трускавецький міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді; 

13. Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування. 
 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.04.2020 по 30.06.2020 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено 320 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: друкована 

преса -4,  на сайтах ОМС, ОДВВ  - 153, радіо - 6 та інших інтернет-ресурсах – 

157. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
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підрозділами, було зареєстровано 1634 звернення клієнтів, 1563 особі було 

надано правову консультацію, 71  із них написали письмову заяву про надання 

БВПД (2 клієнтам відмовлено у наданні 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 правової 

допомоги 
294 292 2 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 
135 126 9 

3 Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 
275 260 15 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 
285 284 1 

5 
Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 
223 191 32 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 
100 99 1 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 
172 164 8 

8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 
150 147 3 

Разом по МЦ 1634 1563 71 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

70 рішень про надання БВПД та надано 8 доручень адвокатам та 62 накази 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів) та 2 відмови про надання БВПД. 

         У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

спадкового права – 141 (9%), сімейного права - 208 (13%), соціальне 

забезпечення - 88 (5%), трудового права - 162 (10%), житлового права - 133 

(8%), пенсійного права - 90 (6%), цивільного права - 227 (14%), цивільного 

процесу - 88 (5%), земельного права - 135 (8%), адміністративного права - 109 

(7%), адміністративного правопорушення - 70 (4%), виконання судових рішень 

- 36 (2%), податкового права - 33 (2%), кримінального права - 34 (2%), 

кримінального процесу - 14 (1%), з інших питань - 66 (4%). 
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За звітний період до місцевого центру звернулася 1634 особи, із них: 

жінок - 970 (59%), чоловіків – 664 (41%). 

жінки
59%

чоловіки
41%

Розподіл клієнтів за статтю
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За звітний період до місцевого центру звернулася 1634 особи, з них: 

особи до 18 років – 1 (0%), від 18 до 35 років – 371 (23%), від 36 до 60 років – 

903 (55%), віком понад 60 років – 359 (22%).  

до 18 років
0%

віком від 18 до 35 
років 
23%

від 36 до 60 років 
55%

понад 60 років 
22%

Розподіл клієнтів за віком

 

Щодо клієнтів, яким надано БВПД (69), то позитивних рішень було 

прийнято на підставі звернень від: малозабезпечених осіб – 44 (64%) та осіб із 

інвалідністю – 11 (16%), ветеранів війни – 9 (13%),  особи, що постраждали від 

домашнього насильства – 2 (3%) власники земельних ділянок, які проживають 

у сільській місцевості – 2 (3%),  діти – 1 (1%). 
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малозабезпечені
64%

особи з 
інвалідністю

16%

ветерани війни
13%

діти
1%

особи, що 
постраждали від 

домашнього 

насильства
3%

власники 
земельних 

ділянок, які 

проживають у 
сільській 

місцевості
3%

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД

 

Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в тому числі бюро правової допомоги, було: 

 Здійснено 49 прийомів громадян через скайп-зв'язок, телефонний зв'язок, 

он-лайн консультування (вайбер) з дистанційними пунктами доступу до 

БПД; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень через дистанційні консультаційні пункти склала 49 осіб; 

 проведено 32 правопросвітницькі заходи, розроблено і поширено 10 

інфографік. 

 розміщено у ЗМІ 320 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 
 
 


