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Додаток 8

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо виконання Буським місцевим центром 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

(найменування РЦ або МЦ)

річного плану діяльності 
на 2020 рік у IV кварталі

ЗМІСТ:

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами

[1.1.] «Ранній доступ та інклюзивність». Забезпечення надання БВПД і БППД.

[1.1.1.] Дистанційні, мобільні пункти консультування та виїзні прийоми 
громадян. Адресна правова допомога.

[1.1.2.] Правопросвітницькі заходи для цільових категорій громадян. Спільні 
заходи із партнерами правопросвітницького характеру.

[1.1.3.] Комунікативні заходи, спрямовані на посилення правової 
спроможності громад, формування та розвиток ОТГ. Заходи в рамках виконання 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

0
[1.1.4.] Складення документів правового та процесуального характеру за 

зверненнями суб'єктів права на БВПД та здійснення представництва інтересів осіб -  
суб'єктів права на БВПД.

[1.1.5.] Інформаційні кампанії. Публікації з актуальних питань в ЗМІ. Виступи 
на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах.
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[1.2.] «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі Неірсіегкесісіу.

[4.1.] «Удосконалене управління системою БПД». Забезпечення системи 
кваліфікованими кадрами

Розділ II. Результативні показники діяльності
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:

[1.1.] «Ранній доступ та інклюзивність». Забезпечення надання БВПД і БППД. 

[1.1.1.] Дистанційні, мобільні пункти консультування та виїзні прийоми 
громадян. Адресна правова допомога.

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток 
мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для 
соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, 
люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених 
населених пунктах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про 
запобігання поширенню на території України корона вірусу СОУЮ-19,» та наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 16.03.2020 року №124-аг «Про 
організацію роботи Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на період карантину» система БПД частково перейшла на 
дистанційну роботу. Робота мобільних та дистанційних пунктів доступу до правової 
допомоги забезпечується за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у 
віддаленому режимі (скайп-зв'язок, телефонний зв'язок, он-лайн консультування, вайбер, 
електронна пошта, скриньки для кореспонденції тощо), а також в звичайному режимі 
(виїзні прийоми громадян) з урахуванням карантинних обмежень.

Так, протягом IV кварталу 2020 року Буським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної безоплатної правової допомоги, в тому числі бюро правової 
допомоги, забезпечено діяльність 25 дистанційних пунктів доступу до правової допомоги, у 
яких здійснено 46 особистих прийомів громадян та консультувань в телефонному режимі. 
Також здійснено 14 виїздів мобільних консультаційних пунктів (з них 4 -  адресна правова 
допомога). Загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час діяльності мобільних та дистанційних пунктів склала 141 особа.

01.10.2020р. - в рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено 
виїзний прийом громадян у приміщенні Жовтанецької сільської ради. Основною темою для 
консультування були земельні відносини. Бажаючих отримати консультації було не мало.
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01.10.2020р. - в Міжнародний день людей похилого віку, у зв'язку з карантинними 
обмеженнями на проведення заходів, а особливо категорії людей поважного віку, 
начальник Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло відвідала та надала адресну 
правову допомогу людям похилого віку. Консультації стосувалися земельних питань 
(погодження меж земельної ділянки, питання добросусідства) та спадкових (оформлення 
заповіту, укладання договору довічного утримання).

02.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до БПД (особистий прийом) в 
Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові консультації 1 особі.

05.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до БПД (особистий прийом) в 
Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові послуги 1 особі.
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07.10.2020р. -  в рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» робочою групою у складі працівника Золочівського бюро правової 
допомоги та працівників Буського МЦ здійснено виїзд мобільного консультаційного пункту в 
Білокамінську сільську раду. Надано правові послуги 9 особам.

07.10.2020р. - Організовано особистий прийом громадян в дистанційному пункті 
доступу до правової допомоги в приміщенні Кам'янка-Бузького РВ ДВС. Наданих 
консультацій - 4.

08.10.2020р. - Організовано особистий прийом громадян в дистанційному пункті 
доступу до правової допомоги в приміщенні Кам'янка-Бузької РВ філії ДУ "Центр пробації". 
Наданих консультацій - 2.

09.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до БПД (особистий прийом) в 
Золочівському районному секторі пробації. Надано правові консультації 1 особі.
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12.10.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» мобільна група працювала в Лопатинській ОТГ. її роботу 
забезпечували начальник відділу Радехівське бюро правової допомоги Буського МЦ Інна 
Дибайло спільно з директором та працівниками Буського МЦ з НБВПД. На заході були 
присутні представники фермерського господарства ФГ «ЗРОБОК», орендодавці, власники 
паїв. Безпосередньо звернулися 6 осіб, котрі отримали консультації з земельних питань. В 
ході консультування надано три письмові консультації.

15.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий прийом) 
в Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові послуги 1 особі.

16.10.2020р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» робочою групою у складі директора та працівників Буського 
МЦта начальника Бродівського бюро правової допомоги здійснено виїзд мобільного пункту 
консультування у Підкамінській селищній раді з земельних питань.
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19.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги (телефонне 
консультування) в Золочівській районній філії Львівського обласного центру зайнятості. 
Надано правові послуги 1 особі.

21.10.2020р. - начальник Радехівського бюро правової допомоги Інна Дибайло 
забезпечила роботу дистанційного консультаційного пункту в приміщенні ЦНАПу 
Радехівської РДА. В ході роботи дистанційного пункту надано 9 консультацій, з них 
найбільшу кількість зі спадкового права, а також зі земельного та цивільного.

22.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторицг роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги (телефонне 
консультування) в ВЧ А2562. Надано правові послуги 1 особі.

27.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий прийом) 
в Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові послуги 1 особі.

02.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий прийом) 
в Золочівському районному секторі пробації. Надано правові послуги 3 особам.
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02.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг дистанційного пункту (телефонне консультування) в Золочівському районному 
центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Надано правові послуги 1 особі.

04.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг дистанційного пункту (особистий прийом) в Золочівському районному відділі 
державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Львів). Надано правові послуги 2 особам.

10.11.2020р. - в рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» робочою групою у складі працівника Золочівського бюро правової 
допомоги та працівників Буського МЦ здійснено виїзд мобільного консультаційного пункту в 
Сасівську сільську раду. Надано правові послуги 7 особам.

а

13.11.2020р. - Відбувся виїзний прийом громадян для покращення доступу сільських 
жителів до якісної правової допомоги. У рамках виконання Програми «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство» здійснено виїзд мобільного консультаційного 
пункту - робоча група працювала в Стоянівській селищній раді. ЇЇ роботу забезпечували 
заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги Тетяна Ференс спільно з 
директором та працівниками Буського МЦ.



13.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги спільно з 
партнерами (Золочівський районний центр СССДМ, ССД Золочівської РДА, ювенальна 
превенція Золочівського ВП) здійснено виїзд мобільного консультаційного пункту в 
с.Підлипці та с.Плугів для надання адресної правової допомоги членам сімей, які опинились 
в складних життєвих обставинах. Надано правові послуги 2 особам.

17.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг діяльності дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий 
прийом) в Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові послуги 1 особі.

19.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг роботи дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий прийом) 
в Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові послуги 2 
особам.

24.11.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» робочою групою у складі директора та працівників Буського 
МЦта начальника Бродівського бюро правової допомоги здійснено виїзд мобільного пункту 
консультування у Язлівчицьку сільську раду Бродівського району. Мешканцям громади 
надавалися консультації із земельних питань.
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25.11.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» робочою групою у складі директора та працівників Буського 
МЦ та начальника Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено виїзд мобільного 
пункту консультування у Сілецьку сільську раду Кам'янка-Бузького району. Мешканцям 
громади надавалися консультації із земельних питань.

01.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено виїзд 
мобільного пункту консультування у с.Золочівка. Надано правові послуги 1 особі.

04.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг діяльності дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий 
прийом) в Золочівській районній філії ЛОЦЗ Надано правові послуги 2 особам.

07.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторикг діяльності дистанційного пункту доступу до правової допомоги в Золочівському 
районному секторі пробації. Надано правові послуги 4 особам.

08.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг діяльності дистанційного пункту доступу до правової допомоги (особистий 
прийом) в Золочівській районному відділі ДВС Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Львів). Надано правові послуги одній особі.

09.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено виїзд 
мобільного консультаційного пункту в с.Вороняки (вуличне консультування). Надано правові 
послуги семи особам.
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10.12.2020р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» робочою групою у складі фахівців Буського МЦ та Кам'янка- 
Бузького бюро правової допомоги забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 
у Добротвірській ОТГ. Мешканцям громади надавалися консультації із земельних питань.

14.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
моніторинг діяльності дистанційного пункту доступу до правової допомоги в Золочівському 
районному секторі пробації. Надано правові послуги 1 особі.

16.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги надано адресну 
правову допомогу за місцем проживання особи з обмеженими можливостями пересування. 
Надано правові послуги 1 особі.

21.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
моніторинг дистанційного пункту доступу до БПД у ВЧ А2562 (телефонне консультування). 
Надано прарові послуги 1 особі.

22.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
моніторинг дистанційного пункту доступу до БПД в Золочівському районному відділі ДВС 
Західного міжрегіонального управління юстиції (м. Львів). Надано правові послуги 1 особі.

23.12.2020р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Бродівського бюро правової допомоги забезпечено 
роботу дистанційного пункту консультування у приміщенні ЦНАПу Заболотцівської ОТГ. 
Мешканцям громади надавалися консультації із земельних питань.

24.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги надано адресну 
правову допомогу за місцем проживання особи з обмеженими можливостями пересування. 
Надано правові послуги 1 особі у с.Підгородне Золочівського району.



[1.1.2.] Правопросвітницькі заходи для цільових категорій громадян. Спільні заходи 
із партнерами правопросвітницького характеру.

У межах правопросвітницької та комунікаційної діяльності системи надання 
безоплатної правової допомоги в умовах карантину працівники Буського місцевого центру 
проводили як офлайн, так і онлайн-правопросвітницькі заходи за допомогою УоиТиЬе, 
РасеЬоок, додатку 2оот (відеозаписи, відеоролики).

01.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено у 
Золочівській районній філії /10ЦЗ правопросвітницький захід на тему: "Користування 
земельною ділянкою" для осіб, які перебувають на обліку як безробітні. Участь у заході 
взяло 4 осіб.

07.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги в режимі 200М- 
конференції проведено правопросвітницький онлайн-захід для осіб, які перебувають на 
обліку як безробітні. Тема заходу: «Нові правила оренди землі». Участь у заході взяли 5 осіб.

11

09.10.2020р. - на виконання Доручення Координаційного центру з надання правової 
допомоги N9001/20-08/1543 начальником Радехівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід для клієнтів територіальної філії кредитної спілки «Вигода» на 
тему: «Зняття арешту з майна».
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15.10.2020р. - заступником голови Буської РДА Тарасом Думою проведено засідання 
районної координаційної ради з питань сімейної, тендерної політики, попередження 
насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. У засіданні взяли участь представники 
структурних підрозділів райдержадміністрації, правоохоронних органів, державних установ, 
служб, які займаються питаннями сімейної, тендерної політики, попередження насильства в 
сім'ї та протидії торгівлі людьми. В даному заході взяв участь і представник Буського
місцевого центру Василь Юрків, який розповів про надання правової допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства.

22.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги спільно з
Золочівською філією ЛОЦЗ проведено правопросвітницький захід для осіб, які перебувають 
на обліку як безробітні, виступ на тему «Отримання у власність земельних ділянок». Участь у 
заході взяли 6 осіб.

02.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: „Земельна реформа в Україні" в Золочівському 
районному секторі пробації. Охоплено 5 осіб.

02.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: „Запобігання та протидія домашньому насильству" в 
Золочівському районному секторі пробації. Охоплено 5 осіб.

16.11.2020р. - Відбулася робоча зустріч заступника начальника відділу Радехівське 
бюро правової допомоги Тетяною Ференс зі старшими інспекторами Радехівського 
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області Тетяною 
Демченко і Галиною Грицик. Під час робочої зустрічі обговорили питання згідно Порядку 
взаємодії уповноважених органів з питань пробації з партнерськими організаціями - відділом 
Радехівське бюро правової допомоги.

Згідно даного Порядку було обговорено питання перенаправлення суб'єктів пробації, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Після завершення розповсюджено інформаційні матеріали, зокрема буклети та 
брошури.



24.11.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦ проведено правопросвітницький 
захід для мешканців Язлівчицької сільської ради на тему: "Хто має право на земельний пай?".

25.11.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦ проведено правопросвітницький 
захід для мешканців Сілецької сільської ради на тему: "Особливості впровадження земельної 
реформи в Україні".

23.11.2020р. - В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» фахівцями 
відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Буського МЦ спільно з партнерами 
(Золочівський районний центр СССДМ, ювенальна превенція Золочівського ВП) проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Протидія насильству та булінгу" у ЗОШ №2 м.Золочів. У 
заході взяло участь 24 особи.

25.11.2020р. - Начальник відділу Радехівського бюро правової допомоги Інна Дибайло 
спільно з партнерами -  працівниками Радехівської РДА, взяла участь в щорічній акції 
Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною 
спільнотою.

Основними завданнями акції є:
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- привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем 
подолання насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, 
тендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;

- активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, 
громадських організацій щодо викорінення домашнього насильства;

- проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності населення 
України з питань попередження насильства в сім'ї, жорсткого поводження з дітьми, 
формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства;

- формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до 
насильства.

Радехівщина також долучається до акції і 25 листопада, у Міжнародний день боротьби 
за ліквідацію насильства щодо жінок, проводено флешмоб «#НЕ ламай калину!», під час 
якого висаджено саджанець калини, як етнонаціональний символ української жінки.

02.12.2020р. -  в рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насилля" працівниками 
Бродівського бюро правової допомоги проведено правопросвітницький захід для членів ГО 
«Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю "Надія" на тему: 
«#нінасильству!»

У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише фізичні вияви агресії. 
Однак насправді домашнє насильство — це не лише фізичне чи сексуальне насильство (побої 
чи зґвалтування). Це і психологічний тиск — образи й приниження, ігнорування почуттів 
особи, і економічні утиски — заборона працювати чи контроль сімейного бюджету.

Законодавством передбачено спеціальні заходи щодо протидії домашньому 
насильству, зокрема: терміновий заборонний припис стосовно кривдника; обмежувальний 
припис стосовно кривдника. Детальніше про це під час заходу розповіла фахівець з 
Бродівського бюро правової допомоги Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги - Ольга Полінчук.



03.12.2020р. - 3 нагоди відзначення 03 грудня Міжнародного дня людей з 
інвалідністю заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги Тетяна 
Ференс провела семінар в Радехівській районній філії Львівського обласного центру 
зайнятості на тему: «Захист прав осіб з інвалідністю».

Обговорювалися право на участь осіб з інвалідністю у суспільно корисній діяльності, у 
тому числі право на працю, відображені у Кодексі законів про працю та Законі України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Також було обговорено питання 
організації робочого місця особи з інвалідністю, порядок обладнання спеціальних робочих 
місць та види допомоги роботодавцю для їх обладнання.
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02.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Протидія булінгу та кібербулінгу" у ЗОНІ N21 м. Золочів. 
Охоплено 21 особу.

02.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Захист прав осіб з інвалідністю. Земельні
правовідносини" у Золочівській районній філії Львівського обласного центру зайнятості. 
Охоплено 6 осіб.

07.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Безоплатна правова допомога в Україні. Земельні 
правовідносини" у Золочівському районному секторі пробації. Охоплено 5 осіб.

09.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Безоплатна правова допомога в Україні. Вирішення 
земельних питань" у с.Вороняки. Охоплено 7 осіб.
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10.12.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦта Кам'янка-Бузького бюро правової 
допомоги проведено правопросвітницький захід для мешканців Добротвірської ОТГ на тему: 
«Особливості здійснення земельної реформи».

09.12.2020р. -  працівниками Бродівського бюро правової допомоги проведено
спільний правопросвітницький захід з партнерами - працівниками Бродівської районної 
центральної бібліотеки.

Так, у Бродівській центральній районній бібліотеці до Міжнародного дня прав людини 
в рамках Всеукраїнського тижня права (9-13 грудня) відбувся лекторій на правову тематику 
"Як протидіяти домашньому насильству?" для студентів групи Т-11 Бродівського 
педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкевича.

Провела лекторій заступник начальника Бродівського бюро правової допомоги Ольга 
Полінчук, яка співпрацює з Бродівською районною бібліотекою у проекті "Правосвідома 
громада".

09.12.2020р. - Відбулася робоча зустріч заступника начальника відділу Радехівське 
бюро правової допомоги Тетяни Ференс та державного нотаріуса Радехівської нотаріальної 
кантори Зої Медведюк, під час якої узгодили здійснення перенаправлення осіб, які 
потребують вторинної правової допомоги.

10.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги спільно з 
партнерами (Золочівська районна філія ЛОЦЗ, Золочівський районний відділ ДВС, ювенальна 
превенція Золочівського ВП, Золочівський районний сектор пробації, Золочівська 
райдержадміністрація) проведено онлайн-вебінар на платформі 200М до Всеукраїнського
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тижня права для студентів Золочівського коледжу НУ "Львівська політехніка". Тема виступу: 
"Безоплатна правова допомога в Україні. " Охоплено 19 осіб.

14.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід "Безоплатна правова допомога в Україні" у Золочівському 
районному секторі пробації для неповнолітнього, який перебуває на обліку.

16.12.2020р. - Відбулася робоча зустріч заступника начальника відділу Радехівське 
бюро правової допомоги Т.Ференс та провідного інженера Червоноградського МБТІ 
Г.Й.Смаль про основні етапи розвитку системи безоплатної правової допомоги. Фахівець 
Радехівського бюро правової допомоги пояснила, що таке безоплатна правова допомога та 
її види, перелічила коло суб'єктів, які мають право на безоплатну правову допомогу, 
розповіла про порядок надання громадянам безоплатної первинної та забезпечення доступу 
до вторинної правової допомоги.

Укладання трудового договору є 
обов’язковим!

Переваги легальної

Гарантоване право на ;
О вільний вибір 
О отримання грошової
□ безпечні умови та
□  ВІДПОЧИНОК (ВИХІДНІ дні,
□ захист від незаконною
□ соціальний захист у ра: 

(оплата лікарняних, допомога

17.12.2020р. - Заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги 
Т.Ференс спільно з начальником Радехівського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» у Львівській області майором внутрішньої служби В.Предко та спільно з 
підпорядкованим персоналом Радехівського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» у Львівській області, обговорили про основне завдання співпраці системи 
безоплатної правової допомоги з уповноваженими органами з питань пробації та наданні 
якісної правової допомоги громадянам, які перебувають на обліку у цій службі. Також 
наголосили про необхідності та важливості проведення спільних правопросвітницьких та 
комунікативних заходів. Зокрема, обговорили форми, напрями та методи співпраці при



наданні громадянам безоплатної правової допомоги, своєчасному та повному інформуванні 
обвинувачених, засуджених про порядок отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги.

23.12.2020р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦ проведено правопросвітницький 
захід для мешканців Заболотцівської ОТГ на тему: «Земельні правовідносини».

28.12.2020р. - Заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги 
Т.Ференс провела інформаційно-роз'яснювальну роботу з безробітним громадянином з 
питань запобігання порушенням законодавства. Інформувала про послуги та можливості, які 
надає служба зайнятості.

30.12.2020р. - Заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги 
Т.Ференс взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань прав дітей та реалізації 
реформ системи інституційного догляду та виховання дітей у Радехівському районі.



[1.1.3.] Комунікативні заходи, спрямовані на посилення правової 
спроможності громад, формування та розвиток ОТГ. 

Заходи в рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство»

Більшість власників та користувачів землею не знають про свої права у сфері земельних 
правовідносин, не довіряють існуючим механізмам захисту своїх прав та мають обмежений 
доступ до правової допомоги. Це заважає посиленню правової спроможності громад та не 
дає можливості розкрити потенціал для розвитку сільського господарства як джерела 
економічного зростання та добробуту територіальних громад.

Фахівці Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
сприяють посиленню правової спроможності громад у сфері земельних правовідносин, 
підвищенню рівня правової обізнаності власників та користувачів землею, шляхом реалізації 
різних заходів, таких як вивчення і виявлення обізнаності громадян з правових питань; 
посилення захисту прав власності на землю; індивідуальне та групове консультування з 
земельних питань, в тому числі надання письмових консультацій; активізація діючих та 
створення нових мобільних і дистанційних пунктів доступу до правової допомоги у 
приватних агрофірмах, товариствах з обмеженою відповідальністю, фермерських 
господарствах, об'єднаних територіальних громадах, інших цільових групах громадян.

01.10.2020р. - фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено виїзне 
консультування громадян із земельних питань приміщенні Жовтанецької сільської ради. 
Проведено комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності та 
розвиток Жовтанецької ОТГ.
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07.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
комунікативний правопросвітницький захід на тему "Реалізація прав володіння та 
користування землею", спрямований на посилення правової спроможності громади, 
формування та розвиток ОТГ в Білокамінській сільській раді. Участь у заході взяли 9 осіб.
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12.10.2020р. - робочою групою у складі фахівців Буського МЦ та Радехівського бюро 
правової допомоги здійснено виїзне консультування громадян із земельних питань в 
Лопатинській селищній раді. Проведено комунікативний захід, спрямований на посилення 
правової спроможності та розвиток Лопатинської ОТГ.

16.10.2020р. - робочою групою у складі фахівців Буського МЦ та Бродівського бюро 
правової допомоги здійснено виїзне консультування громадян із земельних питань в 
приміщенні Підкамінської селищної ради Бродівського району. Також проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності та розвиток 
Підкамінської ОТГ.
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10.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги проведено 
комунікативний правопросвітницький захід на тему "Земельна реформа в Україні", 
спрямований на посилення правової спроможності громади, формування та розвиток ОТГ в 
Сасівській сільській раді. Участь у заході взяли 7 осіб.

13.11.2020р. - працівником Радехівського бюро правової допомоги та директором 
Буського МЦ проведено комунікативний правопросвітницький захід на тему "Земельна 
реформа в Україні", спрямований на посилення правової спроможності громади, 
формування та розвиток ОТГ в Стоянівській селищній раді.



24.11.2020р. - робочою групою у складі фахівців Буського МЦ та Бродівського бюро 
правової допомоги здійснено виїзне консультування громадян із земельних питань в 
приміщенні Язлівчицької сільської ради Бродівського району. Також проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності та розвиток 
Бродівської міської ОТГ.

25.11.2020р. - робочою групою у складі фахівців Буського МЦ та Кам'янка-Бузького 
бюро правової допомоги здійснено виїзне консультування громадян із земельних питань в 
приміщенні Сілецької сільської ради Кам'янка-Бузького району. Також проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності та розвиток 
Добротвірської селищної ОТГ.
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10.12.2020р. - фахівцями Буського МЦ та Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
здійснено виїзне консультування із земельних питань мешканців Добротвірської ОТГ. Також 
проведено комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності та 
розвиток Добротвірської ОТГ.

23.12.2020р. - фахівцями Бродівського бюро правової допомоги здійснено виїзне 
консультування громадян із земельних питань в приміщенні ЦНАП Заболотцівської ОТГ 
Бродівського району. Також проведено комунікативний захід, спрямований на посилення 
правової спроможності та розвиток Заболотцівської ОТГ.
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[1.1.4.] Складення документів правового та процесуального характеру за
' зверненнями суб'єктів права на БВПДта здійснення представництва інтересів осіб-

суб'єктів права на БВПД

Буським місцевим центром з надання БВПД за IV квартал 2020 року прийнято 99 рішень 
про надання БВПД за зверненнями суб'єктів права на БВПД, Зокрема, видано 42 доручення 
адвокатам (40,4%) та 62 накази про уповноваження фахівців Місцевого центру (59,6%) для 
надання безоплатної правової допомоги клієнтам. Також за звітний період фахівцями центру 
складено 75 документів правового характеру.

06.10.2020р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи (потерпілого у кримінальному провадженні) в Золочівському районному суді.

05.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу;

12.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

15.10.2020р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи (потерпілого у кримінальному провадженні) в Золочівському районному суді.

16.10.2020р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Буському районному суді (справа про надання права на шлюб).

19.10.2020р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Шандри М.В. у Бродівському районному у суді на 15:00.

19.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та подано 
до Золочівського районного суду Львівської області дві заяви про видачу судових наказів про 
стягнення аліментів.

20.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та подано 
до Львівського окружного адміністративного суду заяву про виправлення описок в судовому 
рішенні.

20.10.2020р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Чижик Г.В. та Стеблія С.В. у Бродівському районному у суді на 
09:10 та 10.00 год.

22.10.2020р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Варави В.П. у Бродівському районному у суді на 10.00 год.

26.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

27.10.2020р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Ковалюк А.А. у Бродівському районному у суді на 10:00 год.

29.10.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

02.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та подано 
до Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.



03.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

06.11.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Кирик 1.1, у Бродівському районному у суді.

09.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу;

10.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та
подано до Золочівського районного суду Львівської області заяву про встановлення факту, 
що має юридичне значення.

12.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про встановлення факту, що має юридичне значення.

19.11.2020р. - працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Червінського С.А. та Павлик С.І. у Бродівському районному у суді.

19.11.2020р. - працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Лінд Г. у Бродівському районному у суді.

23.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництва в суді по справі про розірвання шлюбу.

24.11.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Мережі Д.А у Бродівському районному у суді.

24.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та
подано до Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання 
шлюбу.

24.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та
подано до Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового 
наказу про стягнення аліментів.

25.11.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництва в суді по справі про розірвання шлюбу.

26.11.2020р. - працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Гофман Я.І. у Бродівському районному у суді.

26.11.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Неткал Г.В. у Бродівському районному у суді.

27.11.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Чижик Г.В. у Бродівському районному у суді.

30.11.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Клим З.Т. у Бродівському районному у суді.

01.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та подано 
до Золочівського районного суду Львівської області відзив на позовну заяву про стягнення 
вартості необлікованої електричної енергії.
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02.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги складено та подано 
до Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу дубліката виконавчого 
листа.

02.12.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво інтересів Чернова І.В. у Бродівському районному у суді.

07.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
розірвання шлюбу.

07.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
стягнення вартості не облікованої електричної енергії.

08.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
розірвання шлюбу.

10.12.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Гофман Я.І. у Бродівському районному суді на 10:00 год.

14.12.2020р. -  працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Чернова І.В. та Хоміва М.С. у Бродівському районному у суді.

14.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
розірвання шлюбу.

14.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
розірвання шлюбу.

14.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
встановлення фактів, що мають юридичне значення.

15.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги подано до 
Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання дій 
протиправними, зобов'язання вчинити певні дії.

16.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво в Золочівському районному суді Львівської області суді по справі про 
встановлення факту, що має юридичне значення.

16.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги подано до
Золочівського районного суді Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

17.12.2020р. - працівником Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Паламарчук Ю.І. у Бродівському районному у суді на 11:20 год.

17.12.2020р. - працівником Золочівського бюро правової допомоги подано до
Золочівського районного суді Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

23.12.2020р. -  фахівцями Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Хоміва М.С. у Бродівському районному у суді на 16:30 год.
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[1.1.5.] Інформаційні кампанії. Публікації з актуальних питань в ЗМІ. Виступи 
на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах.

Буським місцевим центром з надання БВПД за IV квартал 2020 року розміщено 30 
інформаційний матеріалів у місцевих ЗМІ, на сайтах ОМС, радіо ефірах, інтернет-ресурсах 
(згідно медіа-звітів за жовтень, листопад, грудень 2020 року) 3 них:

>  Друкована преса - 2:
^  Газета «Воля народу» м.Буськ (0);

Газета «Голос відродження « м.Броди (0);
Газета «Наша українська справа» м.Золочів (29/10/2020; 26/11/2020);
Газета «Народне слово» м.Золочів (0);

'ґ  Газета «Життя і слово» м.Кам'янка-Бузька (0); 
у' Газета «Відкритий Добротвір» смт.Добротвір (0);
^  Газета «Народна справа» м.Радехів (0);

>  Сайти ОМС -  26:
>  Інтернет ресурси -  2:
>  Проводові -  0;
>  ТРК -  0.

Тематика інформаційних матеріалів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у IV кварталі 2020 року: «Купівля земельної ділянки: що 
важливо знати?», «Укладання та внесення змін до договору оренди землі», «Порядок 
припинення дії договору оренди на земельну ділянку після закінчення строку, на який його 
було укладено», «Компенсація підприємцям за карантин», «Заходи щодо протидії 
домашньому насильству», «Зняття арешту з майна боржника».

Постійно оновлюється інформація у соціальній мережі РасеЬоок Буського місцевого 
центру. Також працівниками регулярно проводяться інформаційно-роз'яснювальні 
заходи,інформаційні кампанії, зокрема вуличне інформування населення про безоплатну 
правову допомогу.

26.11.2020р. - у приміщеннях Буського МЦ та його відділів -  бюро правової допомоги 
оновлено інформаційні матеріали в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»: 
Карантин - не привід для насильства.
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[1.2.] «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі Неірсіезкесісіу.

12.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо отримання БВПД по справі 
про розірвання шлюбу».

13.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Оскарження рішення про 
заборону на в'їзд в Україну щодо іноземця».

20.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Режим роботи, тривалість 
робочого часу прибиральниці-посудомийки в ресторані; забезпечення харчуванням».

21.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Вклеювання фотокартки у паспорт 
при досягнення 45-річного віку. В'їзд на територію України з окупованої території.».

28.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Залучення захисника
обвинуваченому у кримінальному провадженні».

29.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок забезпечення
автомобілями дітей-інвалідів».

29.10.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порушення режиму тиші в 
багатоквартирному панельному будинку».

02.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо виїзду матері з 15-річним 
сином в Російську Федерацію».

06.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Продаж квартири, у якій 
неповнолітня дитина є співвласником».

09.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Кримінальну справу порушено 
10.10.2012р. Зараз досудове слідство і судовий розгляд будуть проводитись за правилами 
нового чи КПК 1960 року?».

12.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо оскарження
дій/бездіяльності органів Пенсійного фонду».

17.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Роботодавець не сплачував ЄСВ. 
Як зобов'язати погасити заборгованість по сплаті ЄСВ?».

19.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Призов на строкову військову 
службу 18-річних юнаків».
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20.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового 
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Вимоги до звернення громадян в 
ОМС».

23.11.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Погашення боргу по мікрокредиту 
в період дії карантину».

03.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового 
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо кредиту в МФО, є 
проерочки, йдуть погрози від колекторів, шалені % ».

03.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Безоплатне отримання земель від 
держави (державної або комунальної форми власності)».

03.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Заборгованість по кредитному 
договору в мікрофінансовій організації».

03.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок отримання безкоштовної 
юридичної консультації з приводу питання по фінансах».

03.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок отримання БППД (щодо 
діяльності Центру зайнятості)».

04.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо стягнення аліментів на 
повнолітню дитину, яка продовжує навчання».

04.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Подання позовної заяви через 
Електронний суд».

08.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Одноразова допомога 8000 грн: 
хто зможе отримати».

11.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Аналіз та порядок кримінального 
процесу».

14.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Стягнення заборгованості за 
кредитним договором у Приватбанку».

16.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Реєстрації змін до установчих 
документів ГО».

24.12.2020р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Нотаріальне посвідчення 
правочину (договору купівлі кухонного обладнання)».
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[4.1.] «Удосконалене управління системою БПД». Забезпечення системи 
кваліфікованими кадрами

Пандемія коронавірусу й карантин в Україні змусили змінити звичні способи роботи 
безліч людей по всьому світу й у нашій країні. Система безоплатної правової допомоги не 
стала винятком: зараз фахівці місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги активно опановують онлайн-інструменти, а в багатьох з'явилося ще більше роботи, 
ніж було раніше. Під час карантину незаплановано набрали популярності онлайн-тренінги та 
вебінари. Навчання, мотивація, знайомство з інноваційними техніками та методиками 
дозволяють працівникам досягати кращих результатів. Тож працівники Буського місцевого 
центру проводили час карантину з максимальною користю та ефективністю, активно 
долучалися до участі в таких дистанційних навчаннях з метою розвитку, вдосконалення та 
підвищення рівня своїх компетенцій.

01.10.2020р. -  участь працівників Буського МЦ в онлайн-лекції на тему: «Окремі 
питання договірного врегулювання сімейних відносин».

02.10.2020р. - участь працівників Буського МЦ в одноденній серії вебінарів на тему: 
«Особливості розгляду спорів про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок порушення 
природоохоронного законодавства».

02.10.2020р. -  фахівець Бродівського Бюро правової допомоги О.Полінчук взяла участь 
у навчальному тренінгу з питань фінансового права, що проходив на базі правового клубу 
РРАУОКАТСЖ.Львів. Тема тренінгу: «Фінансова грамотність як запорука та необхідність 
пересічного громадянина». Під час заходу в учасників була можливість подискутувати щодо 
сфер та способів застосування фінансово-правових знань та навичок. Також лектор розповів 
про страхування життя -  вид особистого страхування, який зобов'язує страховика виплатити 
кошти згідно з договором страхування.

05.10.2020р. -  фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн-зустрічі з 
експертом, що присвячена правовим аспектам надання адміністративних послуг.

07.10.2020р. -  у львівському правовому клубі РКАУОКАТОК відбулась робоча зустріч 
директорів та працівників системи безоплатної правової допомоги Львівської області. До
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заходу також приєднались представники засобів масової інформації. Учасники заходу 
поділились своїми напрацюваннями та здобутками за дев'ять місяців 2020 року. Директори 
центрів представили кращі практики правопросвітницьких заходів та показові успішні кейси 
захисту прав клієнтів. Показники роботи Буського місцевого центру у даному заході 
презентувала Анастасія Бахишієва -  начальниця відділу організації надання БВПД та роботи з 
її надавачами.

16.10.2020р. -  фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн-зустрічі з 
експертом "Державний аграрний реєстр".

19.10.2020р. -  участь працівників Буського МЦ в онлайн-лекції на тему: "Визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням".

19.10.2020р. - участь працівників Буського МЦ в онлайн-лекції на тему: "Кібербезпека 
та права людини в мережі інтернет .

20.10.2020р. - участь працівників Буського МЦ у серії вебінарів на тему: «Особливості 
надання правової допомоги з фінансово-правових питань».

21.10.2020р. - участь працівників Буського МЦ у серії онлайн-лекцій на тему: 
"Особливості розгляду судами цивільних спорів, що виникають із земельних і сімейних 
правовідносин".

29.10.2020р. - участь працівників Буського МЦ у вебінарі на тему: «Про сімейну 
медіацію для юристів».

30.10.2020р. - участь працівників Буського МЦ у вебінарі в форматі 2оот на тему: 
«Заборонний та обмежувальний приписи як засоби впливу на кривдника».

18.12.2020р. - працівники Буського місцевого центру взяли участь у вебінарі "Реєстрація 
народження осіб без громадянства".

24.12.2020р. -  директор та фахівці Буського МЦ взяли участь у нараді з питань закупівлі 
адвокатських послуг.

26.-27.12.2020р. -  директор Буського місцевого центру І.Скочко взяв участь у виїзному 
засіданні Керівної ради у м. Стрий.

30.12.2020р. -  директор та фахівці Буського МЦ взяли участь у нараді щодо питання 
роботи центрів в світлі нового законодавства про закупівлі.
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Розділ II. Результативні показники діяльності.

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року (IV квартал 2020 року) Буським 
місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, а саме: Бродівським, Золочівським, Кам'янка-Бузьким та 
Радехівським бюро правової допомоги, було зареєстровано 1192 звернень клієнтів, 1102 
особам було надано правову консультацію, та 90 із них написали письмову заяву про 
надання БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів

№
з/п

Найменування відділу МЦ

Кількість 
за реєстрова 

них 
звернень

Кількість
наданих
правових

консультацій

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД

1 Відділ правопросвітництва та 
надання БПД

149 131 18

2 Відділ «Бродівське БПД» 197 166 31

3 Відділ «Золочівське БПД» 412 390 22

4 Відділ «Кам'янка-Бузьке БПД» 191 177 14

5 Відділ «Радехівське БПД» 243 238 5

Р а з ^  по МЦ 1192 1102 90

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 90 рішень 
про надання БВПД, видано 42 (40,4%) доручення адвокатам та 62 (59,6%) накази штатним 
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 
По 6 письмових зверненнях було надано відмову у наданні БВПД.

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з земельного права 
-  180 (15,1%), з сімейного права - 150 (12,6%), з інших, питань, не включених до даного 
переліку -  118 (9,9%), з цивільного права -  112 (9,4%), з спадкового права -  107 (9,0%), з 
цивільного процесу -  103 (8,6%), з адміністративного права -  101 (8,5%), з питань 
соціального забезпечення -  64 (5,4%), з трудового права -  55 (4,6%), з житлового права -  51 
(4,3%), з питань виконання судових рішень -  45 (3,8%), з питань кримінального процесу -  31 
(2,6%), з кримінального права -  30 (2,5%), з питань адміністративних правопорушень -  21 
(1,7%), з пенсійного права -  17 (1,4%), та з податкового права -  7 (0,6%).
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' Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів за 
звітний період у порівнянні з попереднім періодом та аналогічним періодом минулого 
року

Співвідношення кількості розглянутих звернень клієнтів в IV 
кварталі 2020 року до попереднього звітного періоду та 

аналогічного періоду минулого року

1200
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1140
1120
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1080
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1040
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980

Звернення клієнтів

IV квартал 2019 
року

І квартал 2020
Р ОКУ

IV квартал 2020

Діаграма 2* Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань.

земельне; 180

цивільне право; 112
цивільний процес;

Розподіл клієнтів Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги за категорією питань
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за статтю

Розподіл клієнтів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за статтю

■ Чоловіки

■ Жінки

Діаграма 4. Розподіл клієнтів за віком

Розподіл клієнтів Буського місцевого центру з надання безоплатної

■ до 18 років

*  від 18 до 35 років 

від 35 до 60 років

■ понад 60 років

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за IV квартал 2020 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 59 (59,6%), особам з інвалідністю - 17 
(17,2%), ветеранам війни (учасникам бойових дій, учасникам війни) - 15 (15,2%), дітям, які 
не належать до окремих категорій -  3 (3,0%), особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною (Матері-героїні) -  2 (2,0%), особам, які постраждали від домашнього 
насильства -  1 (1,0%), внутрішньо переміщеним особам -  1 (1,0%), та особам, 
реабілітованим відповідно до законодавства України -  1 (1,0%). З загальної кількості осіб, 
яким було надано БВПД, 7 осіб мали статус свідків/потерпілих у кримінальних 
провадженнях.

вторинної правової допомоги за віком

до 18 років; 4
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' Діаграма 5. Розподіл клієнтів за категорією осіб

Розподіл клієнтів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на

отримання БВПД

Особи, які мають

Крім цього, Буським місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги, за IV 
квартал 2020 року було:

• здійснено 14 виїздів мобільних пунктів ( в тому числі 4 адресна правова допомога) та 
забезпечено діяльність 25 дистанційних пункту 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 141 
особа, в тому числі 62 особи звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 79 осіб до дистанційних пунктів 
доступу до БПД;

• надано методичну допомогу 4 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 32 правопросвітницьких заходи.
• розміщено у ЗМІ ЗО інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
• надано 2 клієнам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 
бюро  ̂   ___________    _̂________

№
з/
п

Найменува 
ня МЦ та 

Бюро

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 
пунктів/осі 

б, що 
отримали 
правову 

допомогу

Кількість
діючих

дистанційн
их

пунктів/осі 
б, що 

отримали 
правову 

допомогу

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайде 
рів БПД, 

яким 
надано 

методичн 
V

допомогу

Кількість 
проведен 
их право- 
просвітни 

цьких 
заходів

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електрон 

них 
сервісів

мю

Кількість
інформа
ційних

матеріалі
в,

розміще 
них у ЗМІ

1 Разом по 
МЦ, в тому 
числі:

14/62 25/79 4 32 2 ЗО

2 Буський МЦ
0/0 5/11 0 4 1 0

3 Броді вське 
БПД

2/9 5/15 0 2 0 0

4 Золочівське
БПД

8/23 5/27 4 14 1 4

5 Кам'янка- 
Бузьке БПД

4/17 8/11 0 3 0 0

6 Радехівське
БПД

3/17 2/9 0 9 0 26

0

Директор І.Я.Скочко


