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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2020 рік у IV 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 

01 жовтня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець за допомогою програми скайп провела інформаційну 

сесію на тему: «Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеній особі» 

для осіб, які перебувають на обліку в Миколаївському районному центрі 

соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.  

  01 жовтня з нагоди Міжнародного дня  осіб похилого віку в Сколівській 

центральній районній бібліотеці відбувся захід на тему: «Захист прав людей 

похилого віку». Заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Віра Андрейків ознайомила присутніх із законодавством у сфері 

регулювання захисту  прав людей похилого віку, розповіла про особливості 

правових потреб даної категорії. 

  
01 жовтня в рамках виконання проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» у приміщенні Бережницької 

сільської ради головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів просвітницький захід на тему: 

«Земельна реформа в Україні» для працівників сільської ради. 
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          01 жовтня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський в  Бережницькій ЗОШ І-ІІІ ст. провів для 

вчителів лекцію на тему: «Запобігання та протидія булінгу».  

  
  01 жовтня у приміщенні Народного дому села Рогізно головний 

спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський 

провів просвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні».  

 

05 жовтня на виконання проєкту «Програмиа «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство в Україні» головний спеціаліст відділу 

«Бориславське бюро правової допомоги» Ляхович Галина провела лекцію з 

мешканцями села Старий Кропивник Дрогобицького району на тему: 

«Впровадження ринку землі в Україні».  

 
06 жовтня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Віра Андрейків для працівників дочірнього лісогосподарського 

підприємства «Галсільліс» провела  інформаційну бесіду на тему:  «Порядок 

приватизації земельної ділянки, що перебуває на праві користування».  
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 06 жовтня в рамках виконання проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство»  у приміщенні Гніздичівської 

селищної ради начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в 

Україні».  

 
06 жовтня у приміщенні Народного дому с. Руда Жидачівського району 

начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Ярослав Буряк провів 

правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні».  

 

07 жовтня в рамках виконання проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство»  у приміщенні Долішненської 

сільської ради фахівець Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталія Билень провела навчально-

консультативний захід для працівників сільської ради на тему: «Правові основи 

земельної реформи в Україні» та «Надання безоплатної правової допомоги» . 

  
08 жовтня  у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» у приміщенні Бориславської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу 

«Бориславське бюро правової допомоги» Галина Ляхович провела  

інформаційні лекції з учасниками АТО та ООС на теми: «Етапи впровадження 

ринку землі» та «Максимальний розмір ділянок, які можна придбати  при знятті 

заборони ринку землі». 
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08 жовтня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела правопросвітницький 

захід на тему: «Зняття арешту з майна» для фізичних осіб підприємців. 

 
08 жовтня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро в рамках реалізації проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» у Меденицькій 

ОТГ провів інформаційно-консультативну сесію на тему: «Правові основи 

земельної реформи в Україні». 

 

08 жовтня в рамках виконання проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство»  у приміщенні Любшанської 

сільської ради головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів правопросвітницький захід на тему: 

«Земельна реформа в Україні».  
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  08 жовтня у приміщенні Народного дому с. Антонівка Жидачівського 

району головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Андрій Турчинський провів правопросвітницький захід на тему: «Земельна 

реформа в Україні».  

 
09 жовтня в рамках виконання проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» у приміщенні Добрянської  

сільської ради начальник  відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Любомир Олійник провів правопросвітницький захід на 

тему: «Приватизація земельних ділянок».  

 

13 жовтня у приміщенні Народного дому c. Пчани та с. Тейсарів 

Жидачівського району начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів правопросвітницькі заходи на тему: «Земельна 

реформа в Україні».  
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13 жовтня в приміщенні Народного дому с.Берездівці головний спеціаліст 

відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Олена Городицька провела 

правопросвітницький захід в рамках проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» для мешканців громади на тему: 

«Порядок приватизації земельної ділянки».  

  
          15 жовтня в приміщенні Народного дому с.Сопіт  відбулася лекція: 

«Земельна реформа в Україні» в рамках проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство».  Захід провела заступник 

начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 

 

15 жовтня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Кілівнік Софія у рамках проєкту «Програма прискорення 

приватних  інвестицій в сільське господарство» провела інформаційну сесію  на 

тему: «Безоплатна приватизація земельних ділянок» в приміщенні 

Трускавецької міської філії Львівського обласного центру зайнятості. 

 
          15 жовтня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» у читальному залі Бібліотеки на БАМі у рамках проєкту «Програма 

Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», провела семінар 

на тему: «Земельний податок». 
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19 жовтня у приміщенні Жулинської сільської ради Стрийського району 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Наталія Билень провела лекцію на тему: «Правові основи 

земельної реформи в Україні, законодавче регулювання оренди земельних 

ділянок». 

 
19 жовтня у приміщенні Миртюківської сільської ради Стрийського 

району заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Данилко провела лекцію на тему: 

«Правові основи земельної реформи в Україні». 

 
          19 жовтня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» у приміщенні Роздільської ЗОШ I-III ст. у рамках проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

провела семінар на тему: «Земельний податок». 
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21 жовтня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у читальному залі Бібліотеки на БАМі провела 

семінар для мешканців громади на тему: «Правила заповнення виборчого 

бюлетеня». 

  

 21 жовтня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський в рамках реалізації проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» здійснив виїзд до 

Грушівської сільської ради, де провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  

  
23 жовтня в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Кілівнік Софіїя та директор Трускавецького міського 

центру соціальних служб у сім’ї, дітей та молоді провели інформаційну сесію: 

«Патронат».  

  
27 жовтня в приміщенні Народного дому с. Вербіж головний спеціаліст 

відділу «Миколаївське бюро правової допомого» Лілія Корінець в рамках 

виконання проєкту «Програма  «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» провела міні-лекцію: «Земельна реформа в Україні».  
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  29 жовтня у залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Земельна реформа в 

Україні». 

    
  29 жовтня для громади села Новосілки-Опарські головний спеціаліст 

відділу «Миколаївське бюро правової допомого» Лілія Корінець в рамках 

реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» провела інформаційно-консультативну сесію на тему: «Правові 

основи земельної реформи в Україні».  

  
02 листопада  головний спеціаліст відділу «Миколаївске бюро правової 

допомоги»  Ольга Жила в рамках реалізації  проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» провела інформаційну сесію на 

тему: «Юридичні гарантії земельних прав громадян України» для працівників 

Розвадівської сільської ради та  інформаційну сесію на тему: «Правовий режим 

земель, що використовуються громадянами України» для працівників відділу 

освіти Розвадівської сільської ради.  

 02 листопада заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко провела лекцію на тему: 
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«Запобігання та протидія домашньому насильству» для осіб, які перебувають на 

обліку Стрийського МРВ з питань пробації. 

  
04 листопада в приміщенні «Сколівського бюро правової допомоги» 

відбувся захід на тему: «Домашнє насильство», який провели  головний 

спеціаліст Романа Голінчак спільно з фахівцем «Центру пробації» Аллою 

Ільницькою.  

 
04 листопада начальник  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Мандзій Романія у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості  провела лекцію на тему: «Ринок землі 

в Україні». 

 
06 листопада начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/photos/pcb.3408934715893120/3408934449226480/?__cft__%5b0%5d=AZVsVgUPOHJm2Fr6k_llZ5412V7iHSR220w6537BnBmez2c2lHm8C5Og9cli3eP5UM8Rt8R6YY0uqLEZt01uFSFgZjoht5iXcUokSdHzh-AXeAwvnQXU3S9bzYMCIfArHjm1HaKGIr64n394twdt29jsYX4dR1Mn0nWHm78XWTLYQ1jEkGvkzg0dJTLAe2M0pAE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/photos/pcb.3408934715893120/3408934449226480/?__cft__%5b0%5d=AZVsVgUPOHJm2Fr6k_llZ5412V7iHSR220w6537BnBmez2c2lHm8C5Og9cli3eP5UM8Rt8R6YY0uqLEZt01uFSFgZjoht5iXcUokSdHzh-AXeAwvnQXU3S9bzYMCIfArHjm1HaKGIr64n394twdt29jsYX4dR1Mn0nWHm78XWTLYQ1jEkGvkzg0dJTLAe2M0pAE&__tn__=*bH-R
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10 листопада урок права на тему: «Булінг – адміністративне 

правопорушення» провели фахівці відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» для учнів 8-А класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

  
11 листопада  начальник  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Мандзій Романія у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Ринок 

землі в Україні». 

 
12 листопада в Жидачівському професійному ліцеї головний спеціаліст 

відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський провів 

лекцію на тему: «Правове регулювання шлюбних відносин».  

 
16 листопада в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району 

на тему: «Земельні правовідносини». 
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 16 листопада у Труханівській сільській  раді заступник начальника 

відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків провела 

інформаційну лекцію на тему: «Норми  безоплатної передачі земельних ділянок 

громадянам». 

  
16 листопада в рамках виконання проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» у приміщенні Станківської  

сільської ради начальник  відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Любомир Олійник провів правопросвітницький захід на 

тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  

  
 18 листопада  начальник  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Романія Мандзій у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Ринок 

землі в Україні». 
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18 листопада у приміщенні Народного дому с. Загірочко головний 

спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський 

провів просвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні».  

  
18 листопада в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Кілівнік Софія провела інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Правові основи протидії домашньому насильству». 

  
18 листопада у приміщенні Нежухівської сільської ради заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Ірина Данилко провела лекцію на тему: «Правові основи земельної 

реформи в Україні». 

  
20 листопада  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Кілівнік Софія Вікторівна с. Уличне провела роз’яснювальну бесіду 

на тему: «Правові основи вирішення земельних спорів» з працівниками 

Уличненської сільської ради та мешканцями села.  
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20 листопада головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Віхров Олександр здійснив виїзд до Нижньогаївської сільської ради 

та провів інформаційно-консультативну сесію на тему: «Правові основи 

земельної реформи в Україні». 

 
20 листопада головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію з мешканцями села Рибник 

Дрогобицького району на тему: «Що передбачає відкриття ринку землі в 

Україні?».  

 
23 листопада у приміщенні адміністративного будинку Жирівського 

старостинського округу Ходорівської ОТГ начальник  відділу «Жидачівське 

бюро правової допомоги» Ярослав Буряк провів правопросвітницький захід на 

тему: «Земельна реформа в Україні».  

  
   23 листопада в актовій залі Горішненської сільської ради відбулася 

інформаційна сесія на тему: «Земельна реформа. Ринок землі в Україні», яку 

провела Романія Мандзій начальник «Новороздільське бюро правової 

допомоги». 
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23 листопада головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець для учнів  10 класу Рудниківського НВК провела 

інформаційну сесію на тему: «Права дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах». 

  
23 листопада головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правові основи земельної реформи в Україні» у селі Рудники.  

  
23 листопада головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець в приміщенні  бібліотеки с.Рудники провела 

правопросвітницький захід на тему: «Протидія домашньому насильству».               

 
24 листопада в приміщенні Сколівського районного центру зайнятості 

відбулась зустріч з учасниками бойових дій. Головний спеціаліст відділу 
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«Сколівське бюро правової допомоги» Романа Голінчак провела лекцію на 

тему: «Земля для АТО».  

25 листопада в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» в залі 

засідань Новороздільської міської філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему: «Протидія домашньому 

насильству» для осіб, які отримали статус безробітних.  

 
25 листопада в приміщенні Семигинівської  сільської ради відбулася 

лекція на тему: «Порядок реєстрації права на земельну ділянку», яку провела 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання правової допомоги 

Наталія Билень. А для педагогів Семигинівської ЗОШ провела інформаційну 

сесію на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні». 

  

25 листопада в приміщенні Жупанівської  сільської ради відбулася лекція 

на тему: «Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці», яку провела 

Романа  Голінчак головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги». 

  
26 листопада для учнів І курсу Стрийського вищого художнього 

професійного училища відбулася лекція на тему: «На сторожі прав дитини: 

обман у соцмережах», яку провела заступник начальника відділу 



17 

 

правопросвітництва та надання безоплатної вториннної правової допомоги  

Ірина Данилко. 

  

27 листопада  головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Фурдзин Руслан Ігорович провів лекцію з мешканцями села 

Залокоть Дрогобицького району на тему: «Що передбачає відкриття ринку 

землі в Україні?».  

 
27 листопада в рамках Всеукраїнської акції  «16 днів проти насильства» у 

Трускавецькому міському центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді  для 

представників міського учнівського парламенту м.Трускавця відбулася лекція 

на тему: «Булінг в шкільному середовищі», яку провела спільно із соціальними 

партнерами  Кілівнік Софія - головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро 

правової допомоги».   

  

27 листопада заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро здійснив виїзд до Дережицької сільської ради. 

Під час зустрічі із жителями громади фахівець бюро провів інформаційно-

консультативну сесію на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  
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02 грудня  у рамках Міжнародного дня людей з інвалідністю у залі 

засідань Новороздільської міської філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбувся семінар на тему: «Трудові права осіб з інвалідністю», який 

провела Романія Мандзій начальник «Новороздільське бюро правової 

допомоги».  

 
02 грудня у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбувся семінар для учасників бойових дій, який 

провела Олена Городицька – головний спеціаліст відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги».  

 
02 грудня у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Романія 

Мандзій провела для учнів 9-А класу Новороздільської ЗОШ № 5 І-ІІІ ст.  урок 

права на тему: «Булінг – адміністративне правопорушення». 
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02 грудня  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Кілівнік Софія у бібліотекці с. Орів провела міні лекцію із 

працівниками щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги. 

А для педагогічного колективу Орівської ЗОШ I-III cтупенів Кілівнік 

Софія провела інформаційну сесію на тему: «Правові основи земельної 

реформи в Україні». 

  
02 грудня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Фурдзин Руслан провів лекцію з мешканцями села Попелі 

Дрогобицького району на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні». 

  
02 грудня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію в Народному домі «Просвіта» смт. 

Східниці Дрогобицького району на тему: «Правові основи земельної реформи в 

Україні». 

 
02 грудня в приміщенні Дулібської  сільської ради відбулася лекція на 

тему: «Правові основи земельної реформи», яку провів начальник відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Любомир Олійник. 
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03 грудня у селі Розгірче відбулася лекція на тему: «Правові основи 

земельної реформи», яку провела головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги Наталія Билень. 

  
03 грудня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Наталія Билень у селі Любинці провела вуличне навчання на 

тему: «Правові основи земельної реформи». 

  
03 грудня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Віхров Олександр провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правові основи земельної реформи в Україні» у Болехівській сільській 

раді.  
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03 грудня  в приміщенні Коростівської сільської ради відбувся захід на 

тему: «Добросусідство», який провела заступник начальника відділу 

«Сколівського бюро правової допомоги» Віра Андрейків.  

 
 04 грудня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію для учнів 10 класу Східницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 на тему: «Як протидіяти 

домашньому насильству?»  

  
  07 грудня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро здійснив виїзд до села Ріпчиці, що увійшло до 

складу Меденицької ОТГ. Під час зустрічі із жителями громади у приміщенні 

народного дому фахівець бюро провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  

  
07 грудня у Стрийському МРВ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області відбулася лекція на тему: «Адміністративне 

затримання», яку провела заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Данилко. 
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07 грудня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правові основи земельної реформи в Україні» для громади села 

Стільсько.  

 
08 грудня відбулася лекція на тему: «Норми безоплатної передачі 

земельних ділянок громадянам» в Тухлянській сільській раді, яку провела 

головний спеціаліст відділу «Сколівського бюро правової допомоги» Романа 

Голінчак. 

  
09 грудня до Міжнародного дня прав людини фахівці відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» провели урок на тему: «Права 

людини» для учнів  7 класу Новорозділького НВК ім. В.Труша. 

  
10 грудня з нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги 

фахівці центру провели акцію «Перший клієнт» та подарували сувеніри. 
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10 грудня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Городицька Олена у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела лекцію на тему: 

«Кадастровий номер на земельну ділянку». 

 
10 грудня з нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги 

Романія Мандзій головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» провела для учнів 8-го та 9-го класів Березинської ЗОШ І-ІІІ ступеня 

урок права, під час якого діти дізналися, що таке права людини, які ознаки їх 

характеризують та які є види прав.  

  
10 грудня  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Кілівнік Софія Вікторівна провела інформаційно-консультативну 

сесію  в приміщенні Трускавецької міської центральної бібліотеки на тему: 

«Сам собі адвокат». Під час заходу обговорили ряд питань із сфери захисту 

прав споживачів.  
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10 грудня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро відвідав гімназію №8 м. Дрогобича, де провів 

інформаційно-консультативну сесію для учнів «Право своє знай та обов’язків 

не забувай». 

  
10 грудня Габрівський Петро заступник начальника відділу «Дрогобицьке 

бюро правової допомоги» взяв участь у науково-практичній конференції 

«Правозахисні організації та їх роль у механізмі захисту прав людини в 

Україні», організованій історичним факультетом Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка та проведеній на онлайн-

платформі «Зум». Фахівець бюро розповів про становлення в Україні системи 

безоплатної правової допомоги та її роль у захисті прав та законних інтересів 

громадян. 

 
14 грудня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Земельна реформа в 

Україні».  

 
16 грудня відбулася лекція в приміщенні Сколівського районного центру 

зайнятості на тему: «Відповідальність за порушення правил добросусідства», 

яку провела головний спеціаліст відділу «Сколівського бюро правової 

допомоги» Романа Голінчак.  
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  17 грудня у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Кадастровий номер на 

земельну ділянку», який провела Романія Мандзій  начальник відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги». 

18 грудня на онлайн-платформі ZOOM відбулась зустріч фахівців відділу 

«Дрогобицьке бюро правової допомоги» із студентами Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, де розповіли про 

напрями діяльності бюро правової допомоги, найбільш поширені проблеми, з 

якими звертаються мешканці Дрогобиччини, а також успішні історії їх 

вирішення.  

 
21 грудня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району 

на тему: «Земельні правовідносини».  

 
22 грудня в приміщенні відділу «Сколівського бюро правової допомоги» 

відбувся захід «Правові наслідки судимості». Його провели головний спеціаліст 

Романа Голінчак та працівник «Центру пробації» Алла Ільницька. 
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22 грудня фахівці Новороздільського бюро правової допомоги 

Стрийського місцевого центру з надання БВПД  провели для учнів 6-го класу 

Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 урок права на тему: «СТОП-булінг».  

   
 23 грудня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району 

на тему: «Земельна реформа в Україні».  

  
 24 грудня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району 

на тему: «Земельні правовідносини».  
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  24 грудня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Городицька Олена у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості на тему: «Види відпусток».  

 28 грудня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району 

на тему: «Земельна реформа в Україні». 

 
30 грудня відбувся захід в приміщенні Сколівського районного центру 

зайнятості на тему: «Порядок виготовлення землевпорядної документації». 

Лекцію провела головний спеціаліст відділу «Сколівського бюро правової 

допомоги» Романа Голінчак.  

 

 

 За період 01.10.2020 по 31.12.2020 року працівники Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розробили та провели 11 правопросвітницьких відеороликів. 

 
№ 

п\п 

Дата Назва Посилання 

1 13.10.2020 Відеолекція: "Земельний податок" https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/357086708973227 

2 15.10.2020 Відеолекторій: "Порядок отримання 

земельної ділянки у власність 

учаснику бойових дій" 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/937835819959143 

3 30.10.2020 "Відшкодування втрат 

сільськогосподарського та 
https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/vid
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лісогосподарського виробництва" eos/365988077985540 

4 06.10.2020 "Моніторинг земель" https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/vid

eos/1288075258199978 

5 11.11.2020  "Землі оздоровчого призначення" https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/vid

eos/1011752769320890 

6 13.11.2020  "Як отримати витяг про 

нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки?" 

https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/vid

eos/2431694547140009 

7 20.11.2020 Як не втратити своє право на 

земельну частку (пай)? 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/992313934508463 

8 27.11.2020 Поновлення договору оренди 

земельної ділянки 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/3566272723418752 

9 03.12.2020 Правове регулювання шуму https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/742391263023381 

10 18.12.2020 Відшкодування втрат власникам 

землі та землекористувачам 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/778012892912799 

11 18.12.2020 Як не втратити своє право на 

земельну частку (пай)? 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vi

deos/395049138473161 

 
 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

 

  26 листопада у Стрийському районному центрі соціальних служб сім'ї, 

дітей та молоді відбувся круглий стіл у рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» за участі працівників центру, працівників Стрийського МРВ, 

фахівця сектору ювенальної пробації м. Львова та працівника Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
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 01 грудня у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

Романія Мандзій начальник відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» взяла участь у круглому столі, який відбувся з ініціативи 

Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради. У 

заході також взяли участь фахівці служби у справах дітей Новороздільської 

міської ради та інспектор ювенальної превенції Новороздільського ВП 

Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області.  

  
03 грудня фахівці відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

організували і провели круглий стіл в рамках Всеукраїнської акції «16 Днів 

проти насильства» на тему: «Дитина та домашнє насильство». У заході взяли 

участь представники відділу освіти Миколаївської РДА, Служби у справах 

дітей Миколаївської РДА, Ювенальної превенції м.Миколаєва. 

  
10 грудня  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Кілівнік Софія Вікторівна взяла участь  розширеному засіданні 

Координаційної ради з питань сім’ї та гендерної політики, яке відбулось в залі 

засідань Трускавецької міської ради. 
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10 грудня працівники «Миколаївське бюро правової допомоги» провели 

круглий стіл з нагоди Міжнародного дня прав людини та Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги. У роботі круглого столу прийняли участь 

працівник відділу освіти Миколаївської районної ради, начальник служби у 

справах дітей Миколаївської РДА та фахівець ювенальної превенції 

Миколаївського ВП ГУНП у Львівській області.                                                                                                              

 
 
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 48  прийомів громадян офлайн, через скайп-зв'язок, 

телефонний зв'язок, онлайн 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 (м.Борислав) філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області; 

6. Дрогобицький МРВ (м.Трускавець) філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області; 

7. Дрогобицький МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

8. ДУ "Дрогобицька виправна колонія № 40"; 
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9. ДУ "Миколаївська виправна колонія № 50"; 

10. Жидачівський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

11. Сколівський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

12. Сколівський районний територіальний центр соціального 

обслуговування; 

13. Служба у справах дітей Бориславської міської ради; 

14. Служба у справах дітей виконкому Дрогобицької міської ради; 

15. Служба у справах дітей Сколівської РДА; 

16. Соціальний центр матері і дитини у Львівській області; 

17. Стрийський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

18. Східницька селищна рада; 

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

20. Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування. 

  

 Впродовж звітного періоду фахівці Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 64 виїзні прийоми 

громадян, під час яких 295 осіб отримали правову допомогу: 
 

1. Бережницька сільська рада (01.10.2020)  

2. Народний дім с.Рогізно (01.10.2020)  

3. Старокропивницька сільська рада (05.10.2020)  

4. Доброгостівська сільська рада (06.10.2020)  

5. Гніздичівська селищна рада (06.10.2020)  

6. Народний дім с.Руда (06.10.2020)  

7. Крушельницька сільська рада (07.10.2020)  

8. Долішненська сільська рада (07.10.2020)  

9. Лисовицька сільська рада (07.10.2020)  

10. Любшанська сільська рада (08.10.2020)  

11. Народний дім с.Антонівка (08.10.2020)  

12. Меденицька сільська рада (08.10.2020)  

13. Добрянська сільська рада (09.10.2020)  

14. Народний дім с.Пчани (13.10.2020)  

15. Народний дім с.Тейсарів (13.10.2020)  

16. Народний дім с.Берездівці (13.10.2020)  

17. Рихтицька сільська рада (15.10.2020)  

18.  Народний дім с.Сопіт (15.10.2020)  

19. Новороздільська бібліотека на БАМі (15.10.2020). 

20. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(15.10.2020)  

21. Миртюківська сільська рада (19.10.2020)  
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22. Жулинська сільська рада (19.10.2020)  

23. Грушівська сільська рада (21.10.2020)  

24. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(23.10.2020)  

25. Народний дім с.Вербіж (27.10.2020)  

26. Новосілко-Опарська школа (29.10.2020)  

27. Розвадівська сільська рада  (02.11.2020)  

28. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(11.11.2020)  

29. Станківська сільська рада (16.11.2020)  

30. Труханівська сільська рада (16.11.2020)  

31. Нежухівська сільська рада (18.11.2020)  

32. КНП  ССР"Славська міська лікарня"(18.11.2020)  

33. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(18.11.2020)  

34. Держівська сільська рада (18.11.2020)  

35. Крупська сільська рада (18.11.2020 року)  

36. Народний дім с.Загірочко (18.11.2020)  

37. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(18.11.2020)  

38. Нижньогаївська сільська рада    (20.11.2020)  

39. с. Рибник  (Східницька ОТГ) (20.11.2020)  

40. Уличненська  сільська рада (20.11.2020)  

41. Адміністративний будинок с. Жирова (23.11.2020)  

42. Горішненська сільська рада (23.11.2020)  

43. Рудниківська сільська рада (23.11.2020)  

44. Семигинівська сільська рада (25.11.2020)  

45. Жупанівська сільська рада(25.11.2020)  

46. Дережицька сільська рада (27.11.2020)  

47. с. Залокоть (Східницька ОТГ) (27.11.2020)  

48. Попелівська сільська рада (02.12.2020) 

49. Дулібська сільська рада (02.12.2020) 

50. Народний дім "Просвіта" смт. Східниця (02.12.2020) 

51. Орівська ЗОШ (02.12.2020)  

52. Розгірченська сільська рада (03.12.2020)  

53. Болехівська сільська рада (03.12.2020) 

54. Коростівська сільська рада (03.12.2020)  

55. Стільський старостинський округ (07.12.2020)  

56. Березинська сільська рада (07.12.2020)  

57. Народний дім с.Ріпчиці (07.12.2020)  

58. Тухлянська сільська рада (08.12.2020)  

59. Гірненська сільська рада (08.12.2020)  

60. Новороздільська міська філія ЛОЦЗ (10.12.2020) 

61. Трускавецька міська центральна бібліотеки(10.12.2020) 

62. Гімназія №8 м. Дрогобича (10.12.2020)  
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63. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(16.12.2020)  

64. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(30.12.2020) 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.10.2020 по 30.12.2020 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено 54 інформаційні матеріали у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах ОМС, 

ОДВВ  - 23, радіо - 6 та інших інтернет-ресурсах – 25. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.10.2020 по 30.12.2020 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2215 звернень клієнтів, 2044 особам було 

надано правову консультацію, 171  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 правової 

допомоги 

333 320 13 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 

224 210 14 

3 Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 
420 402 18 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 

303 257 46 

5 
Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 

278 235 43 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 

213 199 14 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 

241 226 15 

8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 
203 195 8 

Разом по МЦ 2215 2044 171 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

171 рішення про надання БВПД (2 відмови у наданні БВПД) та надано 17 

доручень адвокатам та 152 накази штатним працівниками (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

         У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

спадкового права – 198 (9%), сімейного права - 266 (12%), соціальне 

забезпечення - 237 (11%), трудового права - 132 (6%), житлового права – 202 

(9%), пенсійного права - 89 (4%), цивільного права - 297 (13%), цивільного 

процесу - 148 (7%), земельного права - 303 (14%), адміністративного права - 

97 (4%), адміністративного правопорушення - 37 (2%), виконання судових 

рішень - 65 (3%), податкового права - 28 (1%), кримінального права - 28 (1%), 

кримінального процесу - 39 (2%), з інших питань - 49 (2%). 

соціального 
забезпечення 

11%

сімейного 
12%

трудового
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9%
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2%
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13%

цивільного процесу
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адміністративного 
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4%

адміністративного 
правопорушення
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з питань 
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судових рішень
3%

кримінального 
права

1%

кримінального 
процесу

2%

пенсійного
4%

податкового
1%

Розподіл клієнтів  за категорією питань  

 

За звітний період до місцевого центру звернулася 2215 осіб, із них: жінок 

- 1266 (57%), чоловіків – 949 (43%). 
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жінки
57%

чоловіки
43%

Розподіл клієнтів за статтю

 

 

За звітний період до місцевого центру звернулася 2215 осіб, з них: особи 

до 18 років – 6 (0%), від 18 до 35 років – 488 (22%), від 36 до 60 років – 1152 

(52%), віком понад 60 років – 569 (26%).  

до 18 років
0%

віком від 18 
до 35 років 

22%
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років 
52%

понад 60 
років 
26%

Розподіл клієнтів за віком

  

Щодо клієнтів, яким надано БВПД (169), то позитивних рішень було 

прийнято на підставі звернень від: малозабезпечених осіб – 47 (28%) та осіб із 

інвалідністю – 18 (10%), ветеранів війни – 102 (60%),  особи, що постраждали 

від домашнього насильства – 1 (1%), дитина  1 (1%). 
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Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

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

 Здійснено 48 прийомів громадян офлайн, через скайп-зв'язок, 

телефонний зв'язок, он-лайн консультування (вайбер) з дистанційними 

пунктами доступу до БПД та 64 виїзні прийоми громадян; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень через дистанційні консультаційні пункти склала 64 особи та 

295 осіб звернулося за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїзних прийомів громадян; 

 проведено 100 правопросвітницьких заходів, розроблено і поширено 11 

відеороликів. 

 розміщено у ЗМІ 54 інформаційні матеріали з питань надання БПД. 
 
 
 


