ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання
Самбірським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
річного плану діяльності на
2021 рік у 3 кварталі

Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
[1.1.] Завдання 1.1 Ранній доступ та інклюзивність. Забезпечення надання БВПД і
БППД
За період з 01 липня по 30 вересня 2021 року Самбірським місцевим центром з надання
БВПД та бюро правової допомоги,

що є його відокремленими структурними

підрозділами, було зареєстровано 971 звернення клієнтів.
Організовано роботу з укладення контрактів з адвокатами, які здійснюють
представництво інтересів осіб у цивільному та адміністративному процесі.
Кількість укладених контрактів - не заплановано
Приймались обґрунтовані рішення щодо надання БВПД суб'єктам права на
безоплатну вторинну правову допомогу – 93
Кількість виданих наказів - 93
Кількість виданих доручень про призначення адвоката - 55
накази працівникам МЦ та працівникам бюро правової допомоги - 40
Здійснювались перевірки актів виконаних робіт та своєчасне проведення оплати
праці адвокатів, які надають БВПД у цивільних та адміністративних справах.
Кількість проведених перевірок - 46
Складення документів правового та процесуального характеру за зверненням
суб'єктів права на БВПД та здійснення представництва інтересів осіб суб'єктів права
на БВПД.
Кількість наданих послуг - 65
Надання правових консультацій та інформації громадянам, у т. ч. письмових.
Кількість наданих консультацій - 877
Забезпечувалась робота та проводився моніторинг діяльності консультаційних
пунктів.
Кількість виїздів - 18
У разі потреби громадянам надається адресна правова допомога.
Кількість виїздів - 0

Працівники Самбірського місцевого центру з надання БВПД створюють профілі
правових проблем клієнта, залучаючи профільних стейкхолдерів
Кількість створених профілів проблем - за потребою
Фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проводили інформаційні кампанії, в т. ч. із залученням реклами міського
типу, зокрема, біл-борди, сіті-лайти, банери, з використанням буклетів, брошур,
плакатів, вуличного інформування та флешмобів
Кількість інформаційних кампаній - 1
20.08.2021 - проведення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги
вуличного інформування громадян з нагоди відзначення 30 - річчя Незалежності України
на тему “ Захист свобод людини і громадянина”
З метою поширення інформації з актуальних правових питань розміщувались
публікації в т. ч. роз’яснення та правові консультації у друкованих ЗМІ та на
офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, провайдерів
08.07.2021 - розміщення на офіційному сайті Самбірської РДА публікації щодо круглого
столу на тему “Захист та державна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах”,
який відбувся у сесійній залі Самбірської районної ради
16.07.2021

- розміщення на офіційній сторінці Фейсбук радіо “Поступ” м.Самбора

публікації про виступ фахівчині Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги щодо викриття корупції як інструменту для запобігання та
подолання корупції в державі
27.07.2021 - розміщення на офіційному сайті Старосамбірської міської ради публікації
щодо круглого столу з партнерами на тему “Позбавлення батьківських прав”, який
відбувся

у Старосамбірському бюро

правової

за

участі

заступника

директора

Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Львівській області,
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги
Самбірського МЦ з надання БВПД, працівників відділу “Старосамбірське бюро правової
допомоги”, прокурора Старосамбірського відділення Самбірської окружної прокуратури,
начальника сектору ювенальної превенції Самбірського РВП ГУНП у Львівській області,
фахівців служби у Справах дітей Старосамбірської міської ради
27.07.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук сектору ювенальної превенції Самбірського
РВП ГУНП у Львівській області публікації щодо круглого столу з партнерами на тему

“Позбавлення батьківських прав”, який відбувся у Старосамбірському бюро правової за
участі заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної правової
допомоги у Львівській області, начальника відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Самбірського МЦ з надання БВПД, працівників відділу
“Старосамбірське бюро правової допомоги”, прокурора Старосамбірського відділення
Самбірської

окружної

прокуратури,

начальника

сектору

ювенальної

превенції

Самбірського РВП ГУНП у Львівській області, фахівців служби у Справах дітей
Старосамбірської міської ради
30.07.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук Старосамбірської районної філії Львівського
обласного центру зайнятості публікації щодо проведення інформаційної кампанії
«Працюй безпечно» з нагоди відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
17.08.2021

- розміщення на сторінці Фейсбук Турківської районної філії Львівського

обласного центру зайнятості публікації щодо семінару на тему «Легальна зайнятість»
19.08.2021

- розміщення на офіційній сторінці Фейсбук радіо “Поступ” м.Самбора

публікації про виступ фахівчині Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги на тему «Відновне правосуддя»
30.09.2021 – розміщення відеолекторію на тему «Що таке булінг?» на офіційній сторінці
Фейсбук Вощанцівський НВК "СЗШ І-ІІст -ДНЗ"
Кількість публікацій - 8
Виступи на місцевому радіо та телебаченні, інтернет - ресурсах
Кількість виступів - 2
16.07.2021 - фахівчиня Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, Леся Сушко на радіо “Поступ” розповіла про викриття корупції як
інструмент для запобігання та подолання корупції в державі. Під час розмови відповіла на
питання - як можна протистояти корупції, що робити, коли бачиш корупцію і хочеш
викрити, а ще - хто такі викривачі і які права, і гарантії захисту вони мають

19.08.2021 – як, переступивши межу закону, дитина може уникнути кримінальної
відповідальності та не отримати «клеймо» злочинця? Як усвідомити відповідальність та
спробувати виправити ситуацію? Про новий підхід реагування на злочини, вчинені
неповнолітніми, а саме — програму “ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ” на Радіо “Поступ м.
Самбора розповіла начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги Самбірського місцевого центру

Присутність у соцмережах: сторінка Фейсбук.
Новини Самбірського місцевого центру з надання БВПД висвітлюються на сторінці
Facebook. Підготовка та висвітлення інформаційних матеріалів з питань діяльності
центру та з актуальних питань
Кількість постів - 47
Проводились презентаційні заходи для громад, партнерів та ЗМІ щодо висвітлення
діяльності МЦ/БПДП
Кількість публічних звітів щодо діяльності МЦ - 1
Працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги організовували та проводили правопросвітницькі заходи для
цільових категорій громадян
01.07.2021 – 30.09.2021 - під час карантину відбувається інформування громадян через
офіційну сторінку Фейсбук Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, зокрема розміщено правові консультації за темами:
- “Як працює медіація?”
- “Захист прав ромської національної меншини в Україні”

- «Порядок отримання дубліката виконавчого документа»
- «Права та обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень»
06.07.2021

-

головний

спеціаліст

Старосамбірського

бюро

правової

допомоги

відеолекторію провела відеолекторій “Розірвання шлюбу у судовому порядку”

08.07.2021 - у сесійній залі Самбірської районної ради відбувся круглий стіл на тему
“Захист та державна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
та дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах”, у якому взяли участь
заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Львівській області, директор Львівського місцевого центру з надання
безоплатної

вторинної

правової

допомоги,

спеціаліст-юрисконсульт

управління

соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації, завідувач
сектору з питань опіки та піклування і заступник начальника Служби у справах дітей
Самбірської районної державної адміністрації, головний спеціаліст служби у справах дітей
виконавчого комітету Самбірської міської ради, спеціаліст І категорії Служби у справах
дітей Новокалинівської міської ради, в.о. начальника Служба у справах дітей Рудківської
міської ради, в.о. начальника Служби у справах дітей Бісковицької міської ради,
начальник служби Ралівської міської ради, заступник директора, провідний фахівець із
соціальної роботи Самбірського міського центру соціальних служб, директор КУ
«Інклюзивно-ресурсний центр» Самбірської міської ради, спеціаліст відділу освіти
виконавчого комітету Самбірської міської ради, головний спеціаліст відділу у справах
молоді та спорту виконавчого комітету Самбірської міської ради, провідний юрисконсульт
Самбірського міськрайонного центру зайнятості, інспектор сектору ювенальної превенції

Самбірського РВП ГУНП у Львівській області, заступник начальника Самбірського
міськрайоннолго відділу Центру пробації у Львівській області, а також представники
прийомних сімей

14.07.2021 - у межах програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство» юристи Самбірського місцевого центру з надання БВПД здійснили робочий
виїзд до с. Воля Баранецька, с. Верхівці, с. Рогізно, с. Биличі Самбірського району району.
Фахівці провели правопросвітницькку та консультаційну роботу серед населення на тему
“Спільна сумісна власність на земельну ділянку”. Зустрівшись з місцевим старостою,
розповіли про систему безоплатної правової допомоги та шляхи співпраці в подальшому,
адже із прийняттям Закону про ринок землі виникає чимало запитань у власників
земельних ділянок, орендарів, представників органів місцевого самоврядування

20.07.2021 - у межах програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство» працівники Самбірського місцевого центру з надання БВПД та
Старосамбірського бюро правової допомоги здійснили робочий виїзд до с. Підмостичі , с.
Боршевичі Самбірського району. Фахівці провели правопросвітницьку та консультаційну
роботу серед населення на тему “Укладення договору оренди землі”. Зустрівшись з
місцевою старостою, розповіли про систему безоплатної правової допомоги та шляхи
співпраці в подальшому, адже із прийняттям Закону про ринок землі виникає чимало
запитань у власників земельних ділянок, орендарів, представників органів місцевого
самоврядування

27.07.2021 – у Старосамбірмському бюро правової допомоги відбувся круглий стіл з
партнерами на тему “Позбавлення батьківських прав”, у якому взяли участь заступник
директора Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Львівській
області, начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги
Самбірського МЦ з надання БВПД, працівники відділу “Старосамбірське бюро правової
допомоги”, прокурор Старосамбірського відділення Самбірської окружної прокуратури,
начальник сектору ювенальної превенції Самбірського РВП ГУНП у Львівській області,
фахівці служби у Справах дітей Старосамбірської міської ради

28.07.2021 - забезпечення працівниками Мостиського бюро правової допомоги роботи
виїзного консультаційного пункту в с.Берегове старостинського округу Мостиської
міської ради в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство України». Проведення правопросвітницького заходу на тему “Встановлення
меж земельної ділянки”
30.07.2021 – працівники Старосамбірського бюро правової допомоги взяли участь

у

правопросвітницькому заході «Працюй безпечно» з нагоди відзначення Всесвітнього дня
протидії торгівлі людьми, який відбувся у Старосамбірській районній філії Львівського
обласного

центру

зайнятості.

Працівники

бюро

під

час

заходу розповсюдили

інформаційні матеріали. Фахівець Старосамбірської районної філії Львівського обласного
центру зайнятості розповіла про переваги легального працевлаштування та ризики, які
стоять перед нелегальними мігрантами, зокрема ризик стати жертвою торгівців людьми.
Начальник Старосамбірського бюро правової допомоги поінформував присутніх про
діяльність системи БПД та про механізм захисту осіб, які стали жертвами торгівлі людьми

03.08.2021 - забезпечення працівниками Самбірського МЦ з надання безоплатної
вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту у відділі
соціальної політики виконавчого комітету Рудківської міської ради. Під час заходу надано
роз’яснення та консультації, розповсюджено інформаційні матеріали

05.08.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту в
с.Букова, с. Ракова Бісковицької ОТГ у рамках програми «Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство України». Проведення правопросвітницького заходу на
тему “Оподаткування землі ”
09.08.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту в с.
Бережниця, с.Лопушно, с.Лукавиця Ралівської ОТГ у рамках програми «Прискорення
приватних

інвестицій

у

сільське

господарство

України».

Проведення

правопросвітницького заходу на тему “Порядок оформлення земельної ділянки”

12.08.2021 -у рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство України» відбувся виїзний прийом громадян у Турківській ОТГ (Розлуцька
сільська рада). Роботу виїзного консультаційного пункту забезпечували працівники
Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
Турківського бюро правової допомоги

Фахівці Центру надали мешканцям громади правову інформацію та консультації щодо
вирішення проблемних питань у сфері земельного права, роз'яснення щодо норм діючого
законодавства, ознайомили з правилами, правами та обмеженнями у сфері земельного
права. Під час роботи консультаційного пункту громадян також ознайомлено з переліком
послуг та категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу,
поінформовано про систему безоплатної правової допомоги, про діяльність Самбірського
місцевого центру з надання БВПД та Турківського бюро правової допомоги. Окрім того,
під час виїзду проведено правопросвітницький захід на тему “Реалізація громадянами
речових прав на землю”. Спілкуючись із старостою Розлуцької сільської ради, працівники

Центру обговорили найпоширеніші питання, які виникають у користувачів земельних
ділянок на етапі відкриття ринку землі, домовились про співпрацю щодо проведення
спільних правопросвітницьких заходів та у вирішенні правових проблем громади, надали
інформаційні матеріали та буклети для поширення серед мешканців
13.08.2021 - забезпечення працівниками Мостиського бюро правової допомоги роботи
виїзного консультаційного пункту в старостинському окрузі Судовишнянської міської
ради у рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство
України». Проведення правопросвітницького заходу на тему “Земельні відносини”
17.08.2021 - легалізація трудових відносин і заробітної плати, ліквідація прихованої
зайнятості - це один з ключових напрямків роботи усіх державних органів. Вирішувати цю
проблему треба спільними зусиллями, і тому фахівці Турківського бюро правової
допомоги тісно співпрацюють з фахівцями Турківської філії Львівського обласного
центру зайнятості. Працівники зазначених установ провели семінар на тему «Легальна
зайнятість». Запрошені безробітні були поінформовані про те, що відсутність
цивілізованих трудових відносин призводить до втрати трудового та страхового стажу.

А також позбавляє працівників таких важливих речей, як захист від незаконного
звільнення; отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця;
гарантованої виплати заробітної плати двічі на місяць; права на щорічну основну
відпустку не менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з вагітності та пологів та
додаткові відпустки, передбачені Законом України «Про відпустки»; права на оплату
листа непрацездатності; права не залучатися до наднормових робіт без згоди працівника;

соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного
захворювання; цілої низки інших прав і соціальних гарантій передбачених чинним
трудовим законодавством. На завершення заходу фахівці Турківського бюро правової
допомоги поінформували присутніх про діяльність бюро правової допомоги, надали
роз'яснення щодо поняття первинної та вторинної правової допомоги, щодо переліку
категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги
18.08.2021 - у рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство України» відбувся виїзний прийом громадян у Тершівському та
Великолінинському старостинських округах (Старосамбірської ОТГ). Роботу виїзного
консультаційного пункту забезпечували працівники Самбірського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги та Старосамбірського бюро правової
допомоги. Під час роботи консультаційного пункту мешканцям громади надано правову
інформацію та консультації щодо вирішення проблемних питань у сфері земельного права,
ознайомлено з правилами, правами та обмеженнями у сфері земельного права, надано
роз'яснення щодо норм діючого законодавства.

Також фахівці Центру та бюро правової допомоги ознайомили присутніх з переліком
послуг та категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу,
поінформували

про

систему

безоплатної

правової

допомоги,

про

діяльність

Старосамбірського бюро правової допомоги. Окрім того, під час виїзду проведено
правопросвітницький захід на тему “Встановлення меж земельної ділянки” Спілкуючись з
фахівцями старостинських округів, працівники Центру обговорили найпоширеніші
питання, які виникають у користувачів земельних ділянок, домовились про співпрацю
щодо проведення спільних правопросвітницьких заходів та у вирішенні правових проблем
громади, надали інформаційні матеріали та буклети для поширення серед мешканців
20.08.2021 - проведення фахівцями Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги флешмобу з нагоди відзначення 30 - річчя Незалежності
України на тему “ Захист свобод людини і громадянина”.Напередодні свята працівники
Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
провели флешмоб та кожному клієнту, який звернувся у цей день до Центру, дарували
вітальні листівки

20.08.2021 – участь фахівців Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги в урочистих заходах з нагоди 30 -річчя Незалежності
України.

Під час заходу за особистий внесок у розвиток Самбірщини, високий

професіоналізм , активну громадянську позицію та з нагоди 30-ї річниці Незалежності
України Самбірська районна рада та Самбірська районна державна нагородили грамотами
Миколу Шийка - директора Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, Марію Терлецьку – головного спеціаліста відділу фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності Самбірського місцевого центру з надання БВПД та
Андрія Дребота – начальника відділу «Старосамбірське бюро правової допомоги»
Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

07.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту в
Рудківській ОТГ с.Круковець, с.Конюшки - Королівські, с.Чайковичі у рамках програми
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». Проведення
правопросвітницького заходу на тему “Державний земельний кадастр та кадастрова карта”

09.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту в
Самбірській ОТГ с.Ваньовичі, с.Стрілковичі, с.Дубрівка у рамках програми «Прискорення
приватних

інвестицій

у

сільське

господарство

України».

Проведення

правопросвітницького заходу на тему “Безпоплатна приватизація земельної ділянки”

15.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, Старосамбірського бюро правової допомоги
роботи виїзного консультаційного пункту у с. Лопушанка – Хомина, с. Ясениця-Замкова
Стрілківської сільської ради у рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство України». Фахівці Самбірського МЦ та бюро правової допомоги
провели правопросвітницький захід на тему “Присвоєння кадастрового номера”, надали
мешканцям громади роз’яснення та консультації, розповсюдили інформаційні матеріали

16.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, Турківського бюро правової допомоги роботи
виїзного консультаційного пункту у Боринській ОТГ, с. Сигловате, с.Верхнє, с. Нижнє у
рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у с/г України». Проведення
правопросвітницького заходу “Продаж земель сільськогосподарського призначення»

16.09.2021 – директор Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги

взяв участь у дослідницькому проєкті «Ліберальний сценарій у

прикордонних регіонах України», що проводиться Центром східноєвропейських та
міжнародних досліджень (ZOіS), Берлін, в обраних районах Львівської області вздовж
кордону із Польщею і є частиною ширшого порівняльного дослідження, яке також
проводиться в інших регіонах України. Даний проєкт розглядає виклики, з якими
стикається ідея ліберальної демократії («ліберальний сценарій») у прикордонних регіонах.
У рамках даного. Відбулась зустріч керівника Центру з інтерв’юером – кандидатом
філологічних наук Тетяною Журженко, науковим співробітником ZOіS, під час якої
Микола Шийко поділився своїми міркуваннями щодо впливу близькості кордону на
розвиток у соціальній, політичній та економічній сферах життя наших громад, щодо
сучасних тенденцій розвитку транскордонного співробітництва, різноманітних форм
транскордонних контактів і відносин із сусідами по інший бік кордону, а також наголосив,
наскільки важливе значення для подальшого розвитку транскордонного співробітництва
мають

питання

співробітництва

правового

забезпечення

реалізації

політики

транскордонного

24.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та Мостиського бюро правової допомоги роботи
виїзного консультаційного пункту у с.Золотковичі Шегинівської ОТГ
30.09.2021 – проведення фахівцями Турківського бюро правової допомоги право
просвітницького заходу у навчальному закладі «Турківський професійний ліцей імені
О.Ільницького на тему « Протидія та запобігання булінгу» допомоги

відеолекторію

“Стягнення аліментів на період навчання”
30.09.2021 - проведення працівниками Старосамбірького бюро правової допомоги
відеолекторію (онлайн) на тему «Що таке булінг?»
Кількість заходів - 24
Комунікативні заходи, спрямовані на посилення правової спроможності громад,
формування та розвиток ОТГ

12.07.2021 - з метою правопросвітницької діяльності у рамках програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство» працівники Самбірського місцевого центру
з надання БВПД року здійснили робочий візит до Боринської сільської ради. Фахівці
центру роз'яснили про діяльність системи безоплатної правової допомоги, надали
інформаційні матеріали для поширення серед населення громади та обговорили
найпоширеніші питання, які виникають в користувачів земельних ділянок на етапі
відкриття ринку землі
27.07.2021 – відбулась робоча зустріч представників моніторингової групи та фахівців
Мостиського бюро правової допомоги з працівниками Мостиської міської ради, під час
якої обговорювались питання взаємодії органів місцевого самоврядувння та бюро правової
допомоги, планування та підготовки спільних правопросвітницьких заходів, а також
співпраці з старостами в організації виїзних прийомів у рамках реалізації Програми
“Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”

20.08.2021 - відбулась робоча зустріч фахівців Самбірського МЦ з надання БВПД зз
Ярославою Каркач, скретарем Новокалинівської міської ради та Галиною Магац,
начальником відділу земельних ресурсів та екології. Учасники зустрічі обговорили шляхи
співпраці та можливості координації зусиль обох структур щодо комплексного надання
правової допомоги мешканцям громади та проведення спільних правопросвітницьких
заходів, спрямованих на пiдвищення рiвня правової поiнформованостi та свідомості
громадян, захисту їхніх прав, а також надання правових консультацій з забезпеченням
доступу до вторинної правової допомоги. Окрім того, директором Центру та керівником
ЦНАПу Новокалинівської міської ради досягнуто домовленості про органiзацiю та
забезпечення роботи консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги

29.09.2021 – відбулась робоча зустріч начальника відділу «Старосамбірське бюро правової
допомоги» з директором Центру надання соціальних послуг Старосамбірської ОТГ, який
розповів про діяльність установи, зокрема про те, що відповідно до Типового положення
Центр

зобов’язаний

проводити

соціально-профілактичну

роботу,

спрямовану

на

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб / сімей, які належать до
вразливих груп населення, а також надавати особам / сім’ям, які належать до вразливих
груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, комплекс

соціальних послуг, які вони потребують, з метою мінімізації або подолання таких
обставин.
зв’язку

Саме цим групам населення і є найбільш потрібна правова допомога. А у
з

життєвими

обставинами,

саме

безкоштовна

правова

допомога.

Тому метою зустрічі було налагодження співпраці Бюро з Центром для збільшення
обізнаності громадян про діяльність бюро, серед жителів району, які є підопічними
Центру, а також розширення можливості отримання безкоштовної правової допомоги
особами, сім'ї яких належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних
життєвих обставинах
Кількість заходів - 4
Фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги організовували та проводили заходи правопросвітницького характеру
спільно із партнерами
02.07.2021 - працівники Мостиського бюро правової допомоги з метою роз'яснення змін у
законодавстві провели робочу зустріч з фахівцями ЦНАПу Шегинівської сільської ради
Обговорили нововведення у прийнятті електронних заяв та видачі довідок Єдиного
Демографічного реєстру жителям громади. Роз'яснили зміни у законодавстві у зв'язку з
прийняттям ЗУ ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин''.
09.07.2021 - робоча зустріч працівників Мостиського бюро правової допомоги з фахівцями
Мостиського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Яворівському районі
Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України,
під час якої обговорено представництво працівниками Мостиського бюро у суді справ,
пов`язаних з укладенням чи розірванням шлюбу, а також - порядок укладення шлюбу з
неповнолітніми особами. Під час заходу фахівці бюро розповсюдили розповсюдили
інформаційні матеріали
16.07.2021 - працівники Мостиського бюро правової допомоги провели семінар на тему
''Відповідальність за несплату аліментів'' з фахівцями Мостиського відділу державної
виконавчої служби ГТУЮ Яворівського району Львіської області, в ході якого обговорили
питання посилення відповідальності за невиконання батьками обов’язків зі сплати
аліментів, а також - види відповідальності та особливості притягнення до відповідальності
за ухилення від сплати аліментів

23.07.2021 - відбулась робоча зустріч фахівців Мостиського бюро правової допомоги з
працівниками Мостиського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ Львівської обл. на
тему 'Електронна трудова книжка у цифровому форматі”. Окрім того, під час заходу
надавались

роз’яснення,

проводилось

консультування

громадян,

фахівці

бюро

розповсюдили розповсюдили інформаційні матеріали
27.07.2021 - забезпечення фахівцями Старосамбірського бюро правової допомоги роботи
виїзного

консультаційного

пункту

у

відділі

соціального

захисту

населення

Старосамбірської міської ради
20.08.2021 - робоча зустріч фахівців Мостиського бюро правової допомоги з працівниками
культури Мостиської міської ради з нагоди відзначення 30 - річчя Незалежності України
03.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту в
Турківській міській раді Самбірського району
09.09.2021 - працівники Турківського бюро правової допомоги провели семінар на тему
''Відповідальність за несплату аліментів'' з фахівцями Турківського відділу державної
виконавчої служби Західного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції
Самбірського району Львівської області, під час якого обговорили питання посилення
відповідальності за невиконання батьками обов’язків зі сплати аліментів, а також види
відповідальності та особливості притягнення до відповідальності за ухилення від сплати
аліментів

09.09.2021 - фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги у Старосамбірському
районному відділі державної виконавчої служби провели інформаційний захід з метою
вирішення актуальної проблеми щодо втрати стороною виконавчого провадження
виконавчого документа. Працівники бюро та відділу ДВС обговорили механізм
відновлення втраченого виконавчого документа, домовились про співпрацю та обмін
інформацією у вирішенні проблемних питань, узгодили можливість проведення спільних
заходів

14.09.2021 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту у
стаціонарному відділенні для постійного, або тимчасового проживання – Рудківський
будинок “Милосердя”
17.09.2021 -

відбулась робоча зустріч фахівця Мостиського бюро правої допомоги з

спеціалістом відділу ведення карток РЗО Мостиського відділу обслуговування громадян
ГУ ПФУ у Львівській області на тему '' Електронна трудова книжка у цифровому форматі
''.Головний спеціаліст бюро правової допомоги зазначила, що з 10 червня цього року в
Україні набув Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який Верховна Рада України
ухвалила ще 5 лютого. Закон врегульовує питання автоматичного призначення пенсії за
віком через особистий електронний кабінет особи. Спеціаліст Мостиського відділу
обслуговування громадян ГУ ПФУ наголосила, що кожен громадянин про свій трудовий
чи страховий стаж може дізнатись переглянувши на порталі електронних послуг

Пенсійного фонду України (pfu.gov.ua) інформацію в своєму особистому кабінеті

23.09.2021 - відбулась робоча зустріч працівників Турківського бюро правової допомоги з
фахівцями Турківського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у
Самбірському районі Львівської області, під час якої обговорено порядок та підстави
встановлення факту родинних відносин та представництво працівниками Турківського
бюро правової допомоги таких справ у суді. Фахівці Турківського бюро правової
допомоги та РАЦСу обмінялись досвідом роботи, обговорили проблемні питання, які
виникають під час встановлення факту родинних відносин та представництва
працівниками Бюро таких справ у суді. Окрім того, присутні узгодили шляхи подальшої
співпраці в наданні громадянам необхідної інформації та допомоги в реалізації прав,
гарантованих державою, наголосили на необхідності та важливості проведення спільних
заходів з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян

Кількість заходів - 12
[1.2.] БПД - онлайн. Електронний правовий супровід
Упровадження на сайті інформаційних електронних ресурсів для конкретних цільових
груп
Кількість тем - 0
Розробка взірцевих документів
Кількість розроблених документів - у 3 кварталі не заплановано
[1.3.]Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid»
(далі-«WikiLegalAid»). Наповнений контент
Надавались пропозиції щодо актуальних тем для напрацювання консультацій та
взірцевих документів
Кількість наданих пропозицій - 1
Підтримка платформи в актуальному стані.
Кількість оновлень - постійно

[1.4.] Механізм перенаправлення.
Розширення діяльності щодо перенаправлення до інших соціальних державних
інституцій, розширення діяльності щодо перенаправлення до інших соціальних
державних інституцій, ГО
Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів
співпраці

та

меморандумів

напрацювання
про

нових

підходів).

перенаправлення.

Збір,

Укладення

заповнених

додаткових
партнерами,

угод/
анкет

партнерських організацій
Кількість нових партнерів - 1.

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД
[2.1.] Експертна оцінка\Peer review. Залучення адвокатів та працівників до пілотів
системи
Інформаційний супровід формування та розвитку законодавчої бази
Кількість заходів - у 3 кварталі незаплановані
[2.2.]“Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя”\
Ukrainian A2J School of ; Practice. Підвищення кваліфікації працівників центру та
адвокатів . Регіональні заходи для працівників, адвокатів і партнерів
Участь у навчальних заходах. За планом РЦ з надання БВПД.
[2.3.]Стратегічні судові спори\модельна справа Strategic litigation. Пошук, виявлення
системних порушень прав людини
Надання матеріалів, інформації у вигляді справ клієнтів
Кількість внесених матеріалів - у 3 кварталі не заплановано

Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для
реалізації своїх прав
[3.1.] Відновне правосуддя / Медіація. Поширення інформації про відновне
правосуддя
Статті у друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних сайтах партнерів
Кількість статей - 1
Інформування клієнтів БПД про можливість використання інструменту медіації
інтерв'ювання
Інформування під час надання консультації
Кількість клієнтів, яким рекомендовано взяти участь у медіації - за потребою

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

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

громадські активісти, бібліотекарі)
Формування груп волонтерів за напрямками. Відбір методології проведення
дослідження та навчання працівників і партнерів.
Кількість волонтерів – 0
[3.3.]Визначення правових потреб громадян. Проведення комплексу заходів
Залучення ГО, ОМС та партнерів до співпраці у вивченні правових потреб
підтримки в актуальному стані карти правових потреб, підписання договорів про
співпрацю – 1
Інтерв'ювання, анкетування, фокус-групи, аналіз змін, аналіз звернень громадян до
місцевих органів влади; аналіз тематики звернень до МЦ.
Рейтингування актуальних питань - 1
Розділ ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,
ефективною
[4.1.]Удосконалене управління системою БПД.
Поширення кращих практик обслуговування клієнтів та узагальнення проблемних
питань
Здійснення необхідних заходів відповідно до порядку оперативного планування та
моніторингу діяльності
Кількість засідань - 3
Комплексний, в тому числі виїзний, моніторинг діяльності бюро правової допомоги
Кількість моніторингів - 2
27.07.2021 - з метою покращення якості роботи бюро правової допомоги; надання
консультативно-методичної допомоги працівникам у виконанні ними своїх основних
завдань

та

функцій;

відстеження

процесу

досягнення

цілей

та

запланованих

результативних показників діяльності та, у разі потреби, коригування поточного стану
моніторингова група у складі заступника директора Регіонального центру з надання
безоплатної правової допомоги у Львівській області - Віри Іськович та Лесі Сушко,
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги,
провела комплексний моніторинг відділу “Старосамбірське бюро правової допомоги” та
відділу “Мостиське бюро правової допомоги” Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Горизонтальний обмін досвідом (взаємодія та обмін досвідом з РЦ та МЦ Львівщини
інших областей)
Кількість виїздів РЦ/МЦ - 1
15.09 - 16.09.2021 - у рамках програми обміну досвідом Віра Іськович, заступник
директора

Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області, директор та

працівники Львівського місцевого центру з надання БВПД, а також фахівець Самбірського
місцевого центру з надання БВПД відвідали Одеський місцевий центр з надання БВПД.
Учасники заходу активно обговорювали питання регіонів у сфері надання БВПД та
розповідали про власні успішні практики. Зустріч пройшла з користю для обох сторін.
Цікавим

було

обговорення

теми

відновного

правосуддя

для

неповнолітніх

координаторами програм двох Регіональних центрів: Вікторією Губко та Вірою Іськович

Забезпечення системи кваліфікованими кадрами
Організація роботи (підвищення кваліфікації) професійних груп МЦ за напрямками:
інтегратори, фронтлайнери, працівники бюро, працівники відділу представництва та
надання БВПД, інші працівники. Проведення нарад з проблемних питань та питань
планування діяльності, зустрічі з адвокатами з метою аналізу практики, обміну
досвідом та обговорення проблемних питань співпраці
Кількість проведених навчань чи нарад – 14
05.07;12.07;19.07; 26.07.2021 - директором Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проводились наради в режимі ZOOM-зв'язку з
працівниками Мостиського, Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги
22.07.2021 – фахівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто
Львів) провели семінар в режимі Zoom-конференції з працівниками місцевих центрів з
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, надали детальні роз'яснення
щодо державної реєстрації документів для оновлення в Єдиному державному реєстрі
відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), адже відповідно Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань мають міститися відомості
про КБВ, повинні у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року подати
державному реєстратору документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в
Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ. На завершення учасники конференції
домовились про подальшу взаємодію з метою проведення активної правопросвітницької
роботи та консультацій для населення громад

02.08; 09.08; 16.08; 30.08.2021 - директором Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проводились наради в режимі ZOOM-зв'язку з
працівниками Мостиського, Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги
13.09.2021 – головний спеціаліст Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги взяла участь у тренінгу по роботі з платформою
WikiLegalAid для фахівців системи БПД, який відбувся у

правовому клубі

PRAVOKATOR м.Львів. Мета цього начального заходу - поширення позитивного досвіду
використання під час консультування клієнтів довідковo - інформаційної платформи
правових консультацій «WikiLegalAid» та ознайомлення учасників тренінгу з її
можливостями Під час заходу учасники: розвивали навички користування платформою;
удосконалювали правові консультації, які містяться на платформі; спробували себе в ролі
авторів правових консультацій; моделювали процес надання правової допомоги на основі
розроблених консультацій

16.09.2021 - директор Самбірського місцевого центру з надання БВПД провів онлайн консультування директорів інклюзивно-ресурсних центрів Львівщини, надав інформацію
та роз’яснення щодо важливих організаційних та нормативно - правових аспектів у
подальшій роботі інклюзивно-ресурсних центрів у зв'язку з прийняттям нових
нормативних документів

06.09; 13.09; 20.09.2021 - директором Самбірського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проводились наради в режимі ZOOM-зв'язку з
працівниками Мостиського, Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

[4.2.]Інноваційний портал IT рішень. Впровадження сервісу допомоги клієнту
використання ЕЦП
Отримання довідок для підтвердження суб’єктності через особистий кабінет клієнта за наявності
[4.2.] Оптимізовані витрати. Впровадження електронного кабінету адвоката.
Електронна звітність для прийняття та перевірки звітів адвокатів
Прийняття звітів від адвокатів в електронному режимі
Кількість звітів адвокатів - 0

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 липня по 30 вересня 2021 року Самбірським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 971 звернень клієнтів, 877 особам було надано
правову консультацію, 94 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 правопрсвітництва
та надання безоплатної
правової допомога

354

299

55

2

Відділ « Мостиське бюро 217
правової допомоги»

205

12

3

Відділ «Старосамбірське 214
бюро правової допомоги »

191

23

4

Відділ « Турківське бюро 186
правової допомоги»

182

4

971

877

94

Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 94
рішень про надання БВПД та надано 55 доручень адвокатам та 40 наказів штатним
працівникам.
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 151 (
15,6 %), іншого цивільного права 148 (15,2 %), спадкового 138 ( 14,2 %), житлового
106 (10,9 %), адміністративного 78 ( 8 %), трудового 75 ( 7,7 %), земельного 65 (6,7 %),
соціального забезпечення 63 (6,5 %), з питань виконання судових рішень 61 ( 6,3%),
пенсійне 38 ( 3,9%), кримінальне 20 ( 2,5%), податкове 18 ( 1,9%), договірне 10 (1 %)

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал
за категорією питань
Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за категорією питань

Розподіл клієнтів за звітний квартал за
категорією питань
Сімейне
Інше цивільне
Спадкове
Житлове
Адміністративне
Трудове
Земельне
Соціальне забезпечення
Виконання судових рішень
Пенсійне

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

Розподіл клієнтів за статтю

40,6%

жінки
чоловіки
59,4%

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком
Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги за віком

Розподіл клієнтів за віком
1,2%
21,6%
24,6%

До 18 р.
18-35 р.
35-60 р.
більше 60 р.

52,6%

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за IІІ квартал 2021 року найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 50 ( 52,6% ), інвалідам 19 (
20% ), ветеранам війни / УБД 16 (16,8 % ), дітям 4 ( 4,2 % ), особам які постраждали від
домашнього насильства 4 ( 4,2% ), внутрішньопереміщеним 1 (1,1% ) , власникам
земельних ділянок 1 ( 1,1%) .

Розподіл клієнтів за категоріями осіб, які
мають право на отримання БВПД
Малозабезпечені
Інваліди
Ветерани/УБД
Внутрішньопереміщенні
Постраждалі від домашнього
насильства
Діти

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб
Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВПД
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІI квартал
2021 року було:
- забезпечено роботу 18 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової
допомоги, в тому числі 14 виїзд в рамках проекту «Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство»;
- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень
під час виїздів склала 70 , в тому числі 56 особи звернулося за отриманням
правових консультацій та роз´яснень до консультаційного пункту в рамках
проекту «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»;
- надано методичну допомогу 18 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 33 правопросвітницьких заходів;

-

розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.

-

надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

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

№
з/
п

1

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
Забезпече виїздних
но роботу пунктів в
консуль- рамках
таційних проєкту
пунктів/- ППІуСГ/
кількість осіб,
що
осіб,що
отримали
отримали правову
правову
допомогу
допомогу

Разом по МЦ, в 18/70
тому числі:

14/56

Кількість ОМС
та
установ провайде
рів БПД,
яким
надано
методичну
допомогу
18

Кількі
сть
проведених
правопросві
тницьких
заходів

Кількіс
ть
клієнтів,
яким
надано
доступ
до
електро
нних
сервісів
МЮ

Кількість
інформа
-ційних
матеріалів,
розміще
-них
у
ЗМІ

33

0

12

2

Самбірський
МЦ

7/26

5/21

7

10

0

10

3

Мостиське
бюро правової
допомоги

3/12

3/12

4

9

0

0

4

Старосамбірське бюро
правової
допомоги

4/12

3/12

4

8

0

2

5

Турківське
бюро правової
допомоги

4/13

3/13

3

6

0

0

