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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2019 рік у II кварталі 

Стрийського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги  
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад. 

Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема, 

щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України 

2 квітня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський у залі засідань Жидачівської районної філії 

Львівського обласного центру зайнятості провів інформаційно-консультативну 

сесію у рамках реалізації плану правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство». Тема заходу: «Аліменти на дитину: відповідальність за несплату, 

розмір, підстави та порядок нарахування». 

 
3 квітня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина спільно із соціальним партнером – Дрогобицьким 

міськрайонним відділом філії Центру пробації у Львівській області у рамках 

правопросвітницької кампанії "Відповідальне батьківство" провели 

інформаційно-консультативну сесію «Аліменти: підстави та порядок 

нарахування». Учасники заходу - особи, які відбувають покарання не пов’язане 

з позбавленням волі. 

 
3 квітня у рамках проведення тематичних тижнів фахівець Сколівського 

бюро правової допомоги Віра Андрейків провела для хворих, які перебувають 

на стаціонарному лікуванні у Славській міській лікарні міні-лекцію на тему: 

«Безоплатне забезпечення ліками /Державні гарантії лікування рідкісних 

захворювань».    
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4 квітня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів лекцію для осіб з інвалідністю. Тема 

заходу: «Безоплатне забезпечення ліками/ Державні гарантії лікування 

рідкісних захворювань». 

 
4 квітня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Галина Костик провела для слухачів правознавчого факультету 

«Університету третього віку», що функціонує на базі Дрогобицького міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), інформаційну сесію на тему: "Безоплатне забезпечення ліками та 

державні гарантії лікування рідкісних захворювань". 

 
4 квітня у приміщенні Трускавецького міського центру соціальних  служб 

для сім’ї дітей та молоді відбувся правопросвітницький захід для дітей 

учасників АТО. Захід відбувся за участю головного спеціаліста відділу 

«Трускавецьке бюро правової допомоги» Габрівської Софії та директора цієї 

установи. Фахівці провели для дітей комплексний захід на тему: «Правомірна 

поведінка: знаю, вмію, виконую».  

 
4 квітня у приміщенні Трускавецької міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомги» Габрівська Софія провела інформаційну сесію на тему:                                 

«Законодавчі зміни в медичній сфері: Безоплатне забезпечення ліками / 

Державні гарантії лікування рідкісних захворювань». Учасники заходу – 

безробітні особи.   

5 квітня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила в рамках Всеукраїнського правовопросвітницького 
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проекту «Я маю право» у приміщенні Територіального центру соціального 

обслуговування Миколаївської районної державної адміністрації провела 

інформаційну сесію для осіб похилого віку. Тема заходу: «Безоплатне 

забезпечення ліками / Державні гарантії лікування рідкісних захворювань».        

  5 квітня у приміщенні Бориславського  міського  територіального центру 

соціального обслуговування головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро 

правової допомоги» Ляхович Галина провела з працівниками даної установи  

інформаційну сесію на тему «Безоплатне забезпечення ліками». 

 
5 квітня головний спеціаліст відділу «Новроздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак в рамках інформаційної кампанії «Відповідальне 

батьківство»  спільно із психологом навчального закладу  Наталією Кравців  

провів лекцію для студентів Новороздільського професійного ліцею на тему: 

«Булінг та засоби протидії йому. Відповідальність батьків за проступки дітей».  

05 квітня головний спеціаліст відділу «Новроздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак в рамках проекту «Я маю право»  для студентів 

Новороздільського професійного ліцею провів інформаційну сесію на тему: 

«Порядок оформлення паспорта громадянина України». 

 
9 квітня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів для безробітних інформаційно – 

консультативну сесію на тему: «Оформлення паспорта громадянина України     

(у тому числі у разі відсутності свідоцтва про народження або його втрати )». 

 
9 квітня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія у приміщенні Трускавецького територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) провела 
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правопросвітницьку лекцію для присутніх осіб літнього віку. Тема заходу: 

«Шляхи протидії шахрайству». 

10 квітня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина провела з учнями Верхньогаївської загальоосвітньої 

середньої школи інформаційні сесії. Теми заходів: «Види відповідальності 

неповнолітніх» та  «Оформлення паспорта громадянина України у формі ID 

картки».  

 
10 квітня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів інформаційно – консультативну сесію на 

тему:  «Я маю право голосу».  

 
12 квітня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак у приміщенні Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості в рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право» провів інформаційно-

консультативну сесію на тему: «Правові основи легального працевлаштування. 

Переваги легальної зайнятості». 

 
16 квітня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів інформаційно – консультативну сесію для 

мешканців Жидачівського району на тему:  «Право голосу». 
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16 квітня головний спеціаліст Сколівського бюро правової допомоги  

Іванна Ждек  спільно із працівниками управління економічної політики 

Сколівської районної державної адміністрації провела правові читання на тему: 

«Правові аспекти започаткування власної справи». Захід відбувся у приміщенні 

Сколівської районної філії Львівського обласного центру зайнятості. 

17 квітня у приміщенні Сколівської центральної районної бібліотеки 

фахівець відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Іванна Ждек для 

працівників бібліотеки та її відвідувачів провела тренінг на тему «Правові 

механізми забезпечення гендерної рівності». 

 
18 квітня у залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості у рамках правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство» відбулася інформаційно-консультативна сесія 

«Нові правила виїзду з дитиною за кордон».  

 
22 квітня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила у приміщенні Миколаївської районної філії  

Львівського центру зайнятості провела інформаційні сесії не теми: «Порядок 

відкриття та застосування єдиного цифрового підпису» та «Запобігання 

нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми». 

 
23 квітня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів семінар для мешканців Жидачівського 

району на тему:  «Щодо процедури виготовлення та застосування ЕЦП». 
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24 квітня у приміщенні Бориславської міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію на тему: «Соціально-побутове і 

медичне забезпечення осіб з інвалідністю».  

 
24 квітня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію щодо реалізації 

плану правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» на тему:  

«Щодо порядку отримання послуги «Муніципальна няня». 

 
06 травня у приміщенні Стрийського міськрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко 

провела лекцію на тему: «Порядок виготовлення ЕЦП». 

 
06 травня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак у приміщенні Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провів інформаційну сесію на тему: 

«Переваги легальної зайнятості». 
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07 травня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів семінар на тему:  «Порядок отримання ЕЦП 

та можливість його використання для спрощеного збору документів». 

 
08 травня  головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему:  «Підстави та порядок нарахування аліментів на утримання дитини». 

 
08 травня у приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Софія Габрівська провела лекцію: «Правові підстави 

стягнення аліментів» для осіб, які числяться безробітними.   

 
08 травня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Електронний цифровий підпис» для шукачів роботи у Дрогобицькому 

міськрайонному центрі зайнятості.  
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08 травня   для учнів  9-11-их  класів  Корчинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра 

Андрейків провела лекцію на тему: «Адміністративна та кримінальна 

відповідальність», під час якої діти розв’язували правові задачі та переглянули 

відеоролик: «Поки батьки не бачать».  

 

 10 травня в с.Козьова Сколівського району відбувся інформаційний 

семінар для осіб літнього віку на тему: «Як узаконити будинок  без документів 

в сільській місцевості?»  Захід провела заступник начальника відділу 

«Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 

 
 14 травня начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію для 

мешканців Жидачівського району на тему:  «Порядок отримання ЕЦП». 

 
 15 травня заступник начальника відділу  «Сколівське бюро правової 

допомоги»  Віра Андрейків  провела інформаційний семінар на тему: 

«Зміцнення й збереження сім’ї». Захід відбувся в рамках правопросвітницької 

кампанії «Відповідальне батьківство» в приміщенні Сколівської районної філії 

Львівського обласного центру зайнятості. 
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       15 травня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості провів інформаційно-консультативну на тему:  

«Аліменти на дитину та їх розмір». 

 
16 травня   у Стрийському вищому художньому училищі для студентів 

захід відбулася лекція на тему: «Попередження, запобігання та протидія 

торгівлі людьми». Захід провела заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко. 

  
 16 травня головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Іванна Ждек провела із працівниками сільської ради с. Тухля 

Сколівського району інформаційну лекцію на тему: «Оформлення електронного 

особистого підпису».  

 
16 травня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги»  Андрій Турчинський в залі засідань Жидачівської районної філії 

Львівського обласного центру зайнятості провів інформаційно-консультативну 

сесію на тему:  «Домашнє насильство та його прояви». 
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17 травня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Руслан Фурдзин провів правопросвітницьку лекцію для учнів 9-х 

класів Бориславської загальноосвітньої школи №1 на тему: «Відповідальність 

неповнолітніх».  

 
17 травня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Галина Костик провела лекцію з учнями  Дрогобицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№4 на тему: «Кримінальна і адміністративна 

відповідальність неповнолітніх».  

 
20 травня в приміщенні Дрогобицького МРВ з питань пробації                

(м.Трускавець) філії Державної установи «Центр пробації у Львівській області» 

головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» 

Габрівська Софія провела для підсудних облікових осіб інформаційну сесію на 

тему: «Протидія домашньому насильству». 

21 травня у приміщенні Бориславської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро 

правової допомоги» Фурдзин Руслан провів  тематичну лекцію з безробітними 

на тему: «Відповідальне батьківство». 
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 21 травня  головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему:  «Розмір, підстави та порядок нарахування аліментів на дитину». 

 
22 травня заступник начальника відділу Габрівський Петро провів 

інформаційно-консультативну сесію на тему:  «Безпечне та здорове майбутнє 

праці» для шукачів роботи у Дрогобицькому міськрайонному центрі зайнятості.  

 
22 травня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський спільно з представниками Жидачівської 

районної філії Львівського обласного центру зайнятості провели семінар на 

тему:  «Правовий захист осіб, які отримали статус безробітних». 

 
22 травня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Габрівська провела правопросвітницький захід з питань 

охорони праці для осіб, які числяться безробітними. 

 
22 травня в Трускавецькій дитячій бібліотеці відбувся захід для дітей 

тему: «Територію закону не переступати», який провели головний спеціаліст 

відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Софія Габрівська та  інспектор 
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з ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Нерсесова 

Вероніка.  

   
22 травня школярі міста Дрогобича мали можливість побувати на заході, 

під час якого вони дізналися про те, які є види кримінальної відповідальності 

неповнолітніх та види адміністративних стягнень. Окрім цього, вони 

переглянули кілька відеофільмів про долю засуджених неповнолітніх осіб, 

проаналізували, які фактори можуть стати причинами скоєння злочинів, 

обговорили спільно із лекторами, куди слід звертатися у разі, якщо стали 

свідками злочину. Захід спільно організували відділ – служба у справах дітей 

Дрогобицької міської ради, фахівці бюро та Дрогобицька громадська 

організація Спілка Української Молоді.  

 
23 травня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів семінар для осіб з обмеженими 

можливостями Жидачівського району на тему:  «Прийняття спадщини або 

відмова від її прийняття». 

 
23 травня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» для працівників Славської міської лікарні провела інформаційну 

лекцію щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

27 травня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак у приміщенні Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провів інформаційну сесію на тему: 

«Захист дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів». 
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27 травня у приміщенні Бориславської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро 

правової допомоги» Ляхович Галина провела  тематичну лекцію з безробітними 

на тему: «Правові та організаційні основи охорони праці».  

27 травня у Стрийському міськрайонному центрі зайнятості відбулася 

лекція на тему: «Відповідальне батьківство».  Захід для осіб, які мають статус 

безробітних, провела Ірина Данилко заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги. 

   
  28 травня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему:  «Порядок отримання ЕЦП та можливість його використання в отриманні 

документів через відповідні онлайн сервіси органів державної влади». 

 
28 травня для слухачів правознавчого факультету «Університету третього 

віку» на базі Дрогобицького міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) відбувся захід на тему: «Права 

споживача житлово-комунальних послуг». Захід провела головний спеціаліст 

відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги»  Костик Галина. 

  
29 травня  відбувся комплексний захід в деяких правоохоронних та 

соціальних інституціях в рамках акції «Ми стоїмо на сторожі прав дитини». 

Його одночасно організували та провели працівники місцевого центру й бюро 

правової допомоги, які знаходяться у територіальній юрисдикції місцевого 

центру. Соціальними партнерами стали, зокрема, відділи поліції Головного 

управління Національної поліції у Львівській області, суди, служби у справах 

дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби пробації, 
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відділи прокуратури, виконавчі служби, державні органи реєстрації цивільного 

стану.   

   
30 травня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина спільно із соціальними партнерами провели 

правопросвітницький захід на тему: «Права дітей» в дитячому будинку 

«Оріана».  

 
31 травня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина спільно із соціальним партнером – Дрогобицьким 

міськрайонним відділом філії Центру пробації у Львівській області  провели 

бесіду на тему: «Права дітей і кримінальна відповідальність неповнолітніх»  з 

підлітками схильними до девіантної поведінки.  

 
03 червня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина та директор Стрийського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Марія Николаїшин спільно із 

партнерами Дрогобицькою організацією Спілка Української Молоді провели 

правову ігротеку для дітей. Захід відбувся  у Дрогобицькому добровільному 

товаристві захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія». 
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04 червня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

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

на дитину та їх розмір». 

 
05 червня про важливість відповідального ставлення до батьківських 

обов’язків розповів заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро під час інформаційно-консультативної сесії, що 

відбулася у Дрогобицькому міськрайонному відділі філії Центру пробації у 

Львівській області.  

 
05 червня головний спеціаліст  відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Габрівська провела інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Електронно-цифровий підпис: правове регулювання, порядок отримання 

та застосування» у приміщенні Стебницької міської філії Львівського  

обласного центру зайнятості. 

 
06 червня  головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію 

для мешканців Жидачівського району на тему: «Порядок отримання ЕЦП». 
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07 червня  відбулася лекція в рамках проекту «Відповідальне 

батьківство»,  під час якої ознайомили з алгоритмом дій при підписанні 

договору з «Муніципальною нянею». Захід провели заступник  начальника 

відділу «Сколівського бюро правової допомоги»  Віра Андрейків спільно з 

працівником центру зайнятості. 

 
07 червня в приміщенні Трускавецького міського центру соціальних 

служб для сім’ї,  дітей та молоді відбувся правопросвітницький захід на тему: 

«Все про відповідальність неповнолітніх» для дітей учасників АТО та дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. Захід провели головний спеціаліст 

відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Габрівська Софія спільно із 

партнерами. 

  
10 червня у приміщенні Моршинської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбулася інформаційна сесія на тему «Правові 

основи охорони праці». Захід повела директор центру Марія Николаїшин. 

11 червня відбулася інформаційно-консультативна сесія для мешканців 

Жидачівського району на тему: «Реформи уряду України у соціальній сфері. 

Пенсійна реформа». Захід провів головний спеціаліст відділу «Жидачівське 

бюро правової допомоги» Андрій Турчинський.  

 
11 червня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила у приміщенні Миколаївської районної філії  

Львівського центру зайнятості провела лекцію на тему: «Відповідальне 

батьківство». 



17 

 

  
   12 червня відбувся семінар для мешканців Жидачівського району на 

тему: «Розмір, підстави та порядок нарахування аліментів на утримання 

дитини». Захід провів головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський.  

 
12 червня в приміщенні Трускавецького територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) головний спеціаліст 

відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Софія Габрівська провела 

інформаційну сесію на тему: «Електронний цифровий підпис» для колективу 

даної установи.  

  
14 червня відбулася інформаційно-консультативна сесія для мешканців 

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

передаються громадянам». Захід провів головний спеціаліст відділу 

«Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський.  

 
18 червня у приміщенні Бориславської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро 

правової допомоги» Фурдзин Руслан провів  тематичну лекцію з безробітними 

на тему: «Відповідальне батьківство».  
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19 червня у с. Млиниська Жидачівського району начальник відділу 

«Жидачівське бюро правової допомоги» Ярослав Буряк провів навчання з 

працівниками сільської ради  на тему: «Про розміри, підстави та порядок 

нарахування аліментів на утримання дитини; нових правил виїзду з дитиною за 

кордон; порядок отримання послуги «Муніципальна няня». 

 
 

21 червня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбулася інформаційно-консультативна сесію на 

тему: «Порядок отримання ЕЦП». Захід провів начальник відділу «Жидачівське 

бюро правової допомоги» Ярослав Буряк.  

 
21 червня відбулась інформаційна сесія: «Правові основи протидії 

домашньому насильству» для трудового колективу Трускавецької центральної 

бібліотеки. Захід провела головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Софія Габрівська.  

 
25 червня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбулася інформаційно-консультативна сесія на 

тему: «Українське законодавство, щодо пільг для учасників бойових дій». Захід 
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провів начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Ярослав 

Буряк.            

 
20 червня у Стебницькій міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості, а також у Дрогобицькому міськрайонному центрі зайнятості  

відбулися заходи про важливість дотримання працедавцями та працівниками 

законодавства про працю, у тому числі вимог до належних умов праці та 

охорони праці. Захід провів заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» Петро Габрівський. 

  
21 липня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Габрівська  провела семінар для безробітних на тему «Як 

правильно реалізувати право голосу», який відбувся в приміщенні 

Трускавецької  міської філії Львівського  обласного центру зайнятості. 

 
     26 липня заступник начальника відділу право просвітництва та 

надання правової допомоги Ірина Данилко провела інформаційний семінар на 

тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 

експлуатації дитячої праці».  
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    26 червня  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Порядок отримання 

послуги Муніципальна няня». Захід провів начальник відділу «Жидачівське 

бюро правової допомоги» Ярослав Буряк.  

 
27 червня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила провела інформаційну сесію для осіб з інвалідністю  по 

зору на тему: «Права особи з інвалідністю». 

 
 27 червня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбулася інформаційно-консультативна сесія на 

тему: «Способи оскарження порушень виборчих прав». Захід провів начальник 

відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»   Ярослав Буряк.  

 
 

 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 

метою удосконалення надання ними БПД 

 1 квітня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Руслан Фурдзин, прийняв участь у черговому засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини Бориславської міської ради. Розглядалися питання: 

про неналежне виконання батьківських обов’язків  відносно малолітніх  дітей, 

про злісне ухиляння батьків від сплати аліментів на дітей,  надання 

рекомендаційного висновку про позбавлення батьківських прав та інші. 

 5 квітня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Руслан Фурдзин прийняв участь у черговому засіданні комісії з 
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питань захисту прав дитини Бориславської міської ради. Розглядались питання: 

про неналежне виконання батьківських обов’язків  відносно малолітніх  дітей, 

надання рекомендаційних висновків про позбавлення батьківських прав, 

встановлення графіків побачень батька з дитиною та інші. 

13 травня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Руслан Фурдзин прийняв участь у черговому засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини Бориславської міської ради.  

23 травня відбувся круглий стіл в приміщенні Миколаївського відділення 

поліції, де розглянули питання відповідального батьківства. Захід провела 

головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Ольга 

Жила. 

 

24 травня у приміщенні Сколівського бюро правової допомоги відбувся 

круглий стіл на тему: «Ми стоїмо на захисті прав дитини». Участь  в заході 

взяли соціальні партнери  бюро.  Детально обговорили  спільний  план заходів 

щодо проведення Міжнародного дня захисту дітей. Також цього дня  підписали 

договір про співпрацю  з  Сколівською центральною районною лікарнею. 

 

 
  

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 забезпечено проведення 68 прийомів громадян. Зокрема: 

- смт. Східниця; 

- смт. Меденичі; 

- с. Бистриця Гірська Дрогобицького району; 

- с. Антонівка Жидачівського району;  

- с. Млиниська Жидачівського району;  

- смт. Гніздичів Жидачівського району;  
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- с. Гірське Миколаївського району; 

- с. Угерське Стрийського району; 

- с. Тухля Сколівського району; 

- с.Верхня Рожанка Сколівського району; 

- с. Лавочне Сколівського району; 

- Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості;    

- Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості; 

- Миколаївська районна філія Львівського обласного центру зайнятості;  

- Стрийський міськрайонний центр зайнятості; 

- Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості; 

-Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

- Стебницька міська філія Львівського  обласного центру зайнятості  

- Сколівська центральна районна лікарня;  

- Славська міська лікарня;  

- Бориславський відділ обслуговування громадян (сервісний центр)  

- Територіальний центр соціального обслуговування Миколаївської РДА;   

- Територіальний центр соціального обслуговування Новороздільської 

міської ради; 

- Сколівський районний територіальний центр соціального 

обслуговування; 

- Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг); 

- Дрогобицький МРВ з питань пробації філії ДУ «Центр пробації» у 

Львівській області; 

- Дрогобицький районний сектор з питань пробації ( м. Трускавець) філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській області;  

- Жидачівський районний сектор філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області;   

- Стрийський районний сектор філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області;  

 - Сколівський районний сектор філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області; 

- Бібліотеки-філії № 1, 2, 3, 6 Бориславської міської центральної 

бібліотечної системи; 

- Центральна міська бібліотека м. Трускавець; 

-Дрогобицька виправна колонія №40. 

   

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 За період 01.04.2019 по 27.06.2019 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено 122 інформаційні матеріали у місцевих ЗМІ, зокрема: друкована 

преса -1,  на сайтах ОМС, ОДВВ  - 60, радіо – 4 та інших інтернет-ресурсах – 

57. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2019р. по 30.06.2019р. місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2072 звернення клієнтів, 1995 особам було 

надано правову консультацію, 77 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 правової інформації та 

консультацій 
294 287 7 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 

228 214 14 

3 
Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 

376 363 13 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 

302 300 2 

5 
Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 

241 226 15 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 

185 180 5 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 

247 236 11 

8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 

199 189 10 

Разом по МЦ 2072 1995 77 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

76 рішень про надання БВПД та надано 12 доручень адвокатам та 64 накази 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 1 письмовому зверненню було надано відмову 

у наданні БВПД.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного права – 335 (16%), сімейного права 316 (15%), земельного 

права 238 (12%), житлового права 226 (11%), з інших питань – 220(11%), 

соціального забезпечення 185 (9%), спадкового права 173 (8%), трудового права 
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142 (7%), адміністративного права 85 (4%), договірного законодавства 84 (4%), 

з питань виконання судових рішень 42 (2%), медичного права – 26(1%). 

 

За звітний період до місцевого центру звернулось 2072 громадян: 

жінок -1199(58%), чоловіків – 873 (42%). 

 

         За звітний період найчастіше звертались особи від 36 до 60 років – 

1009 (49%), віком понад 60 років – 582(28%), від 18 до 35 років – 472 (22%), до 

18 років – 9 (1%). 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД (77) то за найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам - 43(57%) та),особам із 

інвалідністю – 22 (29%), Діти – 5 (6%), ветеранам війни - 3(4%), ВПО – 3 (4%). 

Надано 1 відмову в наданні БВПД. 

 

 

Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в тому числі бюро правової допомоги було: 

 Здійснено 68 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 24 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 411  осіб, в тому числі 320 осіб 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 91 особа до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 13 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 135 правопросвітницьких заходів. 
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 розміщено у ЗМІ 122 інформаційні матеріали з питань надання БПД; 

 Надано 53 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 
 
 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 
розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, в 
тому числі: 68/320 24/91 13 135 53 

122 

2 

Відділ 

«Бориславське 

бюро правової 

допомоги» 

15/65 
4/13 

 
1 10 1 

3 

«Дрогобицьке 

бюро правової 

допомоги»  
12/58 4/31 1 30 52 

4 

Відділ 

«Жидачівське 

бюро правової 

допомоги» 

5/34 9/15 2 27 0 

5 

Відділ 

«Миколаївське 

бюро правової 

допомоги» 

6/22 1/1 1 13 0 

6 

Відділ 

«Новороздільсь

ке бюро 

правової 

допомоги» 

5/20 0/0 2 8 0 

7 

Відділ 

«Сколівське 

бюро правової 

допомоги» 

13/73 2/16 1 20 0 

8 

Відділ 

«Трускавецьке 

бюро правової 

допомоги» 

8/29 2/11 0 17 0 

 

 

Директор                                                                                        М.І.Николаїшин 


