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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2019 рік у IIІ 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 

 01 липня у Стрийському районному секторі з питань пробації філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській області відбулася лекція на 

тему: «Відповідальність за несплату аліментів», яку провела заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Ірина Данилко. 

 
 02 липня в дитячому  закладі оздоровлення та відпочинку  «Динамо», що 

в селищі Славське, відбувся  тренінг для дітей  на тему: «Насильство, жорстока 

поведінка: форми виявлення, профілактика, допомога». Захід провели спільно 

заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра 

Андрейків та фахівці Сколівського центру соціальних служб сім’ї та молоді.  

  
          02 липня відбувся семінар на тему: «Виїзд дитини за кордон: нові 

правила». Захід провів головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський.  
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          03 липня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію для мешканців 

Жидачівського району на тему: «Парламентські вибори в Україні. Дії, які 

необхідно вчинити за відсутності запрошення на вибори».  

 
 04 липня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги»  Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію для 

мешканців Жидачівського району на тему: «Права та гарантії учасників АТО та 

членів їх сімей».  

 05 липня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила у приміщенні Тростянецької сільської об’єднаної 

територіальної громади  провела інформаційні сесії на тему: «Заходи по 

запобіганню протидії торгівлі людьми» та «Запобігаємо та протидіємо 

домашньому насильству». 

 05 липня діти з особливими потребами, котрі перебувають в 

Верхньосиньовидненській спецшколі-інтернаті «Надія», стали учасниками 

правопросвітницького заходу на тему: «Мандрівка в країну Закону і Права». 

Захід провели заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги»  Віра Андрейків спільно зі соціальними партнерами. 

 
          09 липня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію для мешканців 

Жидачівського району на тему: «Вибори у Верховну раду. Що потрібно знати 

про парламентські вибори в Україні?».  

 
 09 липня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги»  Віра Андрейків  у приміщенні Сколівської районної філії 
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Львівського обласного центру зайнятості провела лекцію на тему: «Чесна 

платіжка». 

 
 09 липня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро  провів для  слухачів правознавчого факультету 

«Університету третього віку», що діє при Дрогобицькому міському 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) інформаційно-консультативну сесію на тему: «Я маю право на чесну 

платіжку». 

 
 10 липня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги»  Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Про рішення уряду щодо встановлення максимально допустимих 

граничних тарифів на постачання теплової енергії та гарячої води».  

 
 10 липня  в   навчально-оздоровчому таборі «Політехнік-2» відбулася 

правова вікторина: «Юридичний  семафор» для  дітей, які там відпочивають.  

Захід провела заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги»  Віра Андрейків.  

  
10 липня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро спільно з фахівцями Дрогобицького 

міськрайонного центру зайнятості відвідали Дитячий заклад санаторного типу 
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«Світанок» та провели для дітей ряд цікавих заходів: правову ігротеку та 

лекцію.  

  
10 липня у Трускавецькій міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбулася інформаційна сесія на тему: «Я маю право обирати».  Захід 

провела головний спеціаліст  відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» 

Габрівська Софія. 

 
 11 липня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Про виїзд з дитиною за кордон: без 

згоди другого з батьків».  

 
11 липня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Софія Габрівська провела для осіб поважного віку інформаційну 

сесію на тему: «Чесна платіжка». 

 
11 липня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак у приміщенні Новороздільського територіального 

центру соціального обслуговування  провів інформаційну сесію для працівників 

центру  на тему:  «Порядок здійснення голосування на виборах народних 

депутатів України». 
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15 липня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Тарас Сагайдак у приміщенні Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провів інформаційну сесію на тему: 

«Чесна платіжка».          

  
         16 липня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги»  Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Про порядок голосування на виборах народних депутатів 

України».  

 
 16 липня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина провела з працівниками Грушівської сільської ради 

бесіду на тему: «Стандарти якості надання безоплатної первинної правової 

допомоги».  

 
 16 липня 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: 

«Чесна платіжка». 
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 16 липня в дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Ватра», що розташований в с. Гребенів Сколівського району відбулась 

презентація відео ролику: «Протидія торгівлі людьми». Захід провели головний 

спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Іванна Ждек спільно 

із соціальними партнерами. 

  
          17 липня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги»  Андрій Турчинський провів інформаційно-консультативну сесію 

для осіб з особливими потребами на тему: «Про способи захисту прав 

споживачів. Чесна платіжка».  

 
 17 липня в приміщенні  Сколівської центральної  районної бібліотеки 

відбулася  інформаційна сесія: «Реалізація  свого права голосу на виборах 

народних депутатів», яку провела заступник начальника відділу «Сколівське 

бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 

 
 19 липня  в дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Динамо», що розташований в смт. Славське Сколівського району для дітей 

різної вікової категорії відбувся правовий турнір: «Майбутня Україна». Захід 

провели головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової допомоги» 

Іванна Ждек. 
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 23 липня для учасників АТО відбулася лекція на тему «Пільги для 

учасників АТО». Захід провела заступник начальника відділу «Сколівське бюро 

правової допомоги» Віра Андрейків. 

  
          23 липня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги»  

Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію для осіб з 

особливими потребами на тему: «Про рішення уряду, щодо встановлення 

максимально допустимих граничних тарифів на постачання теплової енергії та 

гарячої води». 

   
 23 липня під час інформаційно-консультативної сесії слухачі 

правознавчого факультету «Університету третього віку», що діє при 

Дрогобицькому міському територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) дізналися, як в Україні здійснюється забезпечення 

функціонування української мови як державної та якими нормативними актами 

це питання регулюється. Захід провела головний спеціаліст відділу 

«Дрогобицьке бюро правової допомоги» Галина Костик. 

 
24 липня фахівці Дрогобицького та Трускавецького бюро правової 

допомоги спільно із соціальним партнером - Дрогобицьким міськрайонним 

центром зайнятості у дитячому закладі санаторного типу «Світанок», що 

знаходиться у с.Станиля Дрогобицького району (поблизу м. Трускавець), 

провели комплексний захід на тему: «Правові орієнтири для кожної дитини». 
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          25 липня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинсьий провів семінар на тему: «Правила виїзду за 

кордон з дитиною».  

 
 25 липня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги»  Віра Андрейків провела для медичних працівників Славської 

міської лікарні лекцію щодо охорони праці.  

 
 26 липня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина провела інтерактивну бесіду з учасниками НСОУ 

«Пласт»  м. Дрогобича на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

 

 26 липня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія спільно із соціальним партнером провели 

правопросвітницький захід для дітей учасників АТО на тему: «Безпека онлайн».  
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 29 липня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги»  Віра Андрейків провела інформаційну сесію на тему: «Кредитна 

заборгованість: що робити якщо немає можливості її погасити?» 

 
          30 липня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк  провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Протидія торгівлі людьми».  

 
 30 липня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела  інформаційну сесію з безробітними у 

Бориславській міській філії Львівського обласного центру зайнятості  на тему: 

«Ні! Сучасному рабству».  

   
       30 липня в Стрийському районному Народному домі відбувся 

інформаційний захід з метою інформування громадян стосовно глобальної 

проблеми торгівлі. Участь в заході взяла заступник начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко.  

   
 30 липня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро спільно із фахівцем Дрогобицького 

міськрайонного центру зайнятості Мисишин Катериною провели ряд 
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правопросвітницьких та профорієнтаційних заходів у Реколекційно-

просвітницькому центрі «Еммануїл» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.  

Зокрема: «Я маю права та готовий їх захищати», «Протиправні дії 

неповнолітнього: хто нестиме відповідальність?», «Торгівля людьми у 

сучасному світі: основні правила безпечної поведінки для дітей». 

   
 01 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк  провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Про порядок отримання ЕЦП».  

 

 02 серпня  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила для працівників Пісочненської сільської ради провела 

інформаційну сесію не тему: «Протидія домашньому насильству та заходи його 

попередження».  

 
 02 серпня  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила провела семінар для працівників Розвадівської сільської 

об’єднаної територіальної громади  на тему: «Трудовий договір: порядок його 

укладення».  

 

 06 серпня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

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

розміру нарахування аліментів на дитину».  
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06 серпня головний спеціаліст «Сколівського бюро правової допомоги» 

Іванна Ждек провела із працівниками фельшерсько акушерського пункту           

с. Ялинкувате Сколівського району навчання щодо роботи із онлайн будинком 

юстиції.  

07 серпня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина провела лекцію-бесіду на тему: «Відповідальне 

батьківство» у Дрогобицькому міськрайонному відділі філії Державної 

установи «Центр пробації» у Львівській області.  

 
08 серпня в приміщенні Сколівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості відбулася інформаційна сесія на тему: «Поїхати за кордон з 

дитиною - легко». Захід провела головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро 

правової допомоги»  Іванна Ждек.     

 
 08 серпня  начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк  провів інформаційно-консультативну сесію для мешканців 

Жидачівського району на тему: «Протидія домашньому насильству».  

 
          12 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк  провів семінар на тему: «Про відповідальність за 

вчинення насильства в сім’ї». 
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14 серпня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина спільно із соціальним партнером – Дрогобицьким 

міськрайонним відділом філії Центру пробації у Львівській області  провели 

бесіду з дітьми схильними до девіантної поведінки. Захід був присвячений темі 

«Відповідальності неповнолітніх».  

 
 14 серпня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

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

реалізації та захисту права дитини на належне утримання».  

 
 15 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк  провів семінар на тему:  «Гарантії соціального 

захисту учасників АТО».  

 
15 серпня для працівників Сколівської районної бібліотеки  відбулася 

лекція на тему: «Чесна платіжка». Захід провела головний спеціаліст відділу 

«Сколівське бюро правової допомоги» Іванна Ждек.     
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16 серпня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк  провів інформаційно-консультативну сесію для мешканців 

Жидачівського району  на тему: «Конституційні права, свободи та обов’зки 

людини і громадянина».  

 
20 серпня 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: «Чесна платіжка». 

 

20 серпня  головний спеціаліст правової допомоги відділу «Трускавецьке 

бюро правової допомоги» Габрівська Софія провела для дітей, батьки яких 

опинилися в складних життєвих обставинах та для дітей учасників АТО 

пізнавальний, правопросвітницький захід: «Що я знаю про Незалежність своєї 

держави?».   

  

21 серпня в дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Старт», що розташований в с. Коростів Сколівського району, для дітей різної 
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вікової категорії відбувся тренінг «Булити не круто!». Захід провела головний 

спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Іванна Ждек. 

         
22 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк  провів семінар на тему :  «Порядок отримання 

ЕЦП».  

 
22 серпня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила провела інформаційні сесії для осіб з інвалідністю  на 

теми: «Чесна платіжка» та «Спадкування за законом і за заповітом».  

  
22 серпня  у Трускавецькій міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбулася інформаційна сесія на тему «Протидія торгівлі людьми».  

Захід провела головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія. 

 
29 серпня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія в приміщенні Стебницької міської філії 
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Львівського  обласного центру зайнятості провела інформаційно-

консультативну сесію на тему «Протидія торгівлі людьми». 

  
29 серпня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія з метою підвищення рівня правосвідомості серед 

дітей відвідала державний заклад дитячий спеціалізований (спеціальний) 

санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров'я України, що у місті 

Трускавці. Тема заходу: «Основи правомірної поведінки». 

  
 30 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк  провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Реформи, що проводяться  Урядом України у соціальній сфері. Пенсійна 

реформа».  

 
02 вересня  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: «Відповідальне батьківство». 

04 вересня серед учнів 3-4 класів Сколівської академічної гімназії при 

Національному університеті «Львівська політехніка»    ім. О.Ушневича  

провели тематичні уроки «Я маю право!».  Заходи провела головний спеціаліст 

відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Іванна Ждек. 
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04 вересня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський у гімназії  ім. О.Партицького м. Жидачів 

провів тематичний урок для учнів 7–го класу на тему «Я маю право».  

 
04 вересня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правоовї 

допомоги» Костик Галина спільно з головою Дрогобицької громадської 

організації Спілка Української Молоді Ганною Николаїшин провели 

інтерактивні уроки для учнів 5 та 6 класу гімназії №15 імені Степана Бандери. 

    

05 вересня  головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський в опорному закладі «Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2» провів тематичний урок для учнів 5–го класу на тему «Я маю право».  

              
05 вересня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правоовї 

допомоги» Костик Галина  провела інтерактивний урок для учнів 5-6 класів 

 Дрогобицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 
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06 вересня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Габрівська Софія  для  учнів четвертих класів Трускавецької ЗОШ 

№1 провела тематичний урок «Я маю право!». 

  
06 вересня фахівці відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 

Ляхович Галина та Фурдзин Руслан провели урок для учнів 5-6 класів 

санаторної школи-інтернат Бориславської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернат І-ІІІ ступеня для дітей з хронічними захворюваннями травлення на 

тему:«Я маю право!». 

  

11 вересня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Віра Андрейків  провела лекцію «Правові аспекти отримання освіти 

осіб із інвалідністю» в Сколівській районній філії Львівського обласного 

центру зайнятості. 

 
11 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 
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допомоги»  Ярослав Буряк провів інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Про способи захисту своїх прав громадянами у разі отримання «нечесної 

платіжки». 

 
11 вересня в приміщенні Трускавецької центральної міської бібліотеки 

головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Софія 

Габрівська провела інформаційну сесію: «Закон без бар’єрів»  для  осіб з 

інвалідністю, трудового колективу бібліотеки та пересічних мешканців              

м. Трускавця.  

  
 12 вересня  головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський в Жидачівському навчально-виховному 

комплексі «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 

заклад» провів урок для учнів 10–го класу на тему «Цивільна, адміністративна 

та кримінальна відповідальність неповнолітніх.Відповідальність за булінг».  

  
12 вересня  учні 8-10 класів Славської ЗЗСО І-ІІІ ст стали учасниками 

лекції на тему: «Булінг – ганебне явище». Захід провела заступник начальника 

відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків.    
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 16 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинсьий провів семінар на тему: «Виїзд дитини 

за кордон: нові правила».  

  
          18 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський  провів інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Про можливість використання  ЕЦП для збору документів».  

 
 19 вересня  в Лавочнянській ЗОШ І-ІІ ст. №1  пройшов тренінг 

«Профілактика булінгу». Захід провела заступник начальника відділу 

«Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків. 

  
 20 вересня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Фурдзин Руслан провів інформаційну сесію з учнями 9-их класів  

Бориславської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  на тему: «Стоп Булінг».  

  
 20 вересня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Фурдзин Руслан провів лекцію для учнів 9 класу  Бориславської 
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загальноосвітньої школи № 5 на тему – «Юридична відповідальність 

неповнолітніх». 

 
 21 вересня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Костик Галина провела інтерактивну бесіду з учасниками НСОУ 

«Пласт» м. Дрогобича в честь відкриття Пластового року.  Активітет був 

присвячений темі: «Булінг- проблема сучасності, як захистити свої права».  

 
 24 вересня начальник відділу«Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк провів семінар для мешканців Жидачівського району на тему: 

«Про виїзд з  дитиною за кордон:  без згоди другого з батьків».  

 
 25 вересня у Дрогобицькому міськрайонному центрі зайнятості відбулася 

інформаційно-консультативна сесія на тему: «Про особливості надання 

безоплатної правової допомоги безробітним особам». Захід провів заступник 

начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Габрівський  

Петро. 

 
 25 вересня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила у приміщенні Миколаївської районної філії  

Львівського центру зайнятості для учасників АТО провела інформаційну сесію 

на тему: «Соціальні пільги та виплати учасникам АТО».  
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25 вересня в Трускавецькій міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбулася інформаційна сесія для учасників АТО на тему «Трудові 

гарантії учасників АТО».  Захід провела головний спеціаліст відділу 

«Трускавецьке бюро правової допомоги» Габрівська Софія.  

 
26 вересня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила у приміщенні Територіального центру соціального 

обслуговування Миколаївської РДА провела інформаційну сесію для 

соціальних працівників на тему:«Чесна платіжка».        

 
26 вересня заступник начальника відділу право просвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Данилко у Стрийському міськрайонному 

центрі зайнятості провела інформаційну сесію на тему: «Правові аспекти 

легальної зайнятості». 

  
27 вересня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Габрівська Софія спільно із  начальником Трускавецького відділу 

обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у 



22 

 

Львівській області Каніною Русланою провели інформаційну сесію  на тему: 

«Про головне в пенсійному законодавстві».   

 

 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 

метою удосконалення надання ними БПД 
  

05 липня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

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

питань захисту прав дитини Бориславської міської ради.                                     

 06 серпня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Руслан Фурдзин прийняв участь у черговому засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини Бориславської міської ради.  

16 вересня в приміщенні Бориславської міської центральної бібліотеки 

відбувся круглий стіл присвячений третій  річниці діяльності Бориславського 

бюро правової допомоги.  

  
 18 вересня у Дрогобичі пройшов правовий десант, під час якого відбулися 

ряд заходів. На площі біля пам’ятника Т. Шевченкові фахівчині бюро правової 

допомоги Галина Костик і Софія Габрівська проводили експрес-

консультування мешканців Дрогибиччини. Разом з тим відбувалося вуличне 

інформування щодо діяльності бюро правової допомоги на теренах 

Дрогобиччини, а також вуличне навчання на тему: «Відповідальність за 

булінг». Згодом відбулася інформаційна сесія щодо пенсійного забезпечення 

прав внутрішньо переміщених осіб, яку спільно організували Стрийський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області у співпраці з 

Благодійним фондом «Право на захист». 

 Не менш цікавим було перше заняття у «Правовій школі журналіста», яку 

провели для місцевих ЗМІ директор центру Марія Николаїшин та заступник 

начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» Віра Андрейків. На 

завершення робочого дня відбулася інформаційно-комунікативна платформа, де 

працівники бюро правової допомоги мали можливість, підводячи підсумки 

трирічної діяльності, розповісти про свою діяльність. 
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 19 вересня в Трускавецькому бюро правової допомоги відбувся круглий 

стіл присвячений третій  річниці діяльності бюро. Серед присутніх – запрошені 

соціальні партнери – керівники відповідних структур.  

  

 20 вересня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

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

питань захисту прав дитини Бориславської міської ради.  

 27 вересня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина прийняла участь у засіданні Координаційної ради з 

питань запобігання та протидії домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі. 

 30 вересня в дитячому будинку «Оріана» проведено круглий стіл на тему: 

«Механізм співпраці соціальних та правових інституцій у сфері захисту прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», в якому взяли 

участь: головні спеціалісти відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 

Ляхович Галина та Фурдзин Руслан, начальник відділу служби у справах дітей 

Бориславської міської ради Ганна Подставек, директор дитячого будинку 

«Оріана» Ірина Костира, начальник відділу соціальної роботи Бориславського 

міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Ганна Калин.  
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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 54 прийоми громадян. Зокрема: 

1. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(01.07.2019 року); 

2. Дрогобицький МРВ з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (01.07.2019 року); 

3. Стрийський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (01.07.2019 року); 

4. Бориславська міська централізована бібліотечна система (04.07.2019 року); 

5. Тростянецька об’єднана територіальна громада (05.07.2019 року); 

6. Славська міська лікарня (10.07.2019); 

7. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(10.07.2019 року); 

8. Бориславська міська централізована бібліотечна система (11.07.2019 року); 

9. Бориславський відділ обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львівській 

області (11.07.2019 року); 

10. Бориславський міський відділ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області (16.07.2019 року); 

11. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(17.07.2019 року); 

12. Стебницький міський центр зайнятості (17.07.2019 року); 

13. Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(23.07.2019 року); 

14. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(23.07.2019 року); 

15. Бориславська міська централізована бібліотечна система (25.07.2019 року); 

16. Славська міська лікарня (25.07.2019); 

17.  Управління соціального захисту населення Сколівської РДА (30.07.2019 

року); 

18. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (31.07.2019 року); 

19. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(31.07.2019 року); 

20.  Бібліотека-філія №2 Бориславської міської централізованої бібліотечної 

системи (01.08.2019); 

21. Пісочнянська сільська рада (02.08.2019); 

22. Стрийський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (05.08.2019);  

23. Дрогобицький МРВ з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (м.Борислав)(05.08.2019); 

24. Фельшерсько-акушерський пункт с. Ялинкувате (06.08.2019);  
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25. Дрогобицький МРВ з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (07.08.2019);  

26. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (07.08.2019);  

27. Бібліотека-філія № 6 для юнацтва Бориславської міської централізованої 

бібліотечної системи (08.08.2019);  

28. Дрогобицький МРВ з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (14.08.2019);  

29. Бібліотека-філія № 1 Бориславської міської централізованої бібліотечної 

системи (15.08.2019);  

30. Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(20.08.2019); 

31. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(22.08.2019);  

32. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (28.08.2019);  

33. Дрогобицька школа №16, де організовано штаб, для допомоги особам 

постраждалим від обвалу будинку по вул.Грушевського 101 (28.08.2019);  

34. Сможенська сільська рада (29.08.2019); 

35. Стебницька міська філія Львівського обласного центру 

зайнятості(29.08.2019);   

36. Центральна бібліотека Бориславської міської централізованої бібліотечної 

системи (29.08.2019); 

37. Дрогобицький МРВ з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (м.Трускавець)-(02.09.2019);  

38. Дрогобицький МРВ з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (04.09.2019); 

39. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (04.09.2019); 

40. Сколівська центральна районна лікарня (05.09.2019); 

41. Бібліотека-філія №2 Бориславської міської централізованої бібліотечної 

системи (05.09.2019); 

42.  Трускавецька центральна міська бібліотека (11.09.2019); 

43.  Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (12.09.2019); 

44. Славська міська лікарня (12.09.2019); 

45.  Бібліотека с.Жирова Жидачівського району (18.09.2019); 

46. Східницька селищна рада (24.09.2019); 

47. Стрийський міськрайонний центр зайнятості (24.09.2019);  

48. Дрогобицький міськрайонний центр зайнятості (25.09.2019); 

49. Миколаївський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (25.09.2019); 

50. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(25.09.2019); 

51. Жидачівський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 
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пробації» у Львівській області (25.09.2019); 

52. Центральна бібліотека Бориславської міської централізованої бібліотечної 

системи (26.09.2019); 

53. Миколаївський районний територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (26.09.2019); 

54.  Трускавецький відділ обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян головного управління ПФУ у 

Львівській області (27.09.2019). 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.07.2019 по 30.09.2019 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено 48 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: друкована 

преса -2,  на сайтах ОМС, ОДВВ  - 17 та інших інтернет-ресурсах – 29. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.07.2019р. по 30.09.2019р. місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1877 звернень клієнтів, 1819 особам було 

надано правову консультацію, 58 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 вторинної 

правової допомоги 

288 276 12 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 

227 219 8 

3 Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 

337 320 17 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 

290 289 1 

5 
Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 

184 179 5 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 

124 119 5 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 

227 222 5 
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8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 

200 195 5 

Разом по МЦ 1877 1819 58 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

55 рішень про надання БВПД та надано 13 доручень адвокатам та 42 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів).  

         В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

іншого цивільного права – 331 (18%), сімейного права 272 (15%), житлового 

права 266 (14%), земельного права 185 (10%), спадкового права 172 (9%), з 

інших питань – 153(8%), трудового права 141 (7%),соціального забезпечення 

133 (7%), адміністративного права 87 (4%), договірного законодавства 40 

(2%), кримінального права та процесу – 31 (2%), пенсійного права – 25 (1%),з 

питань виконання судових рішень 24 (1%), податкового права – 13 (1%), 

медичного права – 4(1%). 

  

За звітний період до місцевого центру звернулось 1877 громадян 

із них жінок -1094(58%). чоловіків – 783 (42%). 
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За звітний період до місцевого центру звернулось 1877 громадян, з них: 

особи від 36 до 60 років – 989 (53%), віком понад 60 років – 446(24%), від 18 

до 35 років – 433 (22%), до 18 років – 9 (1%). 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД (55) то за найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам - 32(58%) та),особам із 

інвалідністю – 16 (29%), ветеранам війни - 5(9%), Діти – 1 (2%), Засудженим 

особам 1 (2%). 
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Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в тому числі бюро правової допомоги було: 

 Здійснено 54 виїзди 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 267  осіб, в тому числі 234 особи 

звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 33 особи до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 110 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 48 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 Надано 1 клієнту 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: 54/234 24/33 4 110 1 48 
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2 

Відділ 

«Бориславське 

бюро правової 

допомоги» 

14/38 4/14 0 8 0 

3 

«Дрогобицьке 

бюро правової 

допомоги»  
7/38 4/3 1 25 1 

4 

Відділ 

«Жидачівське 

бюро правової 

допомоги» 

6/37 9/0 0 
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0 

5 

Відділ 

«Миколаївське 

бюро правової 

допомоги» 

4/20 1/0 2 7 0 

6 

Відділ 

«Новороздільсь

ке бюро 

правової 

допомоги» 

3/11 0 0 3 0 

7 

Відділ 

«Сколівське 

бюро правової 

допомоги» 

8/42 3/11 1 
21 

 
0 

8 

Відділ 

«Трускавецьке 

бюро правової 

допомоги» 

9/39 2/5 0 15 0 

 

Директор                                                                                        М.І.Николаїшин 


