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Додаток 8

ІНФОРМ АЦІЙНА ДОВІДКА

щодо виконання Буським місцевим центром  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

(найменування РЦ або МЦ)

річного плану діяльності 
на 2021 рік у III кварталі

ЗМІСТ:

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами

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

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

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

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

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

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

[1.1.5.] Інформаційні кампанії. Публікації з актуальних питань в ЗМІ. Виступи 
на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах.

[1.2.1 «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі Неірсіезкесісіу.

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

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

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

[1.1.1.] Консультаційніпункти та виїзні прийоми громадян. Адресна правова
допомога.

Відповідно до Положення про Буський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання 
правової допомоги №84 від 14 квітня 2021 року та з метою розширення доступності до 
безоплатної правової допомоги для вразливих категорій осіб, зокрема осіб з інвалідністю, 
людей похилого віку або з обмеженими фізичними можливостями, одиноких осіб, 
ветеранів війни, осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі, дітей, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які проживають або перебувають у 
віддалених населених пунктах та які в силу різних причин чи обставин не мають можливості 
отримати таку допомогу, звернувшись безпосередньо до місцевого центру працівниками 
Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
забезпечено роботу консультаційних пунктів на постійній основі у приміщеннях установ та 
організацій відповідно до графіку та потреби осіб в отриманні безоплатної правової 
допомоги.

Так, протягом III кварталу 2021 року Буським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної безоплатної правової допомоги, в тому числі бюро правової допомоги, здійснено 
24 особистих прийомів громадян в консультаційних пунктах доступу до правової допомоги 
(з них 1 -  адресна правова допомога). Загальна кількість осіб, яка звернулася за 
отриманням консультації та роз'яснень під час діяльності консультаційних пунктів склала 88 
осіб.

05.07.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Золочівському 
районному секторі пробації (особистий прийом). Правові консультації надано 2 особам.

06.07.2021р. -  в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» відбувся виїзний прийом громадян в Прибужанівському 
старостинському окрузі Кам'янка-Бузької міської ради. Мешканцям громади надавалися



консультації на земельну тематику. Кількість осіб, яким надано правові консультації під час 
виїзного консультування -  8 чоловік.

14.07.2021р. -  В метою забезпечення належних умов надання громадянам правових 
послуг в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Буської міської ради з 14 липня 
2021 року розпочав роботу консультаційний пункт для мешканців територіальної громади, 
який створено Буським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, де можна отримати безкоштовну допомогу юристів з будь-яких правових питань.

Консультаційний пункт відповідно до потреб осіб в отриманні безоплатної правової 
допомоги буде діяти на постійній основі кожної другої середи місяця з 10:00 до 12:00 год.

Робота консультаційного пункту забезпечується працівником місцевого центру шляхом 
проведення особистого прийому осіб, надання правової інформації, консультацій і 
роз'яснень з правових питань, а також забезпечення складення заяв, скарг та інших 
документів правового характеру.

В перший день роботи консультаційного центру фахівець Буського місцевого центру, 
начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги, адвокат 
Володимир Романко разом з начальницею Центру надання адміністративних послуг Тетяною 
Ільків здійснили прийом осіб, які звернулися для отримання безоплатної правової допомоги.



15.07.2021р. -  фахівцем Волочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Центрі надання 
адміністративних послуг Золочівської районної державної адміністрації (особистий прийом).

15.07.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» здійснено 
виїзд мобільного пункту консультування у с.Жуличі Золочівського району. Мешканцям 
громади, землевласникам та землекористувачам надавалися правові консультації в галузі 
земельного права.

16.07.2021р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено 
особистий прийом громадян у консультаційному пункті доступу до безоплатної правової 
допомоги в «Центрі надання адміністративних послуг Кам'янка-Бузької районної державної 
адміністрації». Кількість осіб, яким надано правові консультації під час консультування -  З 
чоловік.

16.07.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство України» в с.Яструбині (колишній Радехівський район) діяв мобільний 
консультаційний пункт. Його роботу забезпечувала начальник відділу Радехівське бюро 
правової допомоги Буського МЦ БВПД Інна Дибайло. Мешканцям громади надавалися 
правові консультації в галузі земельного права.



21.07.2021р. -  фахівцями Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги надано 2 
консультації в телефонному режимі дистанційного пункту Жовтанецької ОТГ.

23.07.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Бродівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзне консультування (виїзний прийом громадян) у Бродівське районне ДТЗД з інвалідністю 
"Надія". Присутнім надано юридичні консультації в галузі земельного права.
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27.07.2021р. - в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Красненської 
селищної ради з 27 липня 2021 року розпочав роботу консультаційний пункт, створений 
Буським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги для 
мешканців Красненської територіальної громади, де можна отримати безкоштовну допомогу 
юристів з будь-яких правових питань.

Відповідно до потреб громади в отриманні правової допомоги консультаційний пункт 
буде діяти на постійній основі кожної останньої середи місяця з 10:00 -  12:00 год.

Робота консультаційного пункту забезпечується працівником місцевого центру шляхом 
проведення особистого прийому осіб: надання правової інформації; консультацій і 
роз'яснень з правових питань; забезпечення складення заяв, скарг та інших документів 
правового характеру.

В перший день роботи пункту працівник місцевого центру -  начальник відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги, адвокат Романко Володимир



Рудольфович разом з начальницею Центру надання адміністративних п о с т .' Вільшанецькою 
Дарією Семенівною провели прийом громадян, які звернулися для отримання правової 
допомоги.

02.08.2021р. -  Забезпечено роботу консультаційного пункту засуджених осіб, де 
фахівець Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс консультувала з юридичних 
питань підоблікових підрозділу пробації. Розповіла їм про їх права, та як ними можна 
користуватись, навчила їх захищати себе згідно із законом. Також говорили про основну 
причину вчинення правопорушень - антисоціальне оточення, несприятливі умови 
формування особистості, різні прояви деформації правосвідомості на груповому рівні, що 
мають місце в оточуючому середовищі, їх вплив на життя людини та громадянина. Мета 
проведення таких превентивних бесід полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, 
сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення у суб'єктів пробації. 
Після інформаційної частини заходу клієнти пробації отримали роз'яснення з 
адміністративного, кримінального та спадкового законодавства. А також дізналися про види 
правових послуг, які можна одержати, звернувшись до центру правової допомоги. Захід 
провели спільно з Радехівським районним сектором філії Державної установи «Центр 
пробації» у Львівській області старшим інспектором капітаном внутрішньої служби Т. 
Демченко
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03.08.2021р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро здійснено прийом громадян у 
консультаційному пункті - Центрі надання адміністративних послуг Кам'янка-Бузької 
районної державної адміністрації. Кількість наданих консультацій -  1.

11.08.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру з надання БВПД В.Романко 
забезпечено роботу консультаційного пункту для мешканців Буської територіальної громади 

у приміщенні ЦНАПу Буської міської ради.
12.08.2021р. - Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс взяла участь у 

семінарі для безробітних в Радехівській районній філії Львівського обласного центру 
зайнятості на тему: «Легальне працевлаштування молоді в Україні». Наприкінці семінару 
учасники мали можливість отримати відповіді на запитання та індивідуальні консультації від 
фахівця бюро правової допомоги.

13.08.2021р. - фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено прийом 
громадян із земельних питань у Желдецькому старостинському окрузі Кам'янка-Бузької ОТГ, 
кількість наданих консультацій -  2.

19.08.2021р. - Відбувся виїзний прийом громадян для покращення доступу сільських 
жителів до якісної правової допомоги. У рамках реалізації Програми «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство України» в с.Криве діяв мобільний 
консультаційний пункт. Його роботу забезпечувала фахівець відділу Радехівське бюро 
правової допомоги Буського МЦ Т.Ференс. Землевласники та землекористувачі отримали 
юридичні консультації в галузі земельного права.



25.08.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру В.Романко забезпечив роботу 
консультаційного пункту в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Красненської 
селищної ради. Мешканці Красненської територіальної громади отримати безкоштовну 
допомогу юриста з правових питань.

27.08.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Центрі надання 
адміністративних послуг Золочівської районної державної адміністрації (особистий прийом).

30.08.2021р. -  директором Буського МЦ І.Скочко та фахівцем Золочівського бюро 
правової допомоги Т.Радуль у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство України» здійснено виїзд мобільного пункту 
консультування у с.Червоне Золочівського району.

06.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Золочівському 
районному секторі пробації №3 (особистий прийом). Правові консультації надано 3 особам.
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06.09.2021р. - Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Інна Дибайло здійснила 
прийом громадян в точці доступу до безоплатної правової допомоги, яка діє у Центрі

консультації з питань соціального захисту та пільг, які надаються відповідним категоріям 
громадян (малозабезпеченим, багатодітним, людям з інвалідністю тощо).

07.09.2021р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено прийом 
громадян у консультаційному пункті у приміщенні Центру надання адміністративних послуг 
Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації, кількість наданих консультацій -  3.

08.09.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру з надання БВПД С.Стець 
забезпечено роботу консультаційного пункту для мешканців Буської територіальної громади 
у приміщенні ЦНАПу Буської міської ради. Під час роботи консультаційного пункту надано 
правові консультації 12 особам.

14.09.2021р. -  директором Буського МЦ І.Скочко спільно з фахівцем Золочівського 
бюро правової допомоги у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги у с.Княже Золочівського району.

надання адміністративних послуг Радехівської міської ради. В ході прийому були надані
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16.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у дитячому будинку 
"Рідний дім" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.

17.09.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» здійснено виїзний прийом громадян в с.Корчин, де діяв 
мобільний консультаційний пункт. Його роботу забезпечували директор та фахівці Буського 
МЦ спільно з фахівцем Радехівського бюро правової допомоги. Також проведено 
правопросвітницький захід для мешканців громади на тему: «Відкриття ринку землі. 
Земельна реформа» та розміщено інформаційні матеріали.



г
16.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, а саме надання 
адресної правової допомоги особі, яка постраждала від домашнього насильства, за місцем її 
проживання у с.Сасів (Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області).

23.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Золочівській районній 
філії Львівського обласного центру зайнятості. Безоплатну первинну правову допомогу 
надано трьом учасникам бойових дій, які перебувають на обліку як безробітні.

30.09.2021р. - Фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено 
консультування мешканців Дідилівського старостинського округу на земельну тематику.



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

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

05.07.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Аліментні зобов'язання" у Золочівському районному 
секторі філії ДУ "Центр пробації" у Львівській області. Охоплено 10 осіб.

Об.07.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захфд у Бродівській районній філії Львівського обласного центру 
зайнятості на тему: «Права та гарантії захисту прав викривачів корупції».

06.07.2021р. -  в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру та Кам'янка-Бузького бюро 
правової допомоги проведено правопросвітницький захід для мешканців Прибужанівського 
ста рости нського округу на тему: "Земельна реформа: як діятиме ринок землі в Україні". У
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заході брали участь -  представники Буського місцевого центру в особі директора Скочко І.Я., 
Романко В.Р., Березюк О.П.

08.07.2021р. - Фахівець відділу Радехівське бюро правової допомоги Т. Ференс провела 
семінар разом із провідним фахівцем з профорієнтації Г.Креденс в Радехівській районній 
філії Львівського обласного центру зайнятості на тему: «Загальні положення сімейного права. 
Шлюб. Сімейні правовідносини.» Під час заходу обговорено про зареєстрований та 
фактичний шлюб, обов'язки та особисті немайнові правовідносини подружжя, а також  
порядок надання безоплат ної правової допомоги. А також  про підстави розірвання шлюбу, 
особливості поділу майна подружжя, яке перебувало в зареєстрованому шлюбі та в 
фактичних шлюбних відносинах (цивільному шлюбі) та ряд інших питань.

15.07.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» директором Буського місцевого центру І.Скочко та фахівцем 
Золочівського бюро правової допомоги Т.Радуль проведено правопросвітницький захід для 
землевласників (жителів с.Жуличі Золочівської міської ради Золочівського району) з питань 
впровадження земельної реформи в Україні. В заході взяло участь 46 осіб.
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23.07.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Бродівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на земельну тематику у Бродівському районному ДТЗД з 
інвалідністю "Надія".

*

29.07.2021р. - з метою запобігання проблеми протидії торгівлі людьми у жебрацтві, як 
дешеву робочу силу на некваліфікованих роботах, розповсюдженні наркотиків та наданні 
сексуальних послуг, головний спеціаліст Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Оксана 
Березюк спільно з фахівцем із соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг 
Кам'янка-Бузької міської ради» Веронікою Койда та інспекторами ювенальної превенції 
відділення поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області Світланою Андрух і Тетяною Різник



15

провели інформаційно-просвітницьку акцію на тему: «Дитина не товар і не спосіб заробітку» 
в адмінбудинку Прибужанівського старостинського округу.

30.07.2021р. - 3 нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми фахівцем Буського 
місцевого центру В.Романко спільно з працівниками Буської районній філії Львівського 
обласного центру зайнятості проведено семінар для безробітних осіб на тему: «Ризики 
нелегальної трудової міграції». Завідувач сектору активної підтримки безробітних 
інформувала клієнтів служби зайнятості щодо ризику нелегальної трудової міграції та 
формування реального сприйняття заробітчанства за кордоном, розкривались питання 
трудової міграції, її видів, хибних стереотипів стосовно торгівлі людьми і потерпілих осіб. 
Акцентувалась увага на перевагах легального працевлаштування в межах країни. 
Представник Центру безоплатної правової допомоги розповів про схеми діяльності 
злочинних груп, що займаються торгівлею людьми, форми та методи вербування, 
насильництва, експлуатації людини, види шахрайства при працевлаштуванні за кордоном.

30.07.2021р. - Фахівець відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло провела 
семінар на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми» в
Радехівській районній філії Львівського обласного центру зайнятості. Захід проведено

*
спільно з партнерами: провідним фахівцем з профорієнтації Н.Нискородою, інспектором 
сектору ювенальної превенції Червоноградського РВП О.Христюк та фахівцем соціальної 
роботи центру соціальних служб Радехівської міської ради Л.Крук.

Під час семінару присутніх поінформовано, що торгівля людьми вважається особливо 
тяжким злочином в Україні, ознайомлено з Законом України «Про протидію торгівлі 
людьми», яким визначено основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на 
протидію торгівлі людьми.

Поряд з цим, безробітні дізналися про те, хто стає жертвами такого злочину, куди 
можна звернутися за допомогою у випадку небезпеки, можливість встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Фахівцем бюро надано відповіді на низку 
питань, які цікавили учасників заходу, розповсюджено інформаційні та методичні матеріали, 
які містять основні аспекти протидії торгівлі людьми.



02.08.2021р. -  Фахівцем Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс проведено 
правопросвітницький захід для підоблікових підрозділу пробації. Юристка розповіла про 
права засуджених, та як ними можна користуватись, навчила їх захищати себе згідно із 
законом. Також говорили про основну причину вчинення правопорушень - антисоціальне 
оточення, несприятливі умови формування особистості, різні прояви деформації 
правосвідомості на груповому рівні, що мають місце в оточуючому середовищі, їх вплив на 
життя людини та громадянина. Мета проведення таких превентивних бесід полягає у 
досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів 
соціального оточення у суб'єктів пробації. Захід проведено спільно з Радехівським районним 
сектором філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області старшим 
інспектором капітаном внутрішньої служби Т. Демченко.

30.08.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід для землевласників (жителів с.Червоне Золочівської міської ради 
Золочівського району) з питань впровадження земельної реформи в Україні. В заході взяло 
участь 10 осіб.
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01.09.2021р. - В День знань фахівець Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло 
провела правопросвітницький захід для школярів на актуальну тему: «Запобігання та 
протидія булінгу в навчальних закладах».

01.09.2021р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід в загальноосвітній школі №1 м.Кам'янка-Бузька для дітей-
підлітків 8 класу на тему: «Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах».

06.09.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Права та обов'язки осіб при проведенні профілактичних 
щеплень" у Золочівському районному секторі №3 філії ДУ "Центр пробації" у Львівській 
області. Охоплено 10 осіб.

16.09.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Право дитини на безоплатну правову допомогу" у 
дитячому будинку "Рідний дім" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської 
області. Участь у заході взяли 23 особи.



30.09.2021р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро проведено правопросвітницький захід 
для землевласників і землекористувачів у с.Дідилів Новояричівської ОТГ. У заході взяли 
участь 9 мешканців громади.

16.09.2021р. - Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Інна Дибайло в сесійній 
залі Радехівської міської ради провела правопросвітницький захід для учасників семінару 
ТзОВ «Науково-виробнича агрокорпорація «Степова», котрий проводиться в західному 
регіоні для власників земельних ділянок та землекористувачів на тему «Відкриття ринку 
землі в Україні». Також учасники отримали консультації з земельних питань, а саме хто має 
право купувати землі, яка ціна передбачається за продаж, які податки сплачує продавець 
тощо.
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[1.1.3.] Комунікативні заходи, спрямовані на посилення правової 
спроможності громад, формування та розвиток ОТГ.

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

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

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

06.07.2021р. -  в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру та Кам'янка-Бузького бюро 
правової допомоги проведено комунікативний захід, спрямований на посилення правової 
спроможності Прибужанівського старостинського округу.



15.07.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського місцевого центру проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності жителів с.Жуличі 
Золочівської громади.

15.07.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Радехівського бюро правової допомоги проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності жителів 
с.Яструбині Радехівської громади Червоноградського району.

18.08.?021р. -  Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс відвідала 
презентацію Л ьвівської м іської гром адської орган ізації «Центр «Дорога», яка створена у 
1999р. з метою допомоги людям узалеж неним  від алкоголю  та наркотиків, їх родинам, 
дітям та молоді. Тема заходу: «Розвиток послуг в сфері психічного здоров'я в громадах».

Головною метою діяльності даної ГО є реабілітація, оздоровлення та соціальна 
адаптація людей з будь-якими узалежненнями, створення можливостей духовного 
зростання потребуючих людей на основах християнської моралі, зростання культурного, 
творчого, професійного рівня цих людей, використання міжнародного досвіду.

23.09.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру проведено право просвітницький 
захід для землевласників та землекористувачів в с.Ожидів (Ожидівський старостинський
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округ Буської міської громади) на тему: «Земельна реформа». Участь у заході взяло 7 жителів 
громади.

29.09.2021р. - Начальник відділу «Бродівське бюро правової допомоги» Любов 
Материцька взяла участь у навчальній сесії, яка відбулася у Заболотцівській ОТГ з організації 
міжвідомчої взаємодії для пілотних територіальних громад. Метою сесії було ознайомити 
учасників з суттю та принципами міжвідомчої взаємодії на рівні територіальної громади, 
спільно розробити та узгодити індикатори виявлення дітей та сімей, що належать до 
вразливих категорій населення, або перебувають у складних життєвих обставинах. 
Напрацювати алгоритм міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання соціальних 
послуг дітям та сім'ям, що належать до вразливий груп населення, перебувають у складних 
життєвих обставинах територіальної громади.

Захід провели - Ольга Бойко, регіональна координаторка Ініціативи щодо розвитку 
послуг в громадах для дітей та сімей проекту "Супровід урядових реформ в Україні "(ЗІЖ Се) 
та Микола Литвиненко, радник з юридичних питань Ініціативи щодо розвитку послуг в 
громадах для дітей та сімей проекту "Супровід урядових реформ в Україні "( ЗІІВСе).

[1.1.4.] Складення документів правового та процесуального характеру за 
зверненнями суб'єктів права на БВПД та здійснення представництва інтересів осіб -

суб'єктів права на БВПД

Буським місцевим центром з надання БВПД за III квартал 2021 року прийнято 107 
рішень про надання БВПД за зверненнями суб'єктів права на БВПД. Зокрема, видано 34 
доручення адвокатам (31,5%) та 74 наказів про уповноваження фахівців Місцевого центру 
(68,5%) для надання безоплатної правової допомоги клієнтам. Також за звітний період 
фахівцями центру складено 55 документи правового характеру.

01.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.



02,07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про видачу обмежувального припису.

05.07.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Каїмова А.Р. в судовому засіданні у Бродівському районному у суді 
на 14:30 год.

06.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один
документ правового характеру.

07.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

07.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один
документ правового характеру.

13.07.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
суб'єктів права на БВПД у Львівському окружному адміністративному суді.

13.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один
документ правового характеру.

13.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

13.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

13.07.2021р. -фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною, зобов'язання вчинити дії.

15.07.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
суб'єктів права на БВПД у Золочівському районному суді.

20.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною, зобов'язання вчинити дії.

27.07.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Голубович В.С. у Бродівському районному у суді на 10:15 год.

27.07.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Гончарук Н.В. у Бродівському районному у суді на 10:50 год.

30.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

03.08.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Кучер М.Є. у Бродівському районному у суді на 10:15 год.

13.08.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Чиж С.М. у Бродівському районному у суді на 11:00 год.

16.08.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу обмежувального припису.
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16.08.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи у Золочівському районному суді Львівської області у справі 
розірвання шлюбу.

18.08.2021р. - Фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи у Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про видачу обмежувального припису.

25.08.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

25.08.2021р. - фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги складено позовну 
заяву гр.Ващук О.О. про визнання особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

25.08.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про стягнення аліментів на 
утримання повнолітнього сина, який продовжує навчання.

31.08.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

Об.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про винесення обмежувального припису.

08.09.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи у Золочівському районному суді у справі про розірвання договору купівлі-продажу.

14.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про зменшення розміру 
аліментів.

15.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про винесення обмежувального припису.

15.09.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів клієнтки Оссас І. у Бродівському районному суді о 10:15 год.

16.09.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів клієнтів у Бродівському районному суді: о 09:30 год. -  Г.Печенюк, 
о 10:05 год. -  М.Свентальська, о 10:10 год -  В.Панас.

17.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

23.09.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів клієнтів у Бродівському районному суді об 11: 30 год -  
М.Черничка, об 14:30 го д -Л .Л е х .

29.09.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.



24

[1.1.5.] Інформаційні кампанії. Публікації з актуальних питань в ЗМІ. Виступи 
на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах.

Буським місцевим центром з надання БВПД за III квартал 2021 року розміщено 37 
інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, на сайтах ОМС, радіо ефірах, інтернет-ресурсах та 
на власній сторінці МЦ у Фейсбук (згідно медіа-звітів за липень, серпень, вересень 2021 
року). З них:

>  Друкована преса - 0:
>  Сайти О М С - 17:
>  Інтернет ресурси -  0;
>  Проводові -  0;
>  Т Р К -0 .
>  Сторінка Місцевого центру у Фейсбук - 20.

Тематика інформаційних матеріалів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у III кварталі 2021 року: «Виїзд дитини за кордон», «Поділ 
спільного майна подружжя», «Розлучення з іноземцем», «Порядок приватизації земельної 
ділянки, на якій розташований житловий будинок» тощо.

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

Так, 14.07.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено
інформаційну кампанію з використанням буклетів у Бродівському ЦНАП.

0

16.07.2021р. - фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено
і  4

інформаційну кампанію в Центрі надання адміністративних послуг Кам'янка-Бузької районної 
державної адміністрації. Поширено 20 буклетів та 20 брошур щодо діяльності системи БПД.
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19.08.2021р. - Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс проводила 
вуличне інформування громадян в с.Криве, під час якого розповідала про право на правову 
допомогу; первинну та вторинну правову допомогу; види послуг, які надає Центр; перелік 
документів, необхідних для підтвердження суб'єктності права на безоплатну вторинну 
правову допомогу. Така інформаційна кампанія передбачає збільшення кількості 
потенційних клієнтів, які потребують правової допомоги.

[1.2.] «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі Неірсіезкесісіу.

09.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового 
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Як дізнатися, чи дозволено 
людині виїжджати за межі України?».

12.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Обов'язок нового власника 
будинку оплачувати борги за комунальні послуги попереднього власника».

13.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Щодо подання до суду документів 
в електронній формі (електронний суд)».

22.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Продаж земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває в оренді».

22.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Встановлення факту смерті на 
окупованій території».

23.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсІу. Тема консультації: «Підтвердження факту про смерть 
осіб, які померли на тимчасово окупованій території України».



27.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсіе$кесІсІу. Тема консультації: «Вклеювання фотографії до
паспорта громадянина України при досягненні 25- річного віку».

27.07.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Придбання товарів через 
Інтернет».

02.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Чи діє генеральна довіреність на 
земельну ділянку (пай) видана до 1 липня 2021 року».

02.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Виплата компенсації за травму на 
робочому місці».

26.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо переведення житлових 
приміщень в нежитлові».

30.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо порядку підтвердження 
вільного володіння державною мовою під час проведення конкурсів на посади державної 
служби».

31.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Регламентування паркування 
особистого транспорту біля житлових будинків».

Об.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо купівлі земельної ділянки».

09.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відповідальність нерезидентів у 
разі порушення вимог податкової реєстрації».

09.08.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правовогоя
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порушення правил додержання 
тиші в населених пунктах».

20.09.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Подача позову в суд на 
забудовника, який прострочив терміни здачі будинку в експлуатацію».

20.09.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Не виписують маму з пологового 
будинку, тому що дитина в реанімації».

21.09.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Довідки, які отримує мама у день 
виписки з пологового будинку.».
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4.1.] «Удосконалене управління системою БПД». Забезпечення системи 
кваліфікованими кадрами

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

06.07.2021р. - фахівці Буського місцевого центру, в тому числі і бюро правової 
допомоги, взяли участь в нараді з організаційних питань, що проводилась Координаційним 
центром з надання безоплатної правової допомоги.

06.07.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги пройшла дистанційний 
курс "Правові аспекти користування фінансовими послугами банківських та інших фінансових 
установ" на платформі дистанційного навчання системи БПД.

13.07.2021р. - фахівці Буського місцевого центру, в тому числі і бюро правової 
допомоги, пройшли тестування (оцінювання) у сфері земельних правовідносин на платформі 
дистанційного навчання системи БПД.

16.07.2021р. - участь заступника начальника відділу Радехівське бюро правової 
допомоги Т.Ференс у вебінарі «Користування гуртожитками: надання жилої площі, 
виселення, приватизація»

19.07.2021р. - фахівці Золочівського бюро правової допомоги пройшли опитування 
щодо захисту прав дітей, потерпілих від насильства.

20.07.2021- участь відділу Радехівське бюро правової допомоги у вебінарі на тему:і
«Приватизація квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку».

22.07.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у вебінарі 
на тему: «Порядок отримання житла учасниками АТО».

22.07.2021р. - фахівці Буського місцевого центру В.Романко і С.Стець, а також фахівці 
Золочівського та Радехівського бюро правової допомоги, взяли участь у 200М  -  конференції 
щодо обговорення актуальних змін законодавства у сферах державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців. Організатор - 
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів).

27.07.2021р.- фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
на тему: «Докази та доказування у справах про визнання права власності на спадкове 
майно». Організатор -  правовий клуб РКАУОКАТОК Харків.

27.07.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у зустрічі з 
експертом на тему: «Реєстрація бізнесу онлайн».

27.07.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у вебінарі на 
тему: "Докази та доказування у справах про визнання права власності на спадкове майно".
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10.08.2021р. -  директор та бухгалтери Буського місцевого центру з надання БВПД взяли 
участь у 200М -нараді з фінансових питань (організатор -  Координаційний центр з надання 
правової допомоги).

10.08.2021р. -  фахівці Буського місцевого центру з надання БВПД взяли участь у 
нараді щодо реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» (організатор -  Координаційний центр з надання правової допомоги).

12.08.2021р. - фахівці Буського місцевого центру С.Стець та А.Бахишієва взяли участь у 
вебінарі на тему: «Звільнення: порядок та судова практика». Організатор - РКА\/ОКАТОК.Київ.

17.08.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
на тему: «Е -  лікарняний: як працюватиме в Україні?». Організатор -  правовий клуб 
РКАУОКАТОК Харків.

26.08.2021р. - фахівець Буського місцевого центру С.Стець взяла участь у вебінарі на 
тему: «Втрата права користування житловим приміщенням». Організатор -  правовий клуб 
РКАУОКАТОК.Дніпро.

27.08.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у 
інформативному вебінарі на тему: «Втрата права користування житловим
приміщенням. Виселення з наданням та без надання іншого житлового приміщення». 
Організатор -  правовий клуб РКАУОКАТОК Дніпро.

31.08.2021р. - фахівець Буського місцевого центру С.Стець взяла участь у у вебінарі на 
тему: «Особливості розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпПП України». Організатор 
-  правовий клуб РКАУОКАТОК.Київ.

31.08.2021р. -  фахівець Буського МЦ С.Стець та фахівці Золочівського бюро правової 
допомоги взяли участь у вебінарі на тему: «Особливості розірвання трудового договору за 
п.1 ст.40 КЗпП України». Організатор -  правовий клуб РКАУОКАТОК.Київ.

31.00.2021 - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло та 
Т.Ференс у вебінарі на тему: “Особливості розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП 
України".

01.09.2021 - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло та
*

Т.Ференс у вебінарі на тему «Електронні докази».
02.09.2021 - участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги Т.Ференс у 

зустрічі з експертом на тему: «Визнання доказів недопустимими під час судового розгляду».
07.09.2021р.- фахівці Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у вебінарі на 

тему: «Деякі питання визнання особою без громадянства». Організатор - правовий клуб 
РКАУОКАТОК.Харків.

09.09.2021р. - фахівець Буського місцевого центру С.Стець та фахівці Золочівського 
бюро правової допомоги взяли участь у вебінарі на тему: «Визнання права власності на 
нерухоме майно за набувальною давністю». Організатор - РКАУОКАТОК.Дніпро.

09.09.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло та 
Т.Ференс у серії вебінарів «Житлове право» на тему: «Визнання права власності на нерухоме 
майно за набувальною давністю».

13.09.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у тренінгу 
для працівників системи безоплатної правової допомоги, які використовують у своїй роботі



довідково-інформаційну платформу правових консультацій «\Л/ікіІ_е§аІАІсІ». Організатор - 
правовий клуб РКАУОКАТСЖ Львів.

15.09.2021р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги пройшла адаптаційний 
курс для працівників системи «РКО БПД» на платформі дистанційного навчання системи БПД. 
Організатор -  Координаційний центр з надання правової допомоги.

20.09.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в онлайн- 
обговоренні на тему: «Правова допомога представникам вразливих до ВІЛ груп населення: 
успіхи та нові виклики». Організатор -  Координаційний центр з надання правової допомоги.

22.09.2021р. - фахівці Буського МЦ С.Стець та А.Бахишієва взяли участь в онлайн-лекції 
на тему: "Порядок призначення пенсії: проблемні питання". Організатор - правовий клуб 
РКА\/ОКАТСЖ.Київ.

22.09.2021р. - участь начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги 
І.Дибайло у онлайн-лекції "Порядок призначення пенсії: проблемні питання".

27.09.2021р.- фахівець Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло взяла участь в 
онлайн вебінарі на тему: «Квартирний облік, установлення черговості на одержання жилої 
площі та її розподіл».

30.09.2021р.- фахівці Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у вебінарі 
«Спадковий договір, заповіт, договір довічного утримання. Особливості укладення». 
Організатор - правовий клуб РКА\/ОКАТОК Харків.

30.09.2021р. - фахівець Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло взяла участь в 
онлайн вебінарі на тему: «Спадковий договір, заповіт, договір довічного утримання. 
Особливості укладання».

28.09.2021р. -  Заступником директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області Віра Іськович спільно з директором 
Буського місцевого центру здійснено виїзний моніторинг роботи Кам'янко-Бузького та 
Радехівського бюро правової допомоги.
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Розділ II. Результативні показники діяльності.

За період з 01 липня по 30 вересня 2021 року (III квартал 2021 року) Буським 
місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, а саме: Бродівським, Золочівським, Кам'янка-Бузьким та 
Радехівським бюро правової допомоги, було зареєстровано 1217 звернень клієнтів, 1113 
особам було надано правову консультацію, та 104 із них написали письмову заяву про 
надання БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів

№
з/п

Найменування відділу МЦ

Кількість
зареєстрова

них
звернень

Кількість
наданих

правових
консультацій

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД

1 Відділ правопросвітництва та 
надання БПД

177 157 20

2 Відділ «Бродівське БПД» 174 141 33

3 Відділ «Золочівське БПД» 359 335 24

4 Відділ «Кам'янка-Бузьке БПД» 227 210 17

5 Відділ «Радехівське БПД» 280 270 10

Разом по МЦ 1217 1113 104
0

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 107 рішень 
про надання БВПД, видано 34 доручення адвокатам (31,5%) та 74 наказів штатним 
працівниками (68,5%) (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 5 письмових зверненнях було надано відмову у наданні БВПД.

Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів за 
звітний період у порівнянні з попереднім періодом та аналогічним періодом минулого 
року

Співвідношення кількості розглянутих звернень клієнтів в III 
кварталі 2021 року до попереднього звітного періоду та 

аналогічного періоду минулого року

■  Звернення клієнтів

квартал 2020 II квартал 2021 III квартал 2021 
року року року
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з сімейного права - 
151 (12,4%), з цивільного права -  149 (12,2%), зі спадкового права -  146 (12,0%), з 
адміністративного права -  116 (9,5%), з цивільного процесу -  104 (8,5%), з земельного 
права -  92 (7,6%), з питань соціального забезпечення -  87 (7,1%), з житлового права -  78 
(6,4%), з питань виконання судових рішень -  70 (5,8%), з інших, питань, не включених до 
даного переліку -  52 (4,3%), з трудового права -  47 (3,9%), з питань адміністративних 
правопорушень -  41 (3,4%), з пенсійного права -  32 (2,6%), з кримінального права -  23 
(1,9%), з питань кримінального процесу -  15 (1,5%), та з податкового права -  11 (0,9%).

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

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

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за III квартал 2021 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 38 (35,5%), ветеранам війни 
(учасникам бойових дій, учасникам війни) - 33 (30,8%), особам з інвалідністю - 20 (18,7%), 
особам, які постраждали від домашнього насильства -  12 (11,3%), реабілітованим особам -  
З (2,8%) та дітям, які не належать до окремих категорій -  3 (0,9%). З загальної кількості осіб, 
яким було надано БВПД, 5 осіб мали статус свідків/потерпілих у кримінальних 
провадженнях.
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Діаграма 5. Розподіл клієнтів за категорією осіб

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

на отримання БВПД

Крім цього, Буським місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги, за Ііі 
квартал 2021 року було:

• Здійснено 24 особистих прийомів громадян в консультаційних пунктах доступу;
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під 

час роботи консультаційних пунктів склала 88 осіб, в тому числі 1 особі надано 
адресну правову допомогу за її місцем проживання;

• проездено 23 правопросвітницьких заходів, якими охоплено 291 учасників.
• розміщено у ЗМІ 37 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
• надано 8 клієнам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Буського місцевого центру

Кількість особистих 
прийомів громадян 
в консультаційних 
пунктах/осіб, що 

отримали правову 
допомогу

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу

Кількість 
проведених 

право- 
просвітницьк 

их заходів 
/учасників

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

ДО
електронних 
сервісів МЮ

*

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ

24/88 0 23/291 8 37

Директор І.Я.Скочко


