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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:

[Ціль 1.] Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та 
правової освіченості людей.

[1.1.] Проведення правопросвітницьких заходів на основі списку загально- 
рекомендованих тематик щодо готовності знати свої права

В метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння 
підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, 
гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, та у межах 
правопросвітницької та комунікаційної діяльності системи надання безоплатної правової 
допомоги працівники Буського місцевого центру постійно проводять правопросвітницькі 
заходи для різних цільових аудиторій громадян.

04.07.2022р. - фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги спільно з 
інспекторами Львівського РВ №2 філії ДУ "Центр пробації" у Львівській області проведено 
правопросвітницький захід для умовно засуджених осіб щодо їх прав та можливості 
отримання БПД.

Об.07.2022р. - фахівчиня Золочівського бюро правової допомоги провела
правопросвітницький захід на тему: "Умови призначення, тривалість та розмір виплати 
допомоги по безробіттю" у Золочівській філії Львівського обласного центру зайнятості.

25.07.2022р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький-захід-на тему-"Робота державних сервісів & умовах воєнного стану" у 
Золочівському районному секторі пробації N93 ДУ "Центр пробації".

29.07.2022р. -  фахівець Буського бюро правової допомоги Володимир Романко взяв 
участь у засіданні Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми Красненської селищної ради. Під 
час заходу представник Бюро правової допомоги розповів присутнім про роботу Буського



місцевого центру з надання БВПД у напрямку протидії домашньому насильству та 
забезпечення надання БВПД жертвам домашнього насильства.

В ході засідання Координаційної ради значну увагу було приділено налагодженню та 
посиленню співпраці суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству на території Красненської територіальної громади та посиленню 
-роботи з протидії домашньому насильству щодо внутрішньо переміщених-осіб нєнгеритортї- 
Красненської територіальної громади.

18.08.2022р. - фахівець Радехівського бюро правової допомоги Тетяна Ференс провела 
правопросвітницький захід на тему: "Військові повістки: види, порядок вручення» на базі 
Радехівської районної філії Львівського обласного центру зайнятості.

Під час заходу присутнім роз'яснено про п.56 Положення про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 
березня 2002 року № 52. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та 
їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних 
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окрім того, 
повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами 
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 
Повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами повинен бути складений 
акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків.

Також присутні заходу отримали буклети БПД та візитки із зазначенням контактних 
номерів та адресою бюро.



25.08.2022р. - Інформування населення про систему БПД на вулиці досі залишається 
актуальним і доступним шляхом розповісти громадянам про правову допомогу. Фахівцем 
Радехівського бюро правової допомоги на вулицях м.Радехів серед перехожих 
розповсюджено буклети, на яких зазначені номер гарячої телефонної лінії і бюро правової 
допомоги.

07.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід-тренінг спільно з працівниками Бродівського районного 
добровільного товариства захисту дітей з інвалідністю «Надія» на тему: «Протидія та 
запобігання булінгу у навчальних закладах». Захід відбувся у приміщенні Бродівського РДТЗ 
дітей з інвалідністю «Надія».

На тренінгу розглянуто «Що таке булінг», «Причини булінгу», «Форми прояву/структура 
булінгу», «Види булінгу», «Як діяти батькам/дитині жертви булінгу», «Як допомогти дитині», 
«Як діяти сторонам конфлікту», «Відповідальність за вчинення булінгу».

♦  'НІНІ ні*..те- -ДЙГ -«іЯІ а>аякге



14.09.2022р. -  фахівцем Буського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: «Прийняття спадщини в умовах воєнного стану». Захід 
відбувся у приміщенні ЦНАПу Буської міської ради.
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[1.1.1.] 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.

Так, 12.07.2022р. - В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство" фахівець сектору Радехівського бюро правової допомоги 
Тетяна Ференс здійснила виїзд у с.Хмільно Червоноградського району. Для землевласників 
та землекористувачів проведено правопросвітницький захід на тему: «Земельні відносини 
під час воєнного стану».

Розглянуто та обговорено проблемні питання, які виникають на кожному етапі 
приватизації землі, починаючи від подання громадянином клопотання про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до прийняття 
органом місцевого самоврядування відповідного рішення.

14.07.2022р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» проведено 
інформаційний захід для мешканців с.Сновичі Золочівського району Львівської області з 
питань земельного законодавства.



02.08.2022р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» проведено 
правопросвітницький захід на тему "Земельні відносини в умовах воєнного стану" для 
землевласників та землекористувачів -  жителів с.Бібщани Поморянської селищної ради 
Золочівського району Львівської області.

08.08.2022р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему "Особливості регулювання земельних відносин в умовах 
воєнного стану" у Золочівській філії Львівського обласного центру зайнятості.

11.08.2022р. - на базі Радехівської районної філії Львівського обласного центру 
зайнятості фахівець Радехівського бюро правової допомоги Тетяна Ференс провела 
правопросвітницький захід на тему: "Особливості регулювання земельних відносин в умовах 
воєнного стану».

Під час заходу присутнім роз'яснено про особливості вчинення правочинів, предметом 
яких є земельна ділянка, доступ до відомостей із Державного земельного кадастру, 
особливості користування землями сільськогосподарського призначення, можливість 
відшкодування збитків "власників/користувачів земельних ділянок, спричинений війною, 
потенційні зміни в земельному законодавстві. Також було охоплену тему щодо виділення 
земельних ділянок учасникам бойових дій. ——

Разом з тим, учасники отримали інформацію, що відповідно до ст.40 Кримінального 
кодексу України, не вважаються злочинами дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 
правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу,

- і ■ ні і >іУр■ и 11 • г- *»■* -
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внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Також про те, що нормативно- 
правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій рф є нікчемними, не створюють 
жодних правових наслідків, і нікчемність таких актів не підлягає оскарженню та не може бути 
скасована.

12.08.2022р. - фахівець сектору Радехівське бюро правової допомоги Тетяна Ференс 
провела правопросвітницький захід для мешканців с.Стоянів на тему «Відкриття ринку землі 
в умовах воєнного стану». Під час заходу жителі громади дізналися про зміни у земельному 
законодавстві.

28.08.2022р. - в приміщенні Народного дому с.Ушня Золочівської ТГ відбулась зустріч 
жителів села з завідувачем сектору Буського бюро правової допомоги Володимиром 
Романко.

Фахівцем бюро проведено правопросвітницький захід для жителів громади на тему: 
«Оренда землі в період воєнного стану», «Порядок вручення військової повістки».

Мета зустрічі: організація роз'яснювальної роботи серед населення щодо права на 
захист та надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню.



13.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» проведено 
правопросвітницький захід для землевласників та землекористувачів -  жителів с.Шпиколоси 
Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області на тему: «Земельні 
відносини в умовах воєнного стану».
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[1.1.2.] Заходи для внутрішньо переміщених осіб

З початку широкомасштабного російського вторгнення Львівщина стала ключовим 
українським регіоном, що надав прихисток вимушеним внутрішнім переселенцям (ВПО), які 
покинули свої домівки через війну. У ВПО виникає безліч правових питань, пов'язаних із 
війною: як оформити державні допомоги, отримати соціальні виплати, що робити при втраті 
документів, як отримати компенсацію за знищене майно, як бути із трудовими гарантіями, у 
який спосіб встановити факт смерті рідної людини тощо. Тому з метою роз'яснення прав і 
соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам фахівці системи безоплатної правової 
допомоги області проводять правопросвітницькі заходищля даної категорії громадян.

12.08.2022р. - фахівець сектору Радехівське бюро правової допомоги Тетяна Ференс 
провела правопросвітницький захід для трудового колективу Стоянівського старостинського 
округу. Юрист розповіла, що відповідно до ст.40 Кримінального кодексу України, не 
вважаються злочинами дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 
правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, 
внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Також про те, що нормативно- 
правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій рф є нікчемними, не створюють 
жодних правових наслідків, і нікчемність таких актів не- підлягає оскарженню та не може бути 
скасована.

05.08.2022р. - фахівцем Радехівського бюро правової допомоги Тетяною Ференс 
проведено правопросвітницький захід на тему: «Фізичний та психічний примус» у місці 
проживання ВПО (лікарня с.Стоянів), серед яких жителі Луганської, Донецької і Херсонської 
областей. Під час заходу присутні дізналися, що відповідно до ст. 40 Кримінального кодексу 
України, не вважаються злочинами дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 
правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, 
внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Також про те, що нормативно- 
правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій рф є нікчемними, не створюють 
жодних правових наслідків, і нікчемність таких актів не підлягає оскарженню та не може бути 
скасована.

■ іЯ Ц і і . іШ 'і тс  -!Г  ж -  -яЦг
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Також в ході зустрічі особи, які вимушено переселилися із зони активних бойових дій, 
дізналися про порядок отримання статусу ВПО та грошової допомоги переміщеним особам. 
Окремо було акцентовано увагу на праві внутрішньо переміщених осіб на безоплатну 
вторинну правову допомогу.

18.08.2022р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід щодо роз'яснення змісту статті 40 Кримінального кодексу України 
в місці поселення ВПО, а саме в гуртожитку навчального закладу- ВПУ №71 м.Кам'янка- 
Бузька.

Особам, які вимушено переселилися із зони активних бойових дій, роз'яснено, що 
відповідно до стй.40 КК України не вважаються злочинами дія або бездіяльність особи, яка 
заподіяла шкод^г правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом 
фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Також юрист 
розповіла про те, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій 
рф є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків, і нікчемність таких актів не 
підлягає оскарженню та не може бути скасована.



15.09.2022р - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітниць;кий захід на тему «Роз'яснення змісту ст.40 кримінального кодексу

:%■ — — — ■ ’-Ірі ..............
України» у гуртожитку Золочівського професійного ліцею (місці компактного розміщення
осіб, які перемістилися з територій адміністративно -  територіальних одиниць, на яких
проводяться бойові дії).

19.09.2022р. - фахівцем Радехівського бюро правової допомоги Інною Дибайло 
проведено правопросвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб на тему: «Фізичний 
та психічний примус». Захід відбувся у приміщенні гуртожитку філії Добротвірського



професійного ліцею в смт.Лопатин Лопатинської ОТГ (місце тимчасового проживання ВПО, 
серед яких жителі Донецької, харківської та Луганської областей). Під час заходу присутні 
дізналися, що відповідно до ст. 40 Кримінального кодексу України, не вважаються 
злочинами дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, 
вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла 
керувати своїми вчинками. Також-яро тет-що-нормативно-правові акти окуяаційних-єил та 
окупаційних адміністрацій рф є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків, і 
нікчемність таких актів не підлягає оскарженню та не може бути скасована.

...

23.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги спільно з працівниками 
Бродівської бібліотеки проведено правопросвітницький захід для ВПО на тему: «Роз'яснення 
змісту статті 40 КК України». Захід відбувся у приміщенні КУ "Централізована бібліотечна 
система Бродівської міської ради".



[1.2.] Проведення виїзного консультування з основних проблемних питань для 
потенційних суб'єктів права на БВПД

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 2022 року Буським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної безоплатної правової допомоги, в тому числі бюро правової допомоги, здійснено 
31 особистий прийом громадян в консультаційних пунктах доступу до правової допомоги (з 
них 2 -  адресна правова допомога). Загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням 

Іконсультаціїта роз'яснень під час діяльності консультаційних пунктів склала 168 осіб.Ії" -’ІУЦ.. ' ~
04.07.2022р. -  Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс забезпечила 

роботу консультаційного пункту доступу до правової допомоги у приміщенні ЦНАПу 
Радехівської міської ради. Зокрема, юридичні консультації надавалися внутрішньо 
переміщеним особам (ВПО) з питань: отримання соціальної допомоги, порядок отримання 
статусу ВПО та оформлення допомоги на проживання, переоформлення паспорта 
громадянина України, допомога одиноким матерям у період воєнного стану тощо.
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06.07.2022р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Золочівській філії 
Львівського обласного центру зайнятості (особистий прийом).

12.07.2022р. - В рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство" фахівець сектору Радехівського бюро правової допомоги 
Тетяна- Ференс -чдїйсниле-еиїзд до с.Хмільно--Червоносрадського—-району. У -приміщенні- 
колишньої сільської ради здійснено консультування мешканців громади у сфері земельних 
правовідносин. Громадяни мали змогу отримати відповіді на свої запитання та консультації із 
земельних та інших правових питань. Також присутні отримали буклети на земельну 
тематику, бажаючі отримали інформаційні буклети «БПД» та візитки із зазначення 
контактних номерів та адресою Центру.

14.07.2022р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» забезпечено 
роботу консультаційного пункту, а саме: проведено виїзне консультування, у с.Сновичі 
Золочівського району Львівської області з питань земельного законодавства.
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13.07.2022р. -  фахівець Буського місцевого центру Світлана Стець забезпечила роботу 
консультаційного пункту у приміщенні ЦНАПу Буської міської ради. Мешканцям громади 
надавалися юридичні консультації у галузі спадкового, трудового права та з питань 
соціального забезпечення.

27.07.2022р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено 
виїзний прийом громадян у Добротвтрській ОТГ.

29.07.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено виїзний 
прийом громадян у пункті консультування, що знаходиться у приміщенні ЦНАП 
Заболотцівської ОТГ.

29.07.2022р. -  фахівець Бузького бюро правової допомоги Володимир Рюманко 
забезпечив консультування громадян у консультаційному пункті, що знаходиться у 
приміщенні ЦНАПу Красненської селищної ради.

25.07.2022р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Золочівському 
районному секторі пробації №3 ДУ "Центр пробації" (особистий прийом).

02.08.2022р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» забезпечено 
роботу консультаційного пункту, а саме: проведено виїзне консультування, у с.Лібщани 
Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області з питань земельного 
законодавства.

08.08.2022р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено, роботу 
консультаційного пункту у ЗолочіЙЬбкій філії Львівського обласного центру зайнятост і# ^

10.08.2022р. -  фахівець Буського місцевого центру Анастасія Бахишієва провела виїзне 
консультування громадян у приміщенні ЦНАПу Буської міської ради. Правові консультації 
отримали потенційні суб'єкти права на БВПД -  малозабезпечені мешканці громади та 
внутрішньо переміщені особи. Мешканці громади та ВПО отримали консультації в галузі 
цивільного, адміністративного права та з питань соціального забезпечення.

12.08.2022р. - В рамках програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство" фахівець сектору Радехівського бюро правової допомоги Тетяна Ференс 
здійснила виїзд до Стоянівського старостинського округу з метою консультування мешканців 
громади про зміни у земельному законодавстві. За консультаціями звернулися 9 осіб.
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15.08.2022р. - фахівцем Радехівського бюро правової допомоги проведено виїзне 
консультування у місці проживання внутрішньо переміщених осіб, а саме у лікарні с.Стоянів 
Радехівської ОТГ. Серед ВПО - жителі Луганської, Донецької і Херсонської областей. Присутні 
дізнались про порядок отримання статусу ВПО та грошової допомоги переміщеним особам. 
Юристом надавались індивідуальні правові консультації. Окремо було акцентовано увагу на 

— праві внутрішньо переміщених осіб на безоплатну-вторинну-правову допомогу.-----

15.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено виїзд за місцем 
проживання особи з інвалідністю (м.Золочів) з метою надання правових консультацій та 
подання особою звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

28.08.2022р. -  фахівцем Буського бюро правової допомоги Володимиром Романко 
проведено виїзне консультування громадян в приміщенні Народного дому с.Ушня 
Золочівської ТГ. Виїзд здійснено в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство».

ш т між 1РГ-.
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30.08.2022р. - фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено виїзне 
консультування громадян в рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» у Добротвірській ОТГ .

30.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено виїзд у 
м.Золочів за місцем проживання особи з інвалідністю з метою надання правових 
консультацій.

05.09.2022р. -  Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Т.Ференс спільно з 
начальником Радехівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 
Львівській області майором внутрішньої служби В.Предко забезпечили роботу пункту 
інформування та консультування засуджених осіб, яких було умовно засуджено до 
позбавлення волі. Розповіли про систему надання безоплатної правової допомоги в Україні, 
категорії суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.



07.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено виїзний 
прийом громадян у пункті консультування в Бродівському районному добровільному 
товаристві захисту дітей з інвалідністю «Надія».

13.09.2022р -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» забезпечено 
роботу консультаційного пункту, а саме: проведено консультування мешканців с.Шпиколоси 
Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області з питань земельного 
законодавства.

14.09.2022р. -  фахівцем Радехівського бюро правової допомоги забезпечено 
функціонування консультативного пункту доступу до правової допомоги в УСЗН 
Червоноградської РДА.

15.09.2022р - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту у гуртожитку Золочівського професійного ліцею (місці компактного 
розміщення осіб, які перемістилися з територій адміністративно -  територіальних одиниць, 
на яких проводяться бойові дії). А саме проведено консультування для внутрішньо



20

переміщених осіб з питань: порядок отримання компенсації за зруйноване житло та інше 
майно, порядок оформлення спадщини в умовах воєнного стану тощо.

19.09.2022р. -  фахівцем Радехівського бюро правової допомоги проведено виїзний 
прийом в селищі /Іопатин Лопатинської ОТГ, а саме у приміщенні гуртожитку філії 
Добротвірського професійного ліцею, де тимчасово проживають ВПО, серед яких жителі 
Д стецнкої; Харківської та Луганської областей. В—ході зустрічі надавались індивідуальне 
правові консультації та роз'яснено порядок отримання БВПД.

26.09.2022р.- фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у Золочівському 
районному секторі пробації №3 ДУ "Центр пробації" (особистий прийом).

28.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено виїзний 
прийом громадян у пункті консультування у приміщенні Підкамінської селищної ради.

“йШГ - Іран явггі:
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[Ціль 2.] Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 
правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 
правової допомоги. 

[2.1.] Підготовка інформаційних матеріалів та висвітлення інформації про 
діяльність системи БПД у ЗМІ та мережі Інтернет

Буським місцевим центром з надання БВПД за III квартал 2022 року розміщено 82 
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 2022 
року). З них: :'~

>  Друкована преса -  0;
>  Сайти О М С-1 7 :
>  РасеЬоок-сторінки партнерів -  3;
>  Інтернет ресурси -  1;
>  Проводові -  0;
>  Т Р К -0 .
>  Сторінка Буського місцевого центру у РасеЬоок - 61.

Тематика інформаційних матеріалів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у III кварталі 2022 року:

«Допомога при встановленні факту батьківства загиблого воїна», «і^аленсація 
підприємцю за внутрішньо переміщених осіб», «Скасування дії довідки ВПО фахівцями 
ЦНАПу», «Реєстрація, перереєстрація безробітних. Призначення допомоги», «Спадкування в 
умовах воєнного стану», «Які правові послуги можуть отримати ветерани війни та члени 
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць 
України», «Права та обов'язки військовослужбовців», «Знай свої права: кредити», «Як 
отримати безоплатну правову допомогу» тощо.

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

[2.2.] Розміщення/оновлення інформації про надання БПД у приміщеннях 
партнерських установ та організацій

02.08.2022рГ - під час ”роботи~консультаційного пункту у с.Бібщани Поморянської 
селищної ради Золочівського району Львівської області в приміщенні Народного дому 
розповсюджено 60 буклетів та 10 листівок з земельних питань, 10 буклетів з питань надання 
БПД.

28.08.2022р. - фахівцем Буського бюро правової допомоги розміщено буклети та 
плакати на правову тематику у приміщенні Народного дому с.Ушня Золочівського району.

Я І іІ  і г г •ГЙ8ІГ



01.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги розміщена інформація 
про надання БПД ветеранам війни та військовослужбовцям у приміщенні Золочівської 
районної ради, при якій працює волонтерська група "Офіс воїна".

13.06.2022р. -  фахівцем- Золочівського бюро правової допомоги під час роботи 
консультаційного пункту у с.Шпиколоси Поморянської селищної ради Золочівського району 
Львівської області в приміщенні Народного дому розповсюджено 60 буклетів та 20 листівок з 
земельних питань, 10 буклетів з питань надання БПД.

14.09.2022р. -  фахівцемй&уського бюро правової допомоги оновлено інформаційні 
матеріали системи БПД у приміщенні ЦНАПу Буської міської ради. Зокрема, розміщено 
листівки «Допомога постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з воєнними 
діями та збройним конфліктом».

у ЛШі     :Ш  ІІ—ІГ ІІШотіг-:'



20.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги розповсюджена 
інформація про допомогу постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з 
воєнними діями та збройним конфліктом, а також інформація про медіацію в інтересах 
дитини в Службі у справах дітей Золочівської міської ради та Відділенні соціальної роботи КЗ 
"Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської 
області".------------------------------- ---------------------- -------------------------------

27.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги розміщено плакат про 
право та порядок отримання безоплатної правової допомоги ветеранами війни та членами 
сімей загиблих ветеранів війни у Золочівському територіальному центрі комплектування та 
соціальної допомоги (військовий комісаріат).
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(Ціль 3.] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 
допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

[3.1.] Надання безоплатної первинної правової допомоги

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в 
інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх 
порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатш первинна правова допомога включає такі види еТЩвових послуг:
1} надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процесуального характеру);
3-1) надання консультацій, роз'яснень та підготовка проектів договорів користування 

земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для 
сільського населення - власників земельних ділянок;

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 
медіації.

Юристи Буського місцевого центру постійно надають юридичні консультації клієнтам у 
різних галузях права. Всього у III кварталі 2022 року фахівцями центру надано 1368 
юридичних Ірнсультацїїї, а також складено 65 документів праврйого характеру (заяв, скарг, 
клопотань тощо).

[3.1.1.] «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі Неірс1е5кес1сІу та у 
додатку «Контактний центр»

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 
Указом Президента України N° 64/2022 введено воєнний стан. У зв'язку з цим почастішали 
випадки надання правової допомоги дистанційно, зокрема:

>  через мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога» та мобільний 
застосунок «Твоє право;

>  у месенджерах Телеграм Ні:1:р://Іе§аІаісі.§оу.иа/і:еІе§гат.Ні:тІ та Вайбер 
НПр://Іе§аІаісІ.§ОУ.иа/уіЬег.Іт1:тІ;

>  у кабінеті клієнта на сайті системи БПД НіІрзУ/саЬіпеї.ІейаІаісі.еоу.иа/;
>  на «гарячу лінію» системи БПД -  0800-213-103.

Так, фахівці Буського місцевого центру постійно готують відповіділа звернення, які 
надходять на платформу «Неірсіезкесісіу» через різні дистанційні сервіси, а також в 
телефонному режимі консультують клієнтів, які звертаються у Контактний центр» системи 
БПД.

Всього у III кварталі 2022 року підготовлено 59 відповіді на звернення, що надійшли на 
платформу «Неірсіезкесісіу» та у додаток «Контактний центр».

• -  "ІІШІІ" ЧЙИЯГ'Д ■ и ф - яз а и к іа іШ йчЬ»--:- -гайг
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11.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ надано консультацію правового характеру у 
додатку «Контактний центр» щодо встановлення опіки над матір'ю, яка потребує постійного 
стороннього догляду.

19.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Особливості обчислення пенсії по 

 інвалідності інвалідам ІІІ грушнь----------------------  —  -------- --------- ----------------  --------- ---------
21.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 

на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок отримання БВПД пенсіонерами».
21.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру

  на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультацш_«Виконавча служба затримує нарахування
аліментів, тримають на депозитних рахунках».

21.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Перетин кордону, контактна інформація 7 
Прикордонного Карпатського загону».

22.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Отримання свідоцтва про право на 
спадщину та строки прийняття спадщини, заміна спадкоємця».

22.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ надано консультацію правового характеру у 
додатку «Контактний центр» щодо надання БВПД малолітньому потерпілому у 
кримінальному провадженні (тілесні ушкодження).

25.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Оформлення військовослужбовцем
постійного догляду за сестрою-інвалідом І групи».

26.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щорічна додаткова відпустка за роботу зі 
шкідливимй-умовами праці».

26.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Перетин кордону чоловіком резидентом 
іншої країни без печатки ПМП».

27.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок отримання дубліката документа 
про освіту, що виданий на тимчасово окупованій території до 2000 року».

28.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Видача трудової книжки після звільнення, 

—  якщо-особа за кордоном». ---------------- ------  ---------  ----- ----------
29.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 

на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відшкодування шкоди, завданої укусом 
собаки».

25.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію
Ж§

правового характеру на звернення, що наді-йЩдо через-додаток «Контактний центр» щодо 
отримання військовослужбовцем відпустки для одруження (10 днів).



29.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Які ліки і в якій кількості можна перевозити 
через кордон?».

29.07.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
перетину кордону батьком, який має дитину з інвалідністю.

01.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо виїзду за кордон чоловіка, що знятий з 
військового обліку як раніше засуджений».

01.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підседоелено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Неналежне виконання обов'язків ЖЕКом 
щодо надання житлово-комунальних послуг».

02.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
позбавлення права на спадщину та відмови від інвалідності.

0В.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Недобросовісна поведінка водія автобуса 
від санаторію». —

04.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо повернення пенсійного збору при 
купівлі квартири вперше». _

04.08.2022р. - фахівцем БуськогоЧУІЦ гтіз$йзтовлено-консультацію правового характеру
т

на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порушення недоторканості житла
(незаконний обшук квартири)».

04.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території.

05.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платфо'рйНі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щоф,о отримання дозволу* на пертин 
кордону сина - здобувана освіти закордонного ВНЗ по програмі магістратура».

08.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Виїзд за кордон чоловіка, брат якого загинув 
в зоні АТО».

08.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Чи мають право відмовити у щорічній 
відпустці згідно графіку?».

08.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення; щсгнадійшло через-додаток «Контактний центртгщодо" 
припинення перешкоджання в користуванні земельною ділянкою.

—09.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено-консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Звільнення з військової служби чоловіка, в 
якого жінка або хтось із батьків інвалід 2 групи».
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09.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Повернення коштів за неналежно виконану 
роботу (пошиття весільної сукні)».

09.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
порядку оскарження-|ншення органу соціального захисту населення, — ----------------------------

11.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Де і як можна отримати безоплатну правову 
допомогу».

15.08.2022р. - фахівцем_Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний цейтр» щодо 
звільнення з В СУ по сімейним обставинам (у зв'язку з наявністю в родині осіби з інвалідністю 
- батька).

15.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
розірвання шлюбу та поділ спільного майна.

15.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо передачі права власності на земельну 
ділянку юридичній особі або передачі в оренду».

16.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
закінчення виконавчого п р още д ж е ння у-рз з і фактичного виконання в повному й§різі рішення 
згідно з виконавчим документом.

16.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок розірвання шлюбу з іноземцем».

17.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо розірвання шлюбу онлайн (клієнтка за 
кордоном, дітей немає)».

18.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Право на безоплатну щоденну обробку швів 
та перев'язку після операції в державному мед. закладі».

19.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Пільги для сім'ї військового, що служить на 
території бойових дій, але наразі не є учасником бойових дій».

19.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо звільнення від сплати судового збору 
особи з інвалідністю 3 групи (непрацюючий)».

23.08.2022р,—фахівцем-Буськог© МЦ підготовлено консультащі-кмтраеовог© характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Нарахування інфляції за невиконання 
судового наказу». .......... . ...... ............ ....  .....  ....

24.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового харакїеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Правомірність накладення арешту на 
рахунок для соціальних виплат особі з інвалідністю».

іішіігіїіиіґ' • - іШ '



24.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Автоматичний арешт і списання коштів з 
рахунків боржника».

29.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відповідальність за неоплату житлово-

29.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відновлення втрачених документів,
підтверджуючих право власності на нерухомість».

29.08.2022р. - фахівцем-§уеького МЦ підготовлено консультацію правовогоцсарактеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відновлення втрачених документів,
підтверджуючих право власності на нерухомість».

30.08.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
виконання судового рішення по стягненню аліментів на утримання дитини. Оскарження дій 
виконавця.

05.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу^ Тема консультації: «Перебування особи в психіатричному
закладі в примусовому порядку».

08.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
зняття арешту з доходів борзЙжка (чояовіка-військового). .......... — т Л Ь

правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо

13.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
підробки підпису на договорі.

15.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правовбго характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Захист від психологічного насильства під час 
військової служби в армії».

15.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Перевірка дієздатності особи на момент 
оформлення заповіту. Можливість оформлення заповіту за допомогою ЕЦП».

15.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ підготовлено консультацію правового характеру 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Допомога бабусі, яка постраждала від 
домашнього насильства (кривдник син)».

19.09.2022р. - фахівцем"БуськотсгМЦ підготовлено консультацію пр'авовопгхарактеру' 
на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Документи для виїзду за кордон 
(виключений з військового обліку)». —  —

20.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
оформлення статусу ВПО дитині та отримання виплат.

08.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію

повернення житла (Сталін в 1946 році забрав хату).



27.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
розірвання договору оренди земельної ділянки (паю).

28.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо

30.09.2022р. - фахівцем Буського МЦ в телефонному режимі надано консультацію 
правового характеру на звернення, що надійшло через додаток «Контактний центр» щодо 
порядку надання адресної правової допомоги.

[З.2.] Надання безоплатної вторинної правової допомоги працівниками центру

Буським місцевим центром з надання БВПД за III квартал 2022 року прийнято 73 
рішення про надання БВПД за зверненнями суб'єктів права на БВПД. Зокрема, видано 26 
доручень адвокатам (33,3%) та 52 накази про уповноваження фахівців Місцевого центру 
(66,7%) для надання безоплатної правової допомоги клієнтам.

01.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

04.07.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано до Бродівського 
районног^ суду Львівської області заяву про видачу обмежувального припису стосовно 
Калинюкарі.П., за заявою про надання БВПД Калинюк М.І. У

04.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано до Бродівського 
районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу за заявою про 
надання БВПД Матвеєвої М.Б.

05.07.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про зміну способу стягнення аліментів на утримання дітей.

Об.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено до 
Бродівського районного суду Львівської області позовну заяву про стягнення аліментів для 
повнолітньої дитини на час навчання.

06.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги представлено інтереси 
Калинюк М.І. в Бродівському районному суді Львівської області по справі про видачу 
обмежувального припису стосовно Калинюка М.П.

06.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано до Бродівського 
районного суду Львівської області позовної заяву про стягнення аліментів для повнолітньої 
дитини на час навчання.

07.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги отримано судовий наказ 
по справі № 439/609/22 виданий Бродівським районним судом Львівської області та 
складено заяву про- пред'явлення судового наказу до виконання'у'Бродівський відділ 
державної виконавчої служби у Золочівському районі Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів).



07.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги отримано судовий наказ 
по справі № 439/752/22 виданий Бродівським районним судом Львівської області та разом з 
заявою про примусове виконання надіслано поштою Шингур О.В. для пред'явлення до 
виконання у Сторожинецький відділ державної виконавчої служби у Чернівецькому районі 
Чернівецької області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

— (м. Івано-Франківськ).   ~~ ... .....
07.07.2022р. - фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 

інтересів клієнтки у Буському районному суді по справі №2-497/2010 про скасування 
постанови державного виконавця Шевченківського відділу ДВС м.Львів Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). —гг—-

08.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги представлено інтереси 
Калинюк М.І. в Бродівському районному суді Львівської області по справі про видачу 
обмежувального припису стосовно Калинюка М.П.

11.07.2022р. - фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів клієнта у Золочівському районному суді по справі N2445/1967/21 про стягнення 
вартості необлікованого об'єму природного газу.

12.07.2022р. - фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів клієнтки у Золочівському районному суді по справн№445/1359/19 про визнання і 
скасування свідоцтва про право на спадщину, скасування державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку, визнання права власності на земельну ділянку.

13.07,2022р. - фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів-Аєнта у Буському районному суді по справг№943/ЯЙ32/21 про зменшення розміру•; . ЩГ-
аліментів,

13.07.2022р. - фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів клієнта у Буському районному суді по справі №943/2141/21 про відшкодування 
шкоди.

18.07.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано до Бродівського 
районного суду Львівської області клопотання по справі за позовною заявою про стягнення 
аліментів на неповнолітніх дітей за зверненням Турчиняк Н.М.

18.07.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про визнання особи недієздатною та 
призначення опікуна.

19.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги узгоджено правову 
позицію з Сидорчук М.С. щодо представництва за наказом Буського МЦ з надання БВПД.

20.07.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про встановлення факту, що має юридичне значення.

— -26.О7т2022р.^-фахівцем Бродівського бюротгравовотдопомоги підготовлено та подано' 
до Бродівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

26.07.2022р. - -фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області заяву про стягнення аліментів на 
неповнолітню дитину.



26.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги представлено інтереси 
Михайлишина Є.М. в Бродівському районному суді Львівської області по справі про 
встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

28.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області клопотання від позивача Матвеєвої М.Б. 
по ци-від-ьній спрзейпро розірвання шлюбу.------------------------------------------- ----------------------------------

29.07.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано до Бродівського 
районного суду Львівської області клопотання від позивача Владики І.Р. по цивільній справі 
про розірвання шлюбу.

29.07.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу обмежувального припису.

01.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу .

02.08.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Рушинець І.М. в Бродівському районному суді Львівської області 
по справі про встановлення факту родинних відносин о 12год,00 хв. (наказ Буського МЦ з 
надання БВПД за № 116/3-Б від 26.05.2022р.).

03.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

  03.08.2022р. -  фахівцем -Зал очі вар кого -бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про видачу обмежувального припису.

08.08.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Турчиняк Н.М. в Бродівському районному суді Львівської області 
по справі про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.

09.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано клопотання до 
Бродівського районного суду Львівської області у справі N2439/592/22 про розірвання шлюбу 
по представництву інтересів відповідача по справі Лизуна В.Я.

09.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги подано клопотання до 
Бродівського районного суду Львівської області у справі №439/705/22 про стягнення 
аліментів з Татарина І.М. на утримання неповнолітньої дитини на користь Литвин М.В.

09.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги складено заяву про 
пред'явлення судового наказу по справі №439/957/22 до виконання у Бродівський відділ 
державної виконавчої служби у Золочівському районі Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів).

10.08.2022р. - фахівцем Бродівського-бюро правової допомоги подано клопотання-до 
Бродівського районного суду Львівської області по цивільній справі N2 439/809/22 про 
розірвання шлюбу по представництву інтересів Матвеєвої М.Б.

10.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги складено заяву про 
пред'явлення судового наказу по справі N2 439/863/22 до виконання у Бродівський відділ



державної виконавчої служби у Золочівському районі Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів).

10.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро складено та подано до Золочівського 
районного суду Львівської області позовну заяву про стягнення неустойки (пені) за 
прострочення сплати аліментів.
 15.08.2022р. -  фахівцем бродівського— бюро правової- допомоги— здійснено
представництво інтересів Чорнобай С.Т. в Бродівському районному суді Львівської області по 
цивільній справі № 439/951/20 про продовження строку дії рішення від 18.08.2020р.

16.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської обдас-ті заяву про встановлення факту смерті в 
порядку ст.317 ЦПК України.

18.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

18.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

18.08.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Чижика Т.І. в Бродівському районному суді Львівської області по 
цивільній справі про припинення стягнення аліментів на дитину з батька.

29.08.2022р. -  фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів особи у Золочівському районному суді у справі про захист прав споживачів.

29.08.2022р. -  фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів особи у Буському районному суді уАтраві прсгстягнення аліментів.

29.08.2022р. -  фахівцем Буського бюро правової допомоги здійснено представництво 
інтересів особи у Буському районному суді у справі про розірвання договору оренди 
земельної ділянки, стягнення заборгованості по орендній платі.

30.08.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про встановлення факту смерті в 
порядку ст.317 ЦПК України.

05.09'.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області клопотання від позивача Рапути О.В. та 
представника позивача по цивільній справі про розірвання шлюбу.

06.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області позовну заяву про усунення перешкод у 
користуванні житловим будинком шляхом виселення, без надання іншого жилого 
приміщення за зверненням Долинюк Б.Г..

08.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області заяву про скасування опіки за 
зверненням Сакви О.Г.    —

09.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до-Бродівського районного суду Львівської області заяву про встановлення факту родинних 
відносин за зверненням Шуневич І.В.



12.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області заяву про стягнення аліментів на 
неповнолітню дитину за зверненням Мерзлякової О.І.

12.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги складено заяву про 
пред'явлення виконавчого листа до виконання по справі №439/705/22 у Бродівський відділ 

—державної—виконавчої служби— у— Золочівському районі— Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів).

12.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про зміну способу стягнення аліментів  г„ ... ..

13.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги '"забезпечено
представництво інтересів Владики І.Р. у Бродівському районному суді Львівської області по 
справі №439/888/22 про розірвання шлюбу.

13.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги забезпечено
представництво інтересів Андрейко О.М. у Бродівському районному суді Львівської області 
по справі №439/880/22 про стягнення аліментів для повнолітньої дитини на час навчання.

16.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області заяву про винесення обмежувального 
припису за зверненням Смажелюк О.Г..

16.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та 
передано клієнту для подання до Львівського окружного адміністративного суду Львівської 
області заяву про ви з н а ж||*-б е здіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії за 
зверненням Глухенького П.Р..

19.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги забезпечено
представництво інтересів Смажелюк О.Г. у Бродівському районному суді Львівської області 
по справі №439/1249/22 про видачу обмежувального припису.

20.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги забезпечено
представництво інтересів Сакви О.Г. у Бродівському районному суді Львівської області по 
справі №439/1198/22 про припинення опіки над дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, та звільнення особи від повноважень опікуна, і призначення опікуна над дітьми, 
які позбавлені батьківського піклування.

21.09.2022р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги підготовлено та подано 
до Бродівського районного суду Львівської області заяву про надання права на шлюб за 
зверненням Коретчук О.І..

22.09.2022р.- фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

23.09.2022р.—фахівцем Бродівського бюро правової допомоги яідсотовленю та-иедано 
до Бродівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів на неповнолітню дитину за зверненням Чижика Т.І.

27.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено 
представництво інтересів особи Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про визнання особи недієздатною та призначення опікуна.
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28.09.2022р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено 
представництво інтересів особи Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

29.09.2022р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги забезпечено
представництво інтересів Когут Н.В. у Бродівському районному суді Львівської області по 

~гправі про розірвання шдюбут- .....................   - ~ ^

[3.3.] Участь у навчанні працівників центру

Пандемія коронавірусуй карантин в Україні змусили змінити звичні способи роботи 
безліч людей по всьому світу й у нашій країні. Зараз фахівці місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги активно опановують онлайн-інструменти. Також з 
початком воєнного стану набрали популярності онлайн-тренінги та вебінари. Навчання, 
мотивація, знайомство з інноваційними техніками та методиками дозволяють працівникам 
досягати кращих результатів. Тож працівники Буського місцевого центру активно долучалися 
до участі в таких дистанційних навчаннях з метою розвитку, вдосконалення та підвищення 
рівня своїх компетенцій.

01.07.2022р. -  фахівець Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
вебінарі "Мобілізація та військовий обов'язок в умовах воєнного стану" (організатор - 
РКАУОКАТСЖ. Дніпро).

01.07.2022р._,- фахівдаЗолочівського бюро правової допомоги взяли уц§£іь у вебінарі 
"Мобілізація та військовий обов'язок в умовах воєнного стану" (Організатор - 
РКАУОКАТОК.Дніпро).

01.07.2022р. -  фахівець Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Березюк О. взяла 
участь у вебінарі "Мобілізація та військовий обов'язок в умовах воєнного стану".

05.07.2022р. -  фахівець Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
вебінарі на тему: «Спадкування земельної ділянки під час воєнного стану». Організатор: 
РКАУОКАТОК.Харків.

05.07.2022р. -  фахівці Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у вебінарі 
"Спадкування земельної ділянки під час воєнного стану"(організатор - РКА\/ОКАТОК.Дніпро).

05.07.2022р. - фахівець Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Оксана Березюк 
взяла участь у вебінарі «Спадкування земельної ділянки під час воєнного стану».

Об.07.2022р. -  головний юрист сектору Радехівське бюро правової допомоги Тетяна 
Ференс взяла участь у вебінарі на тему: "Розпорядження сільськогосподарськими землями в 
період воєнного стану ".

07.07.2022р. -  в.о. директора Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
засіданні Керівноїради, що_відбулося в режимі 200М-конференцьС_______ ___ ___

07.07.2022р. - фахівець Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Оксана Березюк 
взяла участь у вебінарі "Реєстрація внутрішнього переміщення -  «статус» ВПО".

08.07.2022р. -  участь завідувача сектору Радехівське бюро правової допомоги І-нни 
Дибайло у навчанні за програмою «Комунікація та надання БПД по телефону».

-ЯЯІГ ■-   -.ЯЙР
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11.07.2022р. -  фахівець Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
вебінарі на тему: «Соціальні виплати в умовах воєнного стану». Організатор:
РКАУОКАТОК.Дніпро та БФ «Право на захист» м.Вінниця.

08.07.2022; 13.07.2022; 15.07.2022; 20.07.2022; 22.07.2022 - участь фахівця сектору 
Радехівське бюро правової допомоги Інни Дибайло у навчанні «Комунікація та надання

26.07.2022р. - участь працівників Бродівського та Кам'янка-Бузького бюро правової 
допомоги бюро правової допомоги у вебінарі “Трудові відносини під час воєнного стану". 
Організатор - РКАУОКАТОК.Дніпро.

26.07.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі

29.07.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Стягнення аліментів під час воєнного стану". Організатор - РКА\/ОКАТОК.Київ.

01.08.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Особливості перебування українців за кордоном". Організатор - РКА\/ОКАТОК.Харків.

05.08.2022р. -  фахівець Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги взяла участь 
"Державотворення незалежної України. Права людини в умовах воєнного стану".

08.08.2022р. -  фахівці Бродівського бюро правової допомоги прийняли участь у 
вебінарі «Судова практика в орендних правовідносинах». Організатор - Р К А V О КАТ ОК. К иїв.

08.08.2022року -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у 
вебінарі на тему: "Судова практика в орендних земельних правовідносинах". Організатор - 
Р К А V ОЩ ТО К. Київ —  - ф -

11.08.2022р. -  фахівчиня Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Оксана Березюк 
взяла участь у вебінарі на тему: "Порядок отримання земельної ділянки учасниками бойових

11.08.2022р. -  фахівець Буського бюро правової допомоги Володимир Романко взяв 
участь у вебінарі на тему: "Порядок отримання земельної ділянки учасниками бойових дій".

16.08.2022р. -  фахівець Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Оксана Березюк 
взяла участь у вебінарі на тему "Фіксування пошкодження нерухомого майна, як спосіб 
отримання компенсації".

22.08.2022р. -  фахівець Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги Оксана Березюк 
взяла участь у вебінарі "Захист права власності в умовах збройного конфлікту".

22.08.2022р. -  головний юрист сектору Радехівське бюро правової допомоги Тетяна 
Ференс взяла участь у вебінарі "Захист права власності в умовах збройного конфлікту".

25.08.2022р. -  фахівець Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь в 
онлайн-заході на тему: «Основні виклики у сфері державної реєстрації у період військового 
стану». Організатор: Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів).
  26,-08.2022р^ - фахівець Буського місцевого—центру—іСвітлана- Стець взяла участь у
вебінарі на тему: «Встановлення фактів смерті та народження, повідомлення про безвісти 
зниклих осіб, їх розшук». Організатор: РКАУОКАТОК.Київ.   ___

29.08.2022р. -  участь головного юриста сектору Радехівське бюро правової допо’моги 
Тетяни Ференс у вебінарі "Визначення юрисдикції у земельних спорах. Останні тенденції в 
судовій практиці ".

її ДОПОМОГИ по телефону-»-.

Трудові в ід н о с и н и  підчас воєнного стану". Організатор - РКАТЮКАТОК.Дніпро.
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31.08.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі
"Розслідування військових злочинів, вчинених військовослужбовцями З СУ". Організатор - 
РКАУОКАТОК.Дніпро.

01.09.2022р. -  в.о. директора Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
засіданні Керівної Ради, що відбулося у приміщенні Регіонального центру з надання 

"безоплатної вторинної-правової допомоги у Львівській області.
06.09.2022р. -  в.о. директора Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 

нараді щодо нових підходів у роботі з адвокатами. Організатор -  Координаційний центр з 
надання правової допомоги.

12.0£М2022р - фахівець Золочівського бюро правової доаомоги взяла участь у вебінарі 
щодо прав внутрішньо переміщених осіб. Організатор -  Громадська організація 
«Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ».

15.09.2022р. -  в.о. директора Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь в 
інтервізії з питань надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації. Організатор -  
Координаційний центр з надання правової допомоги.

20.09.2022р. -  в.о. директора Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
презентації роботи працівників МЦ по кол-центру. Організатор -  Координаційний центр з 
надання-правової допомоги. —

21.09.2022р. -  в.о. директора Буського місцевого центру Світлана Стець взяла участь у 
вебінарі на тему «Проблемні аспекти захисту прав споживачів в умовах воєнного стану. 
Організатор -  РРАУОКАТОК.Дніпро. _

2МЇ9;2022р, -"Працівники Бродівського бюро---лравой!Ігдопомоги прийняли участь у,тг ' іЩ
вебінарі "Проблемні аспекти захисту прав споживачів в умовах воєнного стану".

21.09.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Проблемні аспекти захисту прав споживачів в умовах воєнного стану". Організатор - 
РКАУОКАТОК.Дніпро.

22.09.2022р. - працівники Бродівського бюро правової допомоги прийняли участь у 
вебінарі "Комунікація з органами державної влади та місцевого самоврядування у період дії 
воєнного стану».

22.09.2022р. -  участь завідувача сектору Радехівське бюро правової допомоги інни 
Дибайло у вебінарі на тему: «Комунікація з органами державної влади та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану».

28.09.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння в 
умовах воєнного стану". Організатор - РКАУОКАТОК.Дніпро.

29.09.2022р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Проблемні питання встановлення юридичних фактів смерті осіб, що загинули внаслідок 
військових дій". Організатор - РКАУОКАТОК.Дніпро. __  __

29.09.2022р. - працівники Бродівського бюро правової допомоги прийняли участь у 
вебінарі на тему: "Проблемні питання встановлення юридичних фактів смерті осіб, що 
загинули внаслідок військових дій". Організатор - РКАУОКАТОК.Дніпро.

29.09.2022р. -  участь завідувача сектору Радехівське бюро правової допомоги Інни 
Дибайло у вебінарі на тему: "Проблемні питання встановлення юридичних фактів смерті осіб, 
що загинули внаслідок військових дій".
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Розділ II. Результативні показники діяльності.

За період з 01 липня по 30 вересня 2022 року (III квартал 2022 року) Буським 
місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, а саме: Буським, Бродівським, Золочівським, Кам'янка- 
Бузьким та Радехівським бюро правової допомоги, було зареєстровано 1441 звернення 
клієнтів, 1368 особам було надано правову консультацію, та 73 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 Сектор «Буське БПД» 281 262 19

2 Сектор «Бродівське БПД» 256 228 28

3 Сектор «Золочівське БПД» 348 332 16

4 Сектор «Кам'янка-Бузьке БПД» 228 227 1

5 Сектор «Радехівське БПД» 328■5Е&- 319 9
...... .............................. Д.—,---,----- Разом по МЦ 1441 1368 73 - ^

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 73 рішення 
про надання БВПД, видано 26 доручень адвокатам (33,3%) та 52 накази штатним 
працівниками (66,7%) (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 3 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 2022 року до попереднього звітного періоду та 

аналогічного періоду минулого року
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з адміністративного 
права -  213 (14,8%), з сімейного права - 187 (13,0%), з питань соціального забезпечення -  
158 (11,0%), з цивільного процесу -  154 (10,7%), зі спадкового права -  132 (9,2%), з 
цивільного права -  132 (9,2%), з питань виконання судових рішень -  95 (6,5%), з трудового 
права -  89 (6,2%), з житлового права -  79 (5,5%), з земельного права -  79 (5,5%), з 
пенсійного права -  42 (2,9%),~з питанн_адм і ністрати в них правопорушень -  34 (2,4%), з інших 
питань, не включених до даного переліку (зокрема, з питань, пов'язаних зі збройною 
агресією рф) -  18 (1,2%), з кримінального права -  13 (0,9%), з питань кримінального процесу 
-  13 (0,9%), та з податкового права -  3 (0,2%).

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітним період за категорією 
питань.
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за III квартал 2022 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 33 (45,2%), особам з інвалідністю - 14 
(19,2%), внутрішньо переміщеним особам (ВПО) -  10 (13,7%), ветеранам війни (учасникам 
бойових дій, учасникам війни) - 8 (11,0%), особам, які постраждали від домашнього 
насильства -  6 (8,2%), та дітям, які не належать до окремих категорій -  2 (2,7%).

З загальної кількості осіб, яким було надано БВПД, 2 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
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Крім цього, Буськ^М місцевим центром в тому числі бюро правової|аопомоги, за III 
квартал 2022 року було:

• Здійснено 31 особистий прийом громадян в консультаційних пунктах доступу;
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під 

час роботи консультаційних пунктів склала 168 осіб, в тому числі 2 особам надано 
адресну правову допомогу за їх місцем проживання;

• проведено 20 правопросвітницьких заходів, якими охоплено 208 учасники.
• розміщено у ЗМІ 82 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.

аблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Буського місцевого центру
Кількість Кількість

Кількість особистих інформаційних Кількість виданих
прийомів громадян Кількість матеріалів, виданих наказів про
у консультаційних проведених право- розміщених у доручень уповноваженн
пунктах/осіб, що просвітницьких ЗМІ та на адвокатам для я працівників

отримали правову заходів /учасників власній надання БВПД Центру для
допомогу сторінці у клієнтам надання БВПД

РасеЬоок клієнтам
82

•
31/168 20/208 26 52

Директор


