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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 IV 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»

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

[3.1.] «Визначення правових потреб громадян". Проведення комплексу заходів 
(інтерв'ювання, анкетування)

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

Розділ II. Результативні показники діяльності



2

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

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

[1.1.1.] Консультаційні пункти 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 IV кварталу 2021 року Буським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної безоплатної правової допомоги, в тому числі бюро правової 
допомоги, здійснено 27 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 111 осіб.

04.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту в Золочівському районному секторі пробації (особистий прийом).

04.10.2021р. - Фахівець Радехівського бюро правової допомоги Інна Дибайло здійснила 
прийом громадян в точці доступу до безоплатної правової допомоги, яка діє у Центрі 
надання адміністративних послуг Радехівської міської ради. В ході прийому були надані
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консультації з питань соціального захисту та пільг, які надаються в і д п о в і д н и м  категоріям 
громадян (малозабезпеченим, багатодітним, людям з інвалідністю тощо).

і*

07.10.2021р. -  в рамках реалізації Проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру здійснено виїзний 
прийом і консультування громадян на земельну тематику у приміщенні Милятинського 
старостинського округу.

13.10.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру В.Романко здійснено особистий 
прийом громадян в консультаційному пункті доступу до БПД у приміщенні ЦНАП Буської 
міської ради. Під час роботи консультаційного пункту надано правові консультації 3 особам.

19.10.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» директором Буського місцевого центру та фахівцем Золочівського 
бюро правової допомоги здійснено виїзд консультаційного пункту в с.Гологори 
Золочівського району. Мешканцям громади надавалися консультації у галузі земельного 
права.
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25.10.2021р. -  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 шістьом учасникам бойових дій, які перебувають на обліку як безробітні.

27.10.2021р. -  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.

28.10.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзне консультування громадян (виїзний прийом) у ЦНАПІ Заболотцівської ОТГ.

29.10.2021р. - в рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» проведено виїзний прийом громадян в с.Оглядів для 
покращення доступу сільських жителів до якісної правової допомоги. Роботу 
консультаційного пункту забезпечувала фахівець відділу Радехівське бюро правової 
допомоги Інна Дибайло.
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04.11.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзд консультаційного пункту в с.Розваж Золочівського району.

10.11.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру В.Романко здійснено особистий 
прийом громадян в консультаційному пункті доступу до БПД у приміщенні ЦНАП Буської 
міської ради. Під час роботи консультаційного пункту надано правові консультації 1 особі.

12.11.2021р. -  в рамках Програти «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено 
консультування громадян із земельних питань в Банюнинському старостинському окрузі 
Новояричівської ОТГ (с.Неслухів).

17.11.2021р. -  в рамках Програти «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» директором та фахівцями Буського місцевого центру здійснено виїзне 
консультування громадян в Олеському старостинському округу Буської міської 
територіальної громади. Мешканцям надано правові консультації із земельних питань, а 
також з питань зміни постачальника природнього газу.

16.11.2021р. -  за запитом мешканки м.Буськ фахівцем Буського місцевого центру 
В.Романко надано адресну правову допомогу за її місцем проживання, так як особа має 
обмежені можливості пересування. Клієнтці надано правову консультацію щодо відновлення 
кримінального провадження.

22.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту в Золочівському районному секторі пробації (особистий прийом).

24.11.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру забезпечено роботу
консультаційного пункту у приміщенні ЦНАПу Красненської селищної ради. Мешканцям 
надано правові консультації.
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25.11.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзне консультування громадян (виїзний прийом) у Підкамінській селищній раді.

Об.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту в Золочівському районному секторі пробації №3 ДУ "Центр 
пробації" (особистий прийом).

06.12.2021р. - Заступник начальника 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 та старшим 
інспектором Радехівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 
Львівській області Г.Грицик забезпечили роботу консультаційного пункту інформування та 
консультування засуджених осіб. Розповіли, що кожен має змогу отримати кваліфіковану 
консультацію та роз'яснення щодо захисту його законних прав та інтересів.

09.12.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
здійснено виїзний прийом громадян із земельних питань у Новояричівськіій ОТГ.

14.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги у рамках реалізації 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» здійснено 
виїзд консультаційного пункту в с.Поляни Поморянської селищної ради Золочівського району 
(особистий прийом).
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15.12.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
консультаційного пункту в дитячому будинку "Рідний дім" Золочівської міської ради 
Золочівського району (с.Сасів).

15.12.2021р. - в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру здійснено виїзне 
консультування мешканців Соколівського старостинського округу Буської міської 
територіальної громади. Юристами Центру надавалися консультації в галузі земельного 
права, а також житлового, цивільного та адміністративного права.

17.12.2021р. -  фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги забезпечено 
роботу консультаційного пункту у приміщенні Добротвірської ОТГ.



8

шшт

22.12.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» з метою покращення доступу сільських жителів до якісної 
правової допомоги фахівцями Буського місцевого центру та Радехівського бюро правової 
допомоги здійснено виїзний прийом громадян в с.Вузлове. Під час роботи консультаційного 
пункту за консультаціями звернулися 5 осіб.
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[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).

06.-07.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги підготовлено та 
здійснено запис відеоролика (правопросвітницький онлайн-захід) на тему: «Трудові гарантії 
та пільги для військовослужбовців» з метою розміщення в мережі РасеЬоок.

07.10.2021р. -  в рамках реалізації Проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні» для мешканців 
Милятинського старостинського округу Буської міської громади. Участь у заході взяло 10 осіб.



12.10.2021р. - Начальник відділу «Бродівське бюро правової допомоги» Любов 
Материцька здійснила запис відео-консультації до Дня захисника України на тему: «Трудові 
гарантії та пільги для військових».
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19.10.2021р. - В рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» директор Буського місцевого центру з надання БВПД та фахівець 
Золочівського бюро правової допомоги Т.Радуль провели виїзний прийом громадян та 
правопросвітницький захід із земельних питань у с.Гологори Золочівського району Львівської 
області. В заході взяло участь 11 осіб.

Серед учасників заходу було розповсюджено буклети та інші роздаткові матеріали на 
земельну тематику, а також проінформовано присутніх про хід здійснення в Україні 
земельної реформи, зокрема, що стосується відкриття ринку землі в Україні.

Під час зустрічі із землевласниками та землекористувачами говорили про проблемні 
питання, які у них виникають у сфері земельних відносин, а саме: про порядок безоплатної 
передачі ділянок громадянам із земель державної та комунальної власності; порядок 
укладення й реєстрації договору оренди земельної ділянки; про підстави та порядок 
розірвання договору оренди; особливості спадкування земельного паю; який порядок 
відчуження земельної ділянки (паю); а також, хто є суб'єктом права на БВПД.
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21.10.2021р. - фахівець Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло завітала до 
Громадської організації «Радехівська районна асоціація осіб з інвалідністю ЛОА ВО СОІУ» з 
правопросвітницьким заходомьна тему: «Забезпечення прав осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення». В ході зустрічі учасники заходу задавали свої питання, 
озвучували проблеми, які стосувалися різних сфер життєдіяльності, на які відповідно було 
надано індивідуальні консультації.

Також в ході розмови було окреслено права, передбачені Законом України «Про 
безоплатну правову допомогу» для даної категорії осіб. А саме, що люди з інвалідністю, які 
отримують пенсію або допомогу, яка призначається замість пенсії у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб мають право на безкоштовну вторинну 
правову допомогу зокрема, на: захист від обвинувачення, здійснення представництва 
інтересів у судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами, складання документів процесуального характеру.

29.10.2021р. - в рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницький захід для мешканців Жовтанецької ОТГ. Тема заходу: 
«Земельна реформа в Україні».

29.10.2021р. - в рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» фахівцем Радехівського бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницький захід для мешканців с.Оглядів. Тема заходу: «Відкриття 
ринку землі».
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02.11.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру В.Романко взяв участь у засіданні 
Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству 
за ознакою статі та торгівлі людьми у приміщенні Красненської селищної ради. У засіданні 
також взяли участь представники виконавчих органів селищної ради, правоохоронних 
органів, КИП «Красненська міська лікарня», старости.

На засіданні Координаційної ради розглядалося питання затвердження плану заходів 
щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства » з 25 листопада по 10 
грудня на території Красненської територіальної громади.

За результатами Координаційної ради було затверджено План заходів щодо 
проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня 
2021 року на території Красненської селищної ради.

12.11.2021р. -  в рамках Програти «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему «Земельна реформа» для мешканців Банюнинського 
старостинського округу Новояричівської ОТГ. У с.Неслухів розповсюджено 300 буклетів із 
земельних питань.

17.11.2021р. -  в рамках Програти «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» директором та фахівцями Буського місцевого центру проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні» для мешканців Олеського 
старостинського округу Буської ОТГ. Захід відбувся у приміщенні народного дому 
смт.Олесько. Серед мешканців громади розповсюджено 50 буклетів із земельних питань.
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25.11.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід для мешканців громади у Підкамінській селищній раді. Тема 
заходу: «Продаж землі».

29.11.2021р. фахівцями Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід у Львівському РВ №2 філії ДУ "Центр пробації" у Львівській 
області.

03.12.2021р. -  з нагоди Дня захисту прав осіб з інвалідністю фахівцем Бродівського 
бюро правової допомоги проведено правопросвітницький захід на тему: «Соціальний захист 
та пільги осіб з інвалідністю» у Бродівсьому районному добровільному товаристві захисту 
дітей (ДТЗД) з інвалідністю "Надія".

06.12.2021р. -  в рамках відзначення тижня права в Україні фахівцем Бродівського бюро 
правової допомоги проведено виховну годину на тему: «Я і право, відповідальність
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неповнолітніх осіб» для студентів 1 та 2 курсу у Бродівського педагогічного коледжі ім. 
М.Шашкевича.

Об.12.2021р. - Заступник начальника 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 та спільно з 
підпорядкованим персоналом Радехівського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» у Львівській області, обговорили про основне завдання співпраці системи 
безоплатної правової допомоги з уповноваженими органами з питань пробації в наданні 
якісної правової допомоги громадянам, які перебувають на обліку у цій службі. Також 
наголосили про необхідності та важливості проведення спільних правопросвітницьких та 
комунікативних заходів. Зокрема, обговорили форми, напрями та методи співпраці при 
наданні громадянам безоплатної правової допомоги, своєчасному та повному інформуванні 
обвинувачених, засуджених про порядок отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги.

08.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Безоплата правова допомога в Україні. Права дітей." у 
Золочівському ліцеї Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.
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09.12.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги спільно з
представниками Бродівської центральної міської бібліотеки проведено правовий лекторій на 
тему: "Знай свої права, але не забувай про обов'язки та відповідальність" для студентів 
Бродівського педагогічного коледжі ім. М.Шашкевича.

Начальник Бродівського бюро правової допомоги Материцька Любов Андріївна 
розповіла студентам Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна 
Шашкевича /гр.П-22, П-31,П-32/ про права, обов'язки та відповідальність молоді.

Бібліотекар юнацького абонементу Бродівської ЦМБ Ольга Нежива наголосила про 
важливість правової освіти юнацтва, виховання в них поваги до Закону та прав людини.
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09.12.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницький захід для мешканців Новояричівської ОТГ на тему 
«Земельна реформа в Україні».

10.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Безоплата правова допомога в Україні. Відновне 
правосуддя" у ВСП Золочівський фаховий коледж НУ "Львівська політехніка".

08.12.2021р. - участь фахівця Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги у семінарі з 
партнерами (представниками ювенальної превенції, служби захисту прав дітей Львівської 
РДА, служба соціального обслуговування Кам'янка-Бузької ОТГ, старостами Кам'янка-Бузької 
ОТГ, шкільними психологами, та сімейними лікарями Кам'янка-Бузької ЦРЛ) щодо 
удосконалення міжвідомчої взаємодії у громаді щодо захисту прав дітей, та протидії 
насильства в сім'ї.
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14.12.2021р. - фахівець Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло завітала до 
Публічної бібліотеки Радехівської міської ради з правопросвітницьким заходом для учнів 9- 
А класу Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області на 
тему: «Правова обізнаність неповнолітніх». В ході заходу учасників було ознайомлено про 
права, види відповідальності неповнолітніх (адміністративну та кримінальну), як отримати 
безоплатну правову допомогу і куди звертатись, як діяти та в які інституції слід звертатися за 
захистом порушених прав та інтересів загалом. Учні задавали свої питання, озвучували 
випадки, які для них є незрозумілими та визначали чи передбачають вони відповідальність. 
Аналізували проблеми в освітньому процесі. Кожен учасник отримав роздатковий матеріал 
«Діти мають право на адвоката» та «Порадьтеся з юристом».
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15.12.2021р. - в рамках реалізації Програми- «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні» у приміщенні 
Соколівського старостинського округу Буської міської територіальної громади.
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22.12.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» з метою покращення доступу сільських жителів до якісної 
правової допомоги фахівцями Буського місцевого центру та Радехівського бюро правової 
допомоги проведено правопросвітницький захід для мешканців с.Вузлове. Тема заходу 
«Відкриття ринку землі».

"Ч '
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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.

07.10.2021р. -  в рамках реалізації Проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності мешканців 
Милятинського старостинського округу Буської міської громади.

19.10.2021р. - В рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» директор Буського місцевого центру з надання БВПД та фахівець 
Золочівського бюро правової допомоги Т.Радуль провели робочу зустріч зі старостою 
с.Гологори Золочівського району Львівської області. Обговорено напрямки співпраці, 
спрямовані на посилення правової спроможності громади, формування та розвиток ОТГ.

25.10.2021р. -  Фахівцем Радехівського бюро правової допомоги проведено робочу 
зустріч зі старостою та діловодом сіл Вузлове, Бабичі, Нестаничі та Раковище для



налагодження співпраці місцевої влади та системи БПД щодо посилення правової 
спроможності громади.
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17.11.2021р. -  в рамках Програти «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» директором та фахівцями Буського місцевого центру проведено 
комунікативний захід зі старостою смт.Олесько, спрямований на посилення правової 
спроможності мешканців Олеського старостинського округу.

25.11.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності мешканців 
Підкамінської територіальної громади.

15.12.2021р. - в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцями Буського місцевого центру проведено комунікативний 
захід зі старостою і діловодом Соколівського старостинського округу Буської міської 
територіальної громади. Захід спрямований на посилення правової спроможності громади.
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[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 IV квартал 2021 року прийнято 118 
рішень про надання БВПД за зверненнями суб'єктів права на БВПД. Зокрема, видано 33 
доручення адвокатам (25,8%) та 95 наказів про уповноваження фахівців Місцевого центру 
(74,2%) для надання безоплатної правової допомоги клієнтам. Також за звітний період 
фахівцями центру складено 82 документи правового характеру.

05.10.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Поврозніка В.С. у Бродівському районному суді.

Об.10.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Печенюк Г.П. у Бродівському районному суді.

06.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про видачу обмежуваного припису.

Об.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

11.10.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Казюлькіни Т.П. у Бродівському районному суді.

12.10.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Оссас І.П.

12.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

12.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

18.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу обмежувального припису.

18.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

19.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

20.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

20.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про видачу обмежувального припису.

26.10.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Богомолової Г.Г. у Бродівському районному суді.



г

26.10.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про зміну способу стягнення 
аліментів.

01.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про зменшення розміру аліментів.

03.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина, який продовжує навчання.

04.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено чотири 
документи правового характеру.

05.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документи правового характеру.

08.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

09.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один
документ правового характеру.

09.11.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

11.11.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

15.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

16.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

16.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один
документ правового характеру.

16.11.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Оссас І.П. у Бродівському районному суді о 10:00 год.

18.11.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

22.11.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Печенюк Г. у Бродівському районному суді о 12:00 год.

22.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про стягнення аліментів на 
повнолітню дитину, яка продовжує навчання.

23.11.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

24.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один
документ правового характеру.

25.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено три
документи правового характеру.
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26.11.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Блащишин Г. у Бродівському районному суді о 10:00 год.

29.11.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та надіслано 
до Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною та зобов'язання вчинити дії.

30.11.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

Об.12.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Лешко А. у Бродівському районному суді о 11:00 год.

07.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 

документ правового характеру.
08.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 

документ правового характеру.
08.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено

представництво інтересів особи у Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про зміну способу стягнення аліментів.

08.12.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

09.12.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Шуневича А. у Бродівському районному суді о 11:30 год.

14.12.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

13.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
представництво інтересів особи у Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про стягнення аліментів.

16.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

16.12.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Гаврилюк Л.Є. у Бродівському районному суді о 14:00 гбд.

17.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

17.12.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

21.12.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Буському районному суді Львівської області.

23.12.2021р. - фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 
особи в Золочівському районному суді Львівської області.

28.12.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Андрєєвої Н. у Бродівському районному суді о 11:00 год.
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[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 IV квартал 2021 року розміщено 28 
інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, на сайтах ОМС, радіо ефірах, інтернет-ресурсах та 
на власній сторінці МЦ у Фейсбук (згідно медіа-звітів за жовтень, листопад, грудень 2021 
року). З них:

>  Друкована преса -  1 (25/11/2021 -  газета «Наша Українська справа»);
>  Сайти ОМС -  3;
>  РасеЬоок-сторінки партнерів -  7;
>  Інтернет ресурси -  0;
>  Проводові -  0;
>  Т Р К - 0 .
>  Сторінка Місцевого центру у Фейсбук -17.

Тематика інформаційних матеріалів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у IV кварталі 2021 року: «Виплата щорічної разової грошової 
допомоги до 5 травня учасникам бойових дій», «Отримання та використання сертифіката 
вакцинації СОУЮ-19», «Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству», 
«Забезпечення прав осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення» 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.

19.10.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено 
інформаційну кампанію з використання буклетів, брошур, плакатів із земельних питань в 
с.Гологори Золочівського району. Розповсюджено: 2 збірника, 60 брошур, 180 буклетів, 5 
плакатів.

10.11.2021р. -  на офіційному сайті Буської міської громади Золочівського району 
розміщено правову консультуацію щодо виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 
травня учасникам бойових дій.
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Б ус ь кий місцевий центр з надання безплатної вторинної 
правової допомоги консультує щодо виплати щорічної 
разової грошової допомоги до 5 травня учасникам 
бойових дій
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25.11.2021р. -  в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 
фахівцями Золочівського бюро правової допомоги підготовлено публікацію на тему: 
«Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству» і розміщено її в газеті «Народне 
слово» (випуск №45 (413) від 25.11.2021р.).
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14.12.2021р. - фахівець Кам'янко-Бузького бюро правової допомоги провів
інформаційну кампанію (година права) «Запитай у юриста» у Кам'янка-Бузькій міській раді. 
Захід проведено в рамках Всеукраїнського тижня права. 10 грудня -  День прав людини, який 
відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної 
декларації прав людини.

14.12.2021р. - У рамках Всеукраїнського тижня права у Публічній бібліотеці м.Радехів 
організовані та проведені бесіди-діалоги, інформ-експрес викладки літератури, правові 
хвилинки і довідкові столи. Завідувач сектору «Радехівське бюро правової допомоги» 
Буського МЦ Інна Дибайло провела правовий інформаторій на тему: «Зміни у земельному 
законодавстві».
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Земельні питання - непрості, а іноді й болючі. Через зміни законодавства, що регулює 
земельні відносини, та відкриття ринку землі значно зросла потреба людей у правовій 
інформації, адже ці зміни у законодавстві не завжди є зрозумілими для громадян. Для 
користувачів бібліотеки оформлено інформаційно-довідковий стіл «Спеціаліст інформує» 
(Інформаційні матеріали з питань земельних правовідносин).

16.12.2021р. - головний юрист сектору «Радехівське бюро правової допомоги» 
розмістила плакати в КП Львівської обласної ради «Лопатинська спеціальна школа» з метою 
забезпечення інформування про діяльність системи надання безоплатної правової допомоги.

17.12.2021р. -  фахівці Буського місцевого центру провели інформаційну кампанію та 
розмістили плакат «Діти мають право на адвоката» в Дитячому будинку «Добре серце» 
(с.Новий Милятин).
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[1.2.] «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі Неірсіезкесісіу.

04.10.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Вбір до ПФУ при купівлі житла 
вперше».

26.10.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок розірвання шлюбу, 
сплата судового збору».

26.10.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Поєднання карантину з трудовою
діяльністю (немає з ким залишити дітей)».

10.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок відновлення втраченого 
посвідчення УБД».

10.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок отримання БВПД для 
звернення до суду щодо стягнення вихідної допомоги при звільненні».

10.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Стягнення аліментів на утримання 
дітей, відмова від аліментів».

10.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Можливість усиновлення дитини 
одинокою (самотньою) людиною».

10.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо реєстрації шлюбу між 
громадянкою України і громадянином Марокко».

11.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Нові вимоги до фінансового 
моніторингу, «належна перевірка» клієнтів банківськими і страховими установами».

15.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Внесення запису про зміну 
прізвища в трудову книжку».

15.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Розірвання шлюбу, якщо місце 
проживання чоловіка невідоме».

16.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Встановлення факту належності 
трудової книжки».

16.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відсторонення від роботи за 
відмову від вакцинації: права працівника».
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18.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Позбавлення батьківських прав, 
якщо батько не сплачує аліменти».

18.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Чи є законослухняною компанія, 
яка використовує незадекларовану працю?».

19.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Звільнення за власним бажанням 
у зв'язку з переїздом на нове місце проживання».

22.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо скарги на неякісний ремонт 
доріг».

22.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Перетин державного кордону 
України в умовах карантину (в'їзд з Польщі)».

23.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо зняття арешту з коштів на 
рахунку боржника, що має спеціальний режим використання».

29.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо стягнення заборгованості за 
кредитним договором».

29.11.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо звернення із заявою в 
прокуратуру».

02.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо виконання кредитного 
договору, відстрочення платежів».

Об.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «У разі смерті онкохворої людини, 
чи переходять всі її пільги до людини яка за нею офіційно доглядала».

07.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо створення комфортного 
мікроклімату у квартирі».

08.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Відсторонення від роботи 
невакцинованого вчителя».

09.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Порядок надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

09.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Припинення виплати пенсії особі, 
яка проживала на тимчасово окупованій території».
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15.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо видачі виконавчих листів за 
судовим рішенням».

20.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Оскарження дій/бездіяльності 
ОМС та зобов'язання вчинити певні дії».

20.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Звернення стягнення на зарплату 
боржника у виконавчому провадженні».

22.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Обов'язок сплачувати комунальні 
послуги, якщо в квартирі ніхто не зареєстрований».

22.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо позбавлення батьківських 
прав».

29.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Наслідки визнання фізичної особи 
недієздатною».

29.12.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі Неірсіезкесісіу. Тема консультації: «Щодо оскарження постанови про 
адміністративне правопорушення».

[3.1.] «Визначення правових потреб громадян". Проведення комплексу заходів
(інтерв'ювання, анкетування)

У період з жовтня по листопад 2021 року на виконання доручення Координаційного 
центру з надання правової допомоги проведено соціологічне дослідження, яке стосується 
ставлення землевласників та землекористувачів до земельної реформи, рівня їх знань щодо 
земельного законодавства та ставлення населення України до системи надання безоплатної 
правової допомоги. Польовий етап дослідження проводився методом вуличного опитування 
громадян.

Так, 27.10.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру проведено соціологічне 
дослідження у с.Утішків Красненської територіальної громади, а саме інтерв'ювання щодо 
ставлення землевласників та землекористувачів до земельної реформи в Україні, рівня їх 
знань щодо земельного законодавства та ставлення населення до системи надання 
безоплатної правової допомоги. Під час інтерв'юваня також розповсюджено інформаційні 
матеріали на земельну тематику.

27.10.2021р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги проведено
опитування жителів с.Розваж Золочівського району Львівської області щодо обізнаності із 
земельним законодавством та потреб у БПД.
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28.10.2021р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги проведено 
опитування жителів с.Новосілки Золочівського району Львівської області щодо обізнаності із 
земельним законодавством та потреб у БПД.

28.10.2021р. - Інтерв'юер І.Дибайло проводила вуличне опитування (анкетування) 
мешканців с.Вузлове щодо обізнаності із земельним законодавством та потреб у БПД.
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29.10.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги проведено
інтерв'ювання громадян у с.Підгірці.

01.11.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру проведено соціологічне
дослідження у с.Балучин Красненської територіальної громади, а саме інтерв'ювання щодо 
ставлення землевласників та землекористувачів до земельної реформи в Україні, рівня їх 
знань щодо земельного законодавства та ставлення населення до системи надання 
безоплатної правової допомоги. Під час інтерв'юваня також розповсюджено інформаційні 
матеріали на земельну тематику.

01.11.2021р. -  фахівцями Бродівського бюро правової допомоги проведено
інтерв'ювання щодо ставлення землевласників та землекористувачів до земельної реформи 
в Україні у с.Боратин.

02.11.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру проведено соціологічне
дослідження у с.Задвір'я Красненської територіальної громади, а саме інтерв'ювання щодо 
ставлення землевласників та землекористувачів до земельної реформи в Україні, рівня їх 
знань щодо земельного законодавства та ставлення населення до системи надання 
безоплатної правової допомоги.

03.11.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру та Бродівського бюро правової 
допомоги проведено інтерв'ювання щодо ставлення землевласників та землекористувачів 
до земельної реформи в Україні у с.Станіславчик.

03.11.2021р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги проведено
опитування жителів с.Червоне Золочівського району Львівської області щодо обізнаності із 
земельним законодавством та потреб у БПД.

05.11.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру та Бродівського бюро правової 
допомоги проведено інтерв'ювання щодо ставлення землевласників та землекористувачів 
до земельної реформи в Україні у смт.Підкамінь.

05.11.2021р. -  фахівцями Буського місцевого центру проведено соціологічне 
дослідження у с.Петричі Красненської територіальної громади, а саме інтерв'ювання щодо 
ставлення землевласників та землекористувачів до земельної реформи в Україні, рівня їх 
знань щодо земельного законодавства та ставлення населення до системи надання 
безоплатної правової допомоги.



32

[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.

06.10.2021р. -  фахівці Буського місцевого центру А.Бахишієва та В.Юрків здійснили 
виїзд у Львівський місцевий центр з надання БВПД з метою обміну досвідом та запозичення 
кращих практик здійснення правопросвітницької діяльності.

Об.10.2021р. - участь фахівця Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн вебінарі на тему: «Порядок розгляду скарг на дії державного реєстратора».

07.10.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в онлайн- 
зустрічі з експертом на тему «Комплексна послуга „єМалятко": все, що потрібно знати». 
Організатор - правовий клуб РКА\/ОКАТОК Київ.

07.10.2021р. - участь фахівця Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн-зустрічі з експертом на тему "Комплексна послуга "єМалятко": все, що потрібно 
знати".

11.10.2021р.- участь фахівця Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло у 
презентації курсу НЕІР Ради Європи «Сімейне право та права людини».

13.10.2021р. - участь фахівця Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн навчанні для інтерв'юерів для соціологічного дослідження.

13.10.2021р.- фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в 
навчанні для інтерв'юерів. Організатор -  Координаційний центр з надання безоплатної 
правової допомоги.

20.10.2021р. - участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн-лекції на тему: "Виплата пенсії.

21.10.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру з надання БВПД С.Стець взяла участь 
у вебінарі на тему: «Актуальні зміни в питанні призначення субсидії». Організатор - 
РКАУОКАТОК Дніпро.

21.10.2021р. - участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн-заході на тему: «Актуальні зміни в питанні призначення субсидії».

21.10.2021р.- фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Актуальні зміни в питанні призначенні субсидій". Організатор -  правовий клуб РКА\/ОКАТОК 
Дніпро.

22.10.2021р.- участь фахівців Буського місцевого центру та Бродівського, Золочівського, 
Кам'янка-Бузького і Радехівського бюро правової допомоги в онлайн-нараді керівників
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регіональних, місцевих центрів з надання БВПД та1 керівників бюро правової допомоги у 
Миколаївській, Тернопільській, Рівненській, Сумській та Львівській областях. Тема наради: 
«Підвищення кваліфікації працівників». Організатор -  Координаційний центр з надання 
правової допомоги.

27.10.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло та 
Т.Ференс в онлайн вебінарі на тему: «Процесуальні касаційні фільтри: що варто знати».

27.10.2021р. - участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги Т.Ференс в 
онлайн зустрічі з експертом на тему: «Онлайн-кредити: проблемні питання та практичні 

поради».
27.10.202р. -  фахівець Буського місцевого центру С.Стець взяла участь у вебінарі на 

тему: «Онлайн-кредити: проблемні питання та практичні поради». Організатор -
РКАУОКАТОК.Київ.

28.10.2021р. - фахівець Буського місцевого центру С.Стець взяла участь у вебінарі на 
тему: «Надання в користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового
проживання ВПО». Організатор -  РКАУОКАТОК.Дніпро.

28.10.2021р.- фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
"Надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 
проживання ВПО". Організатор - правовий клуб РКА\/ОКАТОК Дніпро.

28.10.2021р. - участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги Т.Ференс в 
онлайн вебінарі на тему: "Надання в користування житлових приміщень з фондів житла для 
тимчасового проживання ВПО»".

29.10.2021р.- фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у вебінарі 
"Виселення з наданням та без надання іншого житлового приміщення". Організатор - 
правовий клуб РКАУОКАТОК Дніпро.

29.10.2021р.- фахівці Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у зустрічі з 
експертом "Стягнення аліментів на дитину з-за кордону". Організатор - правовий клуб 
РКАУОКАТОК Київ.

09.11.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру А.Бахишієва взяла участь у тренінгу 
на тему: «Земля: захист прав власників та протидія рейдерству».

10.11.2021р. -  директор та фазівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 
нараді з питань вакцинації працівників системи БПД.

17.11.2021р. - участь фахівця Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн-вебінарі на тему: «Права та обов'язки співвласників ОСББ».

17.11.2021р. - участь фахівця Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло в 
онлайн-вебінарі на тему: "Здійснення права на спадкування: порядок, особливості 
прийняття, строки для прийняття спадщини".

18.11.2021р. -  фахівці вудділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Буського 
місцевого центру взяли участь у нараді з питань проведення річної інвентаризації та 
раціонального використання кошторисних призначень. Нарада відбувалася у приміщенні 
Львівського бюро правової допомоги.

18.11.2021р. -  фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у кампанії 
"Місяць цифрової грамотності", а саме: пройшла курс "Основи кібергігієни"та отримала 
сертифікат.
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24.11.2021р. - участь фахівців Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло та 
Т.Ференс в онлайн-вебінарі на тему: «Електронна трудова книжка: виготовлення сканованих 
копій документів про трудову діяльність та передача файлів до ПФУ».

01.12.2021р. -  директор та фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 
нараді щодо письмових консультацій по землі та внесення в систему завершених справ 
(досьє) клієнтів по земельних і житлових питаннях. Організатор: РЦ з надання БВПД у 
Львівській області.

03.12.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру С.Стець взяла участь в онлайн- 
тренінгу на тему: «Забезпечення правової допомоги викривачам корупції». Організатор: РЦ з 
надання БВПД у Львівській області. Спікер: адвокат Юрій Огорілко.

03.12.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в онлайн- 
навчанні на тему: "Забезпечення правової допомоги викривачам корупції". Організатор -  
Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області.

03.12.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у тренінгу в 
режимі 2оот-конф еренції на тему: «Забезпечення правової допомоги викривачам корупції».

06.12.2021р. -  директор та фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 
нараді щодо зміни типової структури МЦ. Організатор: РЦ з надання БВПД у Львівській 
області.

08.12.2021р. -  участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло у 
навчальному заході у режимі 2 о о т . Тема: «Судовий порядок вирішення земельних спорів».

08.12.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло та 
Т.Ференс у тренінгу «Порядок спадкування іноземними громадянами на території України».

10.12.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру С.Стець в режимі онлайн взяла 
участь у II Всеукраїнському Форумі «Право&Свідомість: 30 років Незалежності». Організатор: 
Координаційний центр.

10.12.2021р. - Участь директора та фахівців Буського місцевого центру (в тому числі і 
бюро правової допомоги) у тренінгу на тему: «Підвищення кваліфікації працівників системи 
БПД області з земельних питань в рамках проекту програми «Прискоренння приватних 
інвестицій у сільське господарство».
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14.12.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло та 
Т.Ференс у вебінарі на тему: « Європейська соціальна хартія України».

15.12.2021р. -  директор та фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 
нараді щодо напрацювання плану роботи на 2022 рік. Організатор: РЦ з надання БВПД у 
Львівській області.

16.12.2021р. - фахівці Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у онлайн- 
тренінгу «Позбавлення права користування житловим приміщенням». Організатор -  
правовий клуб РКАУОКАТОВ Дніпро.

16.12.2021р. -  директор та фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 
нараді щодо напрацювання плану роботи на 2022 рік. Організатор: РЦ з надання БВПД у 

Львівській області.
17.12.2021р. -  директор та фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 

нараді щодо напрацювання плану роботи на 2022 рік. Організатор: РЦ з надання БВПД у 
Львівській області.

17.12.2021р. - фахівці Золочівського бюро правової допомоги взяли участь у воркшопі 
«Застосування стандартів Стамбульської конвенції при наданні допомоги постраждалим від 
тендерно зумовленого, зокрема домашнього, насильства». Організатор -  ГО «Ла Страда- 
Україна».

17.12.2021р. -  директор та фахівці Буського місцевого центру взяли участь в онлайн- 
нараді щодо напрацювання плану роботи на 2022 рік. Організатор: РЦ з надання БВПД у 
Львівській області.

17.12.2021р. - участь фахівця відділу Радехівське бюро правової допомоги Т.Ференс у 
онлайн-воркшопі на тему: «Застосування стандартів Стамбульської конвенції при наданні 
допомоги постраждалим від тендерно зумовленого, зокрема, домашнього насильства»

28.12.2021р. - участь фахівців сектору «Радехівське бюро правової допомоги» в онлайн- 
тренінгу на тему: «Особистісне зростання: емоційний інтелект & досягнення цілей».

30.12.2021р. -  фахівець Буського місцевого центру А.Бахишієва взяла участь у навчанні 
щодо впровадження автореєстрації та підписання кореспонденції в системі СЕД АСКОД за 
допомогою КЕП. Навчання проведено фахівцем Регіонального центру з надання БВПД у 
Львівській області.
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Розділ II. Результативні показники діяльності.

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року (IV 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 1353 звернення клієнтів, 1238 
особам було надано правову консультацію, та 115 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

256 236 20

2 Відділ «Бродівське БПД» 205 167 38

3 Відділ «Золочівське БПД» 349 331 18

4 Відділ «Кам'янка-Бузьке БПД» 325 292 33

5 Відділ «Радехівське БПД» 218 212 6

Разом по МЦ 1353 1238 115

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 118 рішень 
про надання БВПД, видано 33 доручення адвокатам (25,8%) та 95 наказів штатним 
працівниками (74,2%) (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 1 письмовому зверненні 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
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Співвідношення кількості розглянутих звернень клієнтів в IV 

кварталі 2021 року до попереднього звітного періоду та 
аналогічного періоду минулого року
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з цивільного права -  
167 (12,3%), з адміністративного права -  162 (12,0%), з сімейного права - 154 (11,4%), з 
питань соціального забезпечення -  137 (10,1%), з цивільного процесу -  127 (9,4%), з 
земельного права -  110 (8,1%), зі спадкового права -  101 (7,5%), з питань виконання 
судових рішень -  98 (7,2%), з житлового права -  91 (6,7%), з трудового права -  56 (4,1%), з 
інших, питань, не включених до даного переліку -  42 (3,1%), з питань адміністративних 
правопорушень -  40 (3,0%), з пенсійного права -  27 (2,0%), з кримінального права -  18 
(1,3%), з питань кримінального процесу -  13 (1,0%), та з податкового права -  10 (0,7%).

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
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за IV квартал 2021 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни (учасникам бойових дій, учасникам 
війни) - 53 (44,9%), малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) - 45 (38,1%), особам з інвалідністю - 12 (10,2%), особам, 
які постраждали від домашнього насильства -  5 (4,2%), дітям, які не належать до окремих 
категорій -  2 (1,7%) та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною («Мати- 
героїня») -  1 (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
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Крім цього, Буським місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги, за III 
квартал 2021 року було:

• Здійснено 27 особистих прийомів громадян в консультаційних пунктах доступу;

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під 
час роботи консультаційних пунктів склала 111 осіб, в тому числі 1 особі надано 
адресну правову допомогу за її місцем проживання;

• проведено 23 правопросвітницьких заходів, якими охоплено 452 учасника.

• розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.

• надано 11 клієнам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.
і

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

27/111 0 23/452 11 28

І.Я.Скочко


