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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 II 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»

А
[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.

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

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

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

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

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток 
мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для 
соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, 
люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених 
населених пунктах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про 
запобігання поширенню на території України корона вірусу СОУЮ-19,» та наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги від 16.03.2020 року № 124-аг «Про 
організацію роботи Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на період карантину» система БПД частково перейшла на 
дистанційну роботу. Робота мобільних та дистанційних пунктів доступу до правової 
допомоги забезпечується за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у 
віддаленому режимі (скайп-зв'язок, телефонний зв'язок, он-лайн консультування, вайбер, 
електронна пошта, скриньки для кореспонденції тощо), а також в звичайному режимі 
(виїзні прийоми громадян) з урахуванням карантинних обмежень.

Так, протягом II кварталу 2021 року Буським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної безоплатної правової допомоги, в тому числі бюро правової допомоги, 
забезпечено діяльність 25 дистанційних пунктів доступу до правової допомоги, у яких 
здійснено 28 особистих прийомів громадян та консультувань в телефонному режимі. Також 
здійснено 8 виїздів мобільних консультаційних пунктів (з них 0 -  адресна правова 
допомога). Загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз'яснень під час діяльності мобільних та дистанційних пунктів склала 118 осіб.

01.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено моніторинг 
роботи консультаційного пункту у Золочівському районному відділі ДВС Західного 
міжрегіонального управління юстиції (м. Львів). Надано правові консультації 3 особам.

07.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено моніторинг 
консультаційного пункту у Золочівському районному секторі п роба ції. Надано правові 
консультації 1 особі (телефонне консультування).

26.04.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги 
забезпечено роботу дистанційного пункту консультування у Золочівському районному 
секторі пробації. Засудженим особам/землевласникам (2 особам) надавалися консультації із 
земельних питань.
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06.05.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування у Золочівському районному відділі ДВС Західного 
міжрегіонального управління юстиції (м. Львів). Надано 2 правові консультації.

13.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзд мобільного пункту консультування у с.Велика Вільшаниця Золочівського району. 
Мешканцям громади надавалися консультації із земельних питань.

17.05.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» директором Буського місцевого центру І.Скочко та фахівцями 
МЦ і Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено виїзд мобільного пункту 
консультування в Новояричівську ОТГ. Здійснено консультування громадян на земельну 
тематику, а також інформування про систему БПД.

18.05.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до правової допомоги у Комунальному 
закладі "Публічна бібліотека Кам'янка-Бузької міської ради". Здійснено консультування 
громадян на земельну тематику.

18.05.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» в с.Немилів діяв мобільний консультаційний пункт. Його 
роботу забезпечувала начальник відділу Радехівське бюро правової допомоги Буського МЦ 
БВПД Інна Дибайло.

19.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено моніторинг 
роботи дистанційного пункту консультування у Золочівській районній філії ЛОЦЗ. Двом особа 
надані правові консультації.

25.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦ та Бродівського бюро правової 
допомоги здійснено виїзне консультування (виїзний прийом громадян) у Підкамінській 
селищній раді. Громадянам надавалися юридичні консультації у галузі земельного права.
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25.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової забезпечено роботу
дистанційного пункту консультування у Золочівській районній філії ЛОЦЗ.

27.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзд мобільного пункту консультування у с.Перегної та с.Кривичі Львівського району 
(колишній Золочівський район). Мешканцям громади надавалися консультації із земельних 
питань.

01.Об.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування у Золочівському районному секторі пробації. Надано 
правові консультації 1 особі.
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07.Об.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування у Золочівському районному секторі пробації. Надано 
правові консультації 5 особам.

24.0б.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено виїзний 
прийом громадян у приміщенні ЦНАП Заболотцівської ОТГ .

24.06.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» в с.Оглядів діяв мобільний консультаційний пункт для 
покращення доступу сільських жителів до якісної правової допомоги. Його роботу 
забезпечувала заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги Буського 
МЦ БВПД Тетяна Ференс.
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25.0б.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
здійснено виїзний прийом громадян у Жотанецькій ОТГ. Мешканцям надавалися правові 
консультації на земельну тематику.

29.06.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзд мобільного пункту консультування у с.Ремезівці Золочівського району (Поморянська 
ОТГ). Мешканцям громади надавалися консультації із земельних питань.

[1.1.2.] ГІравопросвітницькі 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).

01.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведена робоча 
зустріч з метою залучення партнерів (відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання 
соціальних послуг Золочівської міської ради») до співпраці у вивченні правових потреб жінок, 
які звертаються за БПД, розробка проекту плану спільних заходів.
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05.04.2021р.- Заступник начальника відділу Радехівського бюро правової допомоги 
Буського МЦ БВПД Т.Ференс спільно з начальником Радехівського районного сектору філії 
Державної установи "Центр пробації" у Львівській області майором внутрішньої служби 
В.Предко провели ознайомчу бесіду із неповнолітнім суб'єктом пробації в присутності його 
офіційного представника на тему: «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Де Т.Ференс розповіла про те, 
що інколи один необачний вчинок -  крадіжка, хуліганство тощо -  може зіпсувати дитині все 
життя, довівши її до в'язниці. Але є альтернативний шлях -  примирення неповнолітнього з 
потерпілим, відновлення соціальних зв'язків із суспільством. Це і є відновне правосуддя.

Злочини, вчинені неповнолітніми часто трапляються через різні обставини: вплив 
оточення, потреба в нових гострих відчуттях, бажання привернути до себе увагу дорослих. За 
скоєний злочин передбачено різні види покарання, в тому числі і позбавлення волі. Але для 
неповнолітніх, які вчинили злочин вперше, є шанс виправити ситуацію та повернутися до 
звичного життя. Також було ознайомлено із базовими знаннями про свої права, уміння 
використовувати їх на практиці та, за потреби, захищати.

09.04.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено онлайн- 
правопросвітницький захід для студентів 3-го та 4-го курсів Золочівського фахового коледжу 
НУ «Львівська політехніка» на тему «Захист прав споживачів кредитних послуг від 
незаконних дій фінансових та колекторських компаній». Участь у заході взяло 27 учасників.
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19.04.2021р. - Заступник начальника відділ Радехівського бюро правової допомоги 
спільно з директором КС «Вигода» розповіли клієнту про захист прав споживачів кредитних 
послуг та інших осіб від незаконних дій фінансових та колекторних компаній.
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26.04.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Захист прав споживачів кредитних послуг від 
незаконних дій фінансових та колекторських компаній" у Золочівському районному секторі 
пробації. Охоплено 10 осіб.

07.05.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід для студентів 3-го курсу Золочівського фахового коледжу НУ 
«Львівська політехніка» на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству».
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12.05.2021р. - Заступник начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги 
Т.Ференс разом з провідним фахівцем з питань зайнятості Радехівської районної філії ЛОЦЗ 
М.Бербекою провели вайбер - семінар по темі: «Права та обов'язки трудових мігрантів».
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13.05.2021 року -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Золочівського бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницький захід для землевласників та землекористувачів на тему: 
«Проведення земельної реформи в Україні. Основні зміни в законодавстві». У заході взяло 
участь 9 учасників.

17.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського місцевого центру та Кам'янка-Бузького 
бюро правової допомоги проведено правопросвітницький захід для мешканців 
Новояричівської ОТГ на тему: «Земельна реформа в Україні».

і
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18.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницький захід для працівників та відвідувачів Комунального закладу 
"Публічна бібліотека Кам'янка-Бузької міської ради" на тему: «Земельна реформа в Україні».

18.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід для студентів 3-го курсу Золочівського фахового коледжу НУ 
«Львівська політехніка» на тему: «Адміністративне затримання: що треба знати».



18.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського місцевого центру та Радехівського 
правової допомоги проведено правопросвітницький захід для мешканців Немилівського 
старостинського округу на тему: «Укладення, припинення та поновлення договорів оренди 
землі».

25.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦ та Бродівського бюро правової 
допомоги проведено правопросвітницький захід для мешканців Підкамінської ОТГ на тему 
«Продаж землі».

27.05.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід для землевласників на тему: «Проведення земельної реформи в 
Україні. Основні зміни в законодавстві» у с.Перегноїв Львівського району (колишнього 
Золочівського району). У заході взяло участь 10 громадян.
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27.05.2021р. - До Дня захисту дітей начальник відділу Радехівське бюро правової 
допомоги Інна Дибайло провела правопросвітницький захід для учнів 8-9-кл. Пиратинської 
ЗОШ 1-11 ст. Головною темою було обговорення питання про права дитини, які гарантуються 
міжнародним та національним законодавством, зокрема: право на життя; право на охорону 
здоров'я; право на ім'я та громадянство; право на вільне висловлювання особистої думки, 
формування власних поглядів та ін. Також було роздано інформаційні буклети права дитини.

01.06.2021р. -  з нагоди Дня захисту дітей фахівцем Бродівського бюро правової 
допомоги Буського МЦ проведено правопросвітницький захід для дітей у Заболотцівській 
ОТГ.
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01.Об.2021р. -  в рамках відзначення М іжнародного дня захисту дітей фахівцем 
Золочівського бюро правової допомоги спільно з партнерами, а саме представником 
Золочівської районної філії Львівського обласного центру зайнятості, проведено 
правопросвітницький захід-дискусію "Чому діти потребують захисту?" для учнів 9 класу 
Золочівського ЗЗСО 1-І ІІст.№ 1.

01.06.2021р. - начальник відділу Радехівське бюро правової допомоги І.Дибайло у 
День захисту дітей долучилася до участі у заході «Мистецький сувенір» музичної школи імені 
Ігоря Білозора, привітала малечу зі святом, розповіла про їх права і роздала друковані 
матеріали правового характер, буклети і паспорт прав дитини.
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01.06.2021р. - з нагоди Дня захисту дітей фахівцями Кам'янко-Бузького бюро правової 
допомоги спільно з фахівцями відділу ОКТМС Кам'янка-Бузької міської ради проведено 
правопросвітницький захід для дітей на тему "Захист прав дітей в Україні ".

Ш
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07.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Право на безоплатну правову допомогу" у
Золочівському районному секторі пробації.

09.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено
правопросвітницький захід на тему: "Право на безоплатну правову допомогу" у
Золочівському фаховому коледжі НУ "Львівська політехніка".



г
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09.06.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги в рамках проекту "365 
днів проти гендернозумовленого насильства" взяла участь в роботі мультидисциплінарної 
координаційної ради з питань протидії домашнього насильства в онлайн режимі. Захід 
проведено за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні", фахівчині 
Центру "Жіночі перспективи".

В нараді також взяли участь працівники і працівниці управління соціального захисту 
населення Золочівської РДА, Заболотцівської сільської ради, Золочівської міської ради, 
Красненської селищної ради, Підкамінської селищної ради, підрозділу обласної поліції, що 
відповідає за протидію домашньому насильству та місцеві шерифи.
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23.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги спільно з партнерами, а 
саме зав. відділення соціальної роботи КЗ "Центр надання соціальних послуг Золочівської 
міської ради") в рамках проекту "Крила" для жінок уразливих груп населення проведено 
правопросвітницький захід на тему "Мої права." Захід відбувся у приміщенні Палацу 
культури ім.І.БІлозіра у м.Золочів.
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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.

Так, 13.04.2021р. - у відділ Радехівського бюро правової допомоги запросили юристів, 
громадських активістів з метою залучення їх стати волонтерами системи надання 
безоплатної правової допомоги, та сприяти посиленню правової спроможності громад у 
сфері земельних правовідносин. Розповіли їм про затверджене Положення про волонтерську 
діяльність у сфері надання безоплатної правової допомог, умови та порядок здійснення 
волонтерської діяльності про організацію волонтерської діяльності.

26.04.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги 
забезпечено роботу дистанційного пункту консультування у Золочівському районному 
секторі пробації. Засудженим особам/землевласникам (2 особам) надавалися консультації із 
земельних питань.
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13.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзд мобільного пункту консультування у с.Велика Вільшаниця Золочівського району. 
Мешканцям громади надавалися консультації із земельних питань. Також проведено 
правопросвітницький захід для землевласників та землекористувачів на тему: «Проведення 
земельної реформи в Україні. Основні зміни в законодавстві». У заході взяло участь 9 
учасників. Проведено комунікативний захід, спрямований на посилення правової 
спроможності та розвиток Золочівської ОТГ.

17.05.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» директором Буського місцевого центру І.Скочко та фахівцями 
МЦ і Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги здійснено виїзд мобільного пункту 
консультування в Новояричівську ОТГ. Здійснено консультування громадян на земельну 
тематику, та інформування про систему БПД. Також проведено комунікативний захід, 
спрямований на посилення правової спроможності та розвиток Новояричівської ОТГ.
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18.05.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до правової допомоги у Комунальному 
закладі "Публічна бібліотека Кам'янка-Бузької міської ради". Здійснено консультування 
громадян на земельну тематику.

18.05.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» в с.Немилів діяв мобільний консультаційний пункт. Його 
роботу забезпечувала начальник відділу Радехівське бюро правової допомоги Буського МЦ 
БВПД Інна Дибайло. Також проведено правопросвітницький захід для мешканців 
Немилівського старостинського округу на тему: «Укладення, припинення та поновлення 
договорів оренди землі».
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24.05.2021р. - Начальник відділу Радехівського бюро правової допомоги І.Дибайло 
взяла участь в нараді сектору превенції ВП №1 Червоноградського ВП ГУНП у Львівській 
області, під час якої обговорено про спільні заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статті. Також обговорили подальшу 
співпрацю з партнерами згідно підписаного меморандуму.

25.05.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцями Буського МЦ та Бродівського бюро правової 
допомоги проведено комунікативний захід, спрямований на посилення правової 
спроможності Підкамінської ОТГ. Підписано меморандум про взаємодію та співпрацю. Також 
проведено правопросвітницький захід для мешканців Підкамінської ОТГ на тему «Продаж 
землі».
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27.05.2021р. -  у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід для землевласників на тему: «Проведення земельної реформи в 
Україні. Основні зміни в законодавстві» у с.Перегноїв Львівського району (колишнього 
Золочівського району). У заході взяло участь 10 громадян.

27.05.2021р. - фахівцями Золочівського бюро правової допомоги здійснено виїзне 
консультування громадян із земельних питань в с.Перегноїв та с.Кривичі. Також проведено 
комунікативний захід, спрямований на посилення правової спроможності та розвиток 

Глинянської ОТГ.
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24.0б.2021р. -  У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Радехівського бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Укладення, припинення та поновлення договорів 
оренди» для мешканців Оглядівського старостинського округу.

25.06.2021р. - У рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Кам'янка-Бузького бюро правової допомоги 
здійснено виїзний прийом громадян у Жотанецькій ОТГ. Мешканцям надавалися правові 
консультації на земельну тематику.

29.06.2021р. - у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство України» фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено 
виїзд мобільного пункту консультування у с.Ремезівці Золочівського району (Поморянська 
ОТГ). Мешканцям громади надавалися консультації із земельних питань.
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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 ІІ квартал 2021 року прийнято 158 
рішень про надання БВПД за зверненнями суб'єктів права на БВПД. Зокрема, видано 54 
доручення адвокатам (40,4%) та 112 наказів про уповноваження фахівців Місцевого центру 
(67,5%) для надання безоплатної правової допомоги клієнтам. Також за звітний період 
фахівцями центру складено 82 документи правового характеру.

05.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

Об.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною та зобов'язання вчинити дії.

09.04.2021р. - фахівцями Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Музики Й.В. у Бродівському районному у суді на 10:00 год.

15.04.2021р. - фахівцями Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Градового В.П. у Бродівському районному у суді на 10:00 год.

16.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суді Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

19.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суді Львівської області заяву про скасування судового наказу про 
стягнення заборгованості.

20.04.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Мерзлякова Д.Ю. у Бродівському районному суді на 11:00 год.

21.04.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Жмур В.Ю. у Бродівському районному суді на 14:30 год.

22.04.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Печенюк Г.В. у Бродівському районному суді на 12:00 год та Надич 
К.В. у Бродівському районному у суді на 14:30 год.

29.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

29.04.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

06.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів.

06.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Львівського окружного адміністративного суду заяву про визнання бездіяльності 
протиправною та зобов'язання вчинити дії.
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07.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді у справі про розірвання

шлюбу.
11.05.2021р. -  фахівцем Буського місцевого центру здійснено представництво інтересів 

особи (Рущак І.Ю.) у Львівському апеляційному суді.
12.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги забезпечено

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

13.05.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Жмур В.Ю. у Бродівському районному у суді на 15:30 год.

24.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду позовну заяву про розірвання шлюбу.

31.05.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про розірвання шлюбу.

01.06.2021р. -  фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Бомчик Л.І. у Бродівському районному у суді на 10:00 год.

04.06.2021р. - фахівцем Бродівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів Жмур В.Ю. у Бродівському районному у суді на 09:00 год.

11.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано в 
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області позовну заяву про розірвання шлюбу.

11.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено один 
документ правового характеру.

22.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання бездіяльності 
протиправною, зобов'язання вчинити дії.

29.06.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги складено та подано до 
Золочівського районного суду Львівської області заяву про видачу обмежувального припису.

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

02.07.2021р. - фахівцем Золочівського бюро правової допомоги здійснено
представництво інтересів особи в Золочівському районному суді Львівської області у справі 
про видачу обмежувального припису.
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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 II квартал 2021 року розміщено 27 
інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, на сайтах ОМС, радіо ефірах, інтернет-ресурсах та 
на власній сторінці МЦ у Фейсбук (згідно медіа-звітів за квітень, травень, червень 2021 року). 
З них:

>  Друкована преса - 2:
^  Газета «Воля народу» м.Буськ (0);

Газета «Голос відродження « м.Броди (0);
Газета «Наша українська справа» м.Золочів (29/04/2021; 17/06/2021);

' ґ  Газета «Народне слово» м.Золочів (0);
Газета «Життя і слово» м.Кам'янка-Бузька (0);
Газета «Відкритий Добротвір» смт.Добротвір (0);

^  Газета «Народна справа» м.Радехів (0);
>  Сайти О М С - 13;
>  Інтернет ресурси -  1;
>  Проводові -  0;
>  Т Р К - 1.
>  Сторінка Місцевого центру у Фейсбук -1 0 .

Тематика інформаційних матеріалів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у II кварталі 2021 року: «Батьки зобов'язані піклуватися про 
здоров'я дитини», «Борг за комунальні послуги», «Трудова міграція», «Онлайн-конкурс 
дитячих малюнків «Країна моїх прав», «Особливості захисту праці жінок», «Що робити, коли 
забороняють бачитись з онуками», «Проведення випускних вечорів у період карантину», 
«Бажаєте змінити цільове призначення земельної ділянки», «Про порядок вирішення 
земельних спорів».

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

Так, 13.04.2021р. -  фахівцем Золочівського бюро правової допомоги проведено 
інформаційну кампанію з використанням (розповсюдженням) буклетів та листівок із 
земельних питань у Золочівській міській раді Львівської області (земельний відділ). 
Розповсюджено 180 буклетів та 60 листівок.

20.04.2021р. - фахівцями Бродівського бюро правової допомоги проведено 
інформаційну кампанію з використанням буклетів у Бродівському ДРАЦС.
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13.05.2021р. - Заступник начальника відділу Радехівського бюро правової допомоги 
Т.Ференс проводила вуличне інформування населення, під час якого розповідала перехожим 
про те, що таке безоплатна первинна та вторинна правова допомога, як їх можна отримати.

30.06.2021р. -  начальник відділу Радехівського бюро правової І.Дибайло виступила на 
місцевому радіо. Тема виступу: «Захист прав споживачів газу: як їм діяти».
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[1.2.] «БПД-онлайн» -  консультування клієнтів в системі НеІрсІеБкесІсіу.

07.04.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Зарахування до резерву першої 
черги при звільненні зі строкової служби».

13.04.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Погашення заборгованості по 
мікрокредиту».

13.04.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Захист персональних даних».

22.04.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Сільська рада зробила помилку в 
назві села у витягу з рішення про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва. Що робити?».

27.04.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Перенесення розгляду справи, 
якщо відповідач не надіслав відзив на позов» (Адміністративна справа, щодо оскарження 
постанови поліцейського).

29.04.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Щодо права на безоплатну 
правову допомогу».

06.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Оскарження постанови про
звернення стягнення на заробітну плату».

12.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Оскарження дій роботодавця 
особі, яка працює у приватній компанії, якщо їй протягом року не дозволяють взяти 
двотижневу відпустку».

14.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Закінчення виконавчого 
провадження, зняття арешту з рахунків».

18.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Споживач не погоджується з 
рахунком Постачальника газу».

19.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Стягнення із зарплати за 
виконавчими написами, оскарження виконавчих написів».

24.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Щодо погашення боргу за 
виконавчим провадженням».

г і

26.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Щодо оформлення патронату над 
дитиною».



31.05.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Внесення змін у свідоцтво на 
право на спадщину за заповітом (нотаріус допустив помилку».

02.Об.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Щодо отримання одноразової 
матеріальної допомоги ФОПам».

07.Об.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Щодо приватизації ліжко-місця в 

гуртожитку».
08.Об.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового

характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Страхова компанія відмовляє у 
виплаті страхової суми за договором страхування життя».

29.0б.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Отримання БВПД у справі щодо 
стягнення аліментів».

29.0б.2021р. - працівниками Буського МЦ розміщено консультацію правового
характеру на платформі НеІрсІеБкесІсіу. Тема консультації: «Оформлення права на спадщину 
(земельні паї)».
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[4.1.] «Удосконалене управління системою БПД». Забезпечення системи 
кваліфікованими кадрами

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

07.04.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги пройшла дистанційний 
навчальний курс «Основні питання у сфері земельних правовідносин».

06.04.2021р. -  участь фахівців Буського місцевого центру та Радехівського бюро 
правової допомоги у вебінарі «Спадкування земельної ділянки/пая за законом».

08.04.2021р. -  участь начальника відділу Радехівського бюро правової допомоги у
і

вебінарі «Проблемні питання судової практики щодо притягнення до відповідальності за 
порушення виборчих прав громадян».



28

14.04.2021р. -  участь заступника начальника відділу Радехівського бюро правової 
допомоги у онлайн-лекції «Створення ОСББ -  створюємо можливості».

15.04.2021р. -  участь відділу Радехівського бюро правової допомоги у онлайн-навчанні 
«Тактика і стратегія захисту у кіберзлочинах»

15.04.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла в онлайн-вебінарі 
«Тактика і стратегія захисту у кіберзлочинах» (організатор - Правовий клуб 
РКАУОКАТОК.Дніпро).

21.04.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла в онлайн-вебінарі 
«Авторське право і способи його захисту» (організатор -  Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області).

21.04.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла в навчальному 
онлайн-заході "Землі у власності територіальної громади" (організатор -  Координаційний 
центр з надання правової допомоги).

21.04.2021р. -  участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у 2 о о т- 
конференції Регіонального центру вебінар «Авторське право і способи його захисту»

21.04.2021р. -  участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у вебінарі 
«Примусове стягнення заробітної плати».

22.04.2021р. -  участь заступника начальника відділу Радехівське бюро правової 
допомоги у заході, присвяченому обговоренню найпоширеніших упереджень у сфері 
земельних правовідносин «Руйнівники земельних міфів».

22.04.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла в онлайн-вебінарі 
"Актуальні питання щодо складення та визнання заповітів недійсними у судовому порядку" 
(організатори -  Дніпровське регіональне відділення НШСУ спільно з правовим 
клубом РКАУОКАТОК.Дніпро).

22.04.2021р. -  фахівці Буського місцевого центру С.Стець та А.Бахишієва взяли участь у 
вебінарі «Руйнівники земельних міфів» (РКАУОКАТСЖ).

23.04.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги пройшла дистанційний 
навчальний курс «Основні питання у сфері земельних правовідносин» (організатор -  
Координаційний центр з надання правової допомоги).

28.04.2021р. -  фахівці Буського місцевого центру С.Стець та А.Бахишієва, а також 
фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в онлайн-вебінарі "Захист честі, 
гідності та ділової репутації" (організатор- правовий клуб РКАУОКАТОК. Харків).

27.04.2021р. -  участь заступника начальника відділу Радехівського бюро правової 
допомоги у вебінарі на тему: «Усунення помилок у правовстановлюючих документах».

28.04.2021р. -  фахівці Буського місцевого центру С.Стець та А.Бахишієва, а також 
фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в онлайн-вебінарі "Захист честі, 
гідності та ділової репутації" (організатор- правовий клуб РКАУОКАТСЖ. Харків).

28.04.2021р. -  участь заступника начальника відділу Радехівського бюро правової 
допомоги у вебінарі ««Захист честі, гідності та ділової репутації».

30.04.2021р. -  участь заступника начальника відділу Радехівського бюро правової 
допомоги у вебінарі «Загальні питання спадкування. Спадкування недоотриманої пенсії та 
спадкування об'єкта нерухомості».
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12.05.2021р. - фахівці Буського місцевого центру С.Стець та А.Бахишієва взяли участь у 
навчальному онлайн-заході на тему: «Інтенсив з пенсійного права».

13.05.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у 
навчальному онлайн-заході на тему: "Земельний сервітут. Емфітевзис. Суперфіцій."
(організатор -  Координаційний центр з надання правової допомоги).

20.05.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у круглому 
столі «Надання правничої допомоги особам, які знаходяться в умовах несвободи: проблемні 
питання» (організатори -  Національна асоціація адвокатів України спільно з Координаційним 
центром з надання правової допомоги).

20.05.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
«Стягнення заборгованості по аліментах» (організатор -  правовий клуб РКАУОКАТСЖ Харків).

20.05.2021р. - фахівці Буського місцевого центру С.Стець та А.Бахишієва взяли участь у 
вебінарі на тему: «Стягнення заборгованості по аліментах» (організатор -  РКАУОКАТОК 
Харків).

24.05.2021р. -  фахівець Буського МЦ С.Стець взяла участь у вебінарі на тему: «Порядок 
оформлення субсидій, виплата субсидій, отримання зекономлених коштів» (організатор -  
РКАУОКАТОК.Дніпро).

25.05.2021р. -  участь начальника відділу Радехівське бюро правової допомоги у 
проведенні навчального онлайн-тренінгу з питань земельних правовідносин на тему: 
"Досудове врегулювання земельних спорів" з Координаційним центром з надання правової 
допомоги в рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство».

27.05.2021р. -  участь заступника начальника відділу Радехівське бюро правової 
допомоги у вебінарі на тему: «Договір оренди: актуальні особливості вирішення спорів».

07.06.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь у вебінарі 
«Вирішення житлових спорів: відшкодування шкоди при затопленні приміщення, усунення 
перешкод в користуванні житловим приміщенням» (організатор -  правовий клуб 
РКАУОКАТОК Дніпро).

07.06.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги у вебінарі 
"Вирішення житлових спорів: відшкодування шкоди при затопленні приміщення, усунення 
перешкод у користування житловим приміщенням" .

09.06.2021р. - участь фахівців відділу Радехівське бюро правової допомоги в онлайн- 
зустрічі з експертом на тему: "Управління майном дитини" .

30.06.2021р. - фахівець Золочівського бюро правової допомоги взяла участь в онлайн- 
зустрічі з експертом на тему «Способи участі батьків у вихованні дитини».
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Розділ II. Результативні показники діяльності.

За період з 01 квітня по ЗО червня 2021 року (II 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 1169 звернень клієнтів, 1007 
особам було надано правову консультацію, та 162 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

178 118 60

2 Відділ «Бродівське БПД» 175 129 46

3 Відділ «Золочівське БПД» 337 311 26

4 Відділ «Кам'янка-Бузьке БПД» 183 163 20

5 Відділ «Радехівське БПД» 296 286 10

Разом по МЦ 1169 1007 162

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 158 рішень 
про надання БВПД, видано 54 доручення адвокатам (32,5%) та 112 наказів штатним 
працівниками (67,5%) (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 11 письмових зверненнях було надано відмову у наданні БВПД.

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з сімейного права - 
151 (12,9%), з адміністративного права -  150 (12,8%), з земельного права -  141 (12,1%), з 
питань соціального забезпечення -  118 (10,1%), з цивільного права -  115 (9,8%), зі 
спадкового права -  111 (9,5%), з цивільного процесу -  98 (8,4%), з питань виконання 
судових рішень -  49 (4,2%), з житлового права -  47 (4,0%), з інших, питань, не включених до 
даного переліку -  44 (3,8%), з трудового права -  32 (2,7%), з питань адміністративних 
правопорушень -  32 (2,7%), з питань кримінального процесу -  30 (2,6%), з кримінального 
права -  21 (1,8%), з пенсійного права -  20 (1,7%), та з податкового права -  10 (0,9%).
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Діаграм а 1. Стовпчаста діаграм а щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів за 
звітний період у порівнянні з попереднім періодом та аналогічним  періодом минулого
року

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

аналогічного періоду минулого року
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Діаграм а 2. Кругова діаграм а по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань.
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів за віком

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

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за статтю

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

■ Чоловіки

■ Жінки
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за II квартал 2021 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни (учасникам бойових дій, учасникам 
війни) - 105 (66,5%), малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму) - 29 (18,3%), особам з інвалідністю - 17 (10,8%), 
дітям, які не належать до окремих категорій -  3 (1,9%), особам, які постраждали від 
домашнього насильства -  3 (1,9%) та особам, які звернулися для отримання статусу УБД -  1 
(0,6%). З загальної кількості осіб, яким було надано БВПД, 3 осіб мали статус 
свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях.
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Діаграм а 5. Розподіл клієнтів за категорією осіб

Розподіл клієнтів Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право
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Крім цього, Буським місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги, за II 
квартал 2021 року було:

• здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 дистанційних 
пункту доступу до безоплатної правової допомоги;

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень під 
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 118 
осіб, в тому числі 46 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 72 особи до дистанційних пунктів 
доступу до БПД;

• надано методичну допомогу 8 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги;

• проведено 20 правопросвітницьких заходів, якими охоплено 248 учасників.
• розміщено у ЗМІ 27 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
• надано 7 клієнам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Буського місцевого центру

Кількість здійснених 
виїздів мобільних 
пунктів/осіб, що 

отримали правову 
допомогу

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу

Кількість 
проведених 

право- 
просвітниць 
ких заходів 
/учасників

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ

Кількість 
інформаційни 
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ

8/46 25/72 8 20/248 7 27

Директор І.Я.Скочко


