
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання  

Самбірським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
річного плану діяльності на 

2021 рік у 4 кварталі   
  
Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

[1.1.] Завдання 1.1 Ранній доступ та інклюзивність. Забезпечення надання БВПД і 

БППД 

За  період  з  01 жовтня по 31 грудня 2021 року Самбірським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,  

було зареєстровано 1412 звернень клієнтів.  

Організовано роботу з укладення контрактів з адвокатами, які здійснюють 

представництво інтересів осіб у цивільному та адміністративному процесі.  

Кількість укладених контрактів - 0 

Приймались обґрунтовані рішення щодо надання БВПД суб'єктам права на 

безоплатну вторинну правову допомогу - 81 

Кількість виданих наказів  - 82 (в т. ч. 1 наказ про відмову в наданні БВПД) 

(Кількість виданих доручень про призначення адвоката  - 37 (в т. ч. 3 доручення по заміні 

адвоката; накази працівникам МЦ та працівникам бюро правової допомоги  - 47) 

Здійснювались перевірки актів виконаних робіт та своєчасне проведення оплати 

роботи адвокатів, які надають БВПД у цивільних та адміністративних справах.  

Кількість проведених  перевірок  -  50   

Складались документи правового та процесуального характеру за зверненням 

суб'єктів права на БВПД та здійснення представництва інтересів осіб суб'єктів права 

на БВПД. 

Кількість наданих послуг  -  67  

Громадянам надавались правові консультації та інформація,  у т. ч.  письмові. 

Кількість наданих консультацій - 1330  

Забезпечувалась робота та проводився моніторинг діяльності консультаційних 

пунктів. 

Кількість виїздів – 11.  

У рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України» працівники Самбірського МЦ з надання БВПД проводили виїзні 



прийоми громадян.  

Кількість прийомів - 34 

У разі потреби надається адресна правова допомога 

Кількість виїздів - не надавалась 

Працівники Самбірського місцевого центру з надання БВПД створювали профілі 

правових проблем клієнта, залучаючи профільних стейкхолдерів  

Кількість створених профілів проблем - за потребою 

Фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проводили інформаційні кампанії, в т. ч. із залученням реклами міського 

типу, зокрема, біл-борди, сіті-лайти, банери, з використанням буклетів, брошур, 

плакатів, вуличного інформування та флешмобів 

07.10.2021 - працівники Турківського бюро правової допомоги у м.Турка провели 

флешмоб на тему «Умови призначення та нарахування пенсії за віком». Мешканці міста 

мали змогу дізнатись про те, хто має право відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на пенсію за віком, окрім того, 

фахівці бюро поінформували громадян про послуги та категорії осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, розповіли про систему безоплатної правової 

допомоги, про діяльність Турківського бюро правової допомоги 

 

 

 

 



08.10.2021 - з нагоди відзначення в Україні Дня юриста працівники Мостиського бюро 

правової допомоги провели в місті Мостиська флешмоб, розповсюдили серед мешканців 

громади інформаційні матеріали, буклети та брошури з найактуальніших правових питань  

08.10.2021 - з нагоди відзначення в Україні Дня юриста працівники Самбірського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели в місті 

Самбір флешмоб, розповсюдили серед мешканців громади інформаційні матеріали, 

буклети та брошури з найактуальніших правових питань  

Кількість заходів  - 3 

З метою поширення інформації з актуальних правових питань розміщувались 

публікації в т. ч. роз’яснення та правові консультації у друкованих ЗМІ та на 

офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, провайдерів 

10.10.2021 - розміщення відеолекторію на тему «Що таке булінг?» на офіційній сторінці 

Фейсбук учнівського самоврядування Луківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

11.10.2021 - розміщення відеолекторію на тему «Що таке булінг?» на офіційній сторінці 

Фейсбук Чайковичі Адміністратор (школа) Чайковицького НВК "СЗШ І-ІІІ ст - ДНЗ"  

29.10.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук  КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” 

Самбірської міської ради публікації про показ документального фільму «Нормальний 

аутичний фільм» під час засідання кіноклубу Docudays UA при Самбірському місцевому 

центрі з надання БВПД,який відбувся у приміщенні Інклюзивно-ресурсного центру   

16.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук Білинського старостинського округу 

рекламного соціального ролика щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства на тему «Запобігання та протидія домашньому 

насильству»  

16.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук Старосамбірської міської ради рекламного 

соціального ролика щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству»  

16.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук Боринської селищної ради рекламного 

соціального ролика щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству»  

17.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук Самбірського місцевого центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді публікації щодо круглого столу на тему «Запобігання та 

протидія домашньому насильству», який відбувся у Самбірському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  



18.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук Львівського обласного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді публікації щодо круглого столу на тему «Запобігання та 

протидія домашньому насильству», який відбувся у Самбірському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги   

19.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук управління соціального захисту населення 

Самбірської РДА публікації щодо круглого столу на тему «Запобігання та протидія 

домашньому насильству», який відбувся у Самбірському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги    

26.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук служби у справах дітей Самбірської РДА 

 рекламного соціального ролика щодо надання безоплатної правової допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства на тему «Запобігання та протидія домашньому 

насильству»  

26.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук служби у справах дітей Самбірської РДА 

публікації щодо круглого столу на тему «Запобігання та протидія домашньому 

насильству», який відбувся у Самбірському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  

09.12.2021 – розміщення публікації на офіційному сайті Старосамбірської міської ради 

щодо участі працівників Старосамбірського бюро правової допомоги у 

правопросвітницькому заході в рамках акції "16 днів проти насильства»   

20.12.2021 – розміщення на офіційній сторінці Фейсбук Старосамбірського інклюзивно - 

ресурсного центру Старосамбірської міської ради публікації про захід, який підготували і 

провели фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги 

Кількість публікацій  - 13 

Виступи на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах 

10.11.2021 - виступ начальниці відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Самбірського місцевого центру з надання з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на радіо «Поступ» м. Самбора на тему «Реалізація права на 

доступ до публічної інформації та права на звернення громадян»  

10.11.2021 - розміщення на сторінці Фейсбук радіо «Поступ» м.Самбора публікації про 

виступ начальниці відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Самбірського місцевого центру з надання з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на тему «Реалізація права на доступ до публічної інформації та права на 

звернення громадян»                                                                            



 

03.12.2021 – з нагоди відзначення 5 грудня Дня волонтера про унікальне явище 

волонтерства в Україні та успіхи співпраці з волонтерами в системі безоплатної правової 

допомоги на Радіо "Поступ" м. Самбір розповіли Леся Сушко – начальник відділу 

правопросвітництва та надання БПД та Марія Шандрович - волонтерка Самбірського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

 
 
03.12.2021 – розміщення на сторінці Фейсбук радіо «Поступ» м.Самбора публікації про 

виступ начальниці відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  

та волонтерки Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги  щодо співпраці з волонтерами в системі безоплатної правової допомоги  

Кількість виступів - 4  

Присутність у соцмережах: сторінка Фейсбук. 

Новини Самбірського місцевого центру з надання БВПД висвітлюються на сторінці  

Facebook.  Підготовка та висвітлення інформаційних матеріалів з питань діяльності 

центру та з актуальних питань 

Кількість постів - 58 

Проводились презентаційні заходи для громад, партнерів та ЗМІ щодо висвітлення 

діяльності  МЦ/БПДП 

Кількість публічних звітів щодо діяльності МЦ  - 1 

Працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги організовували та проводили правопросвітницькі заходи для 

цільових категорій громадян 

Упродовж кварталу відбувалось інформування громадян через офіційну сторінку Фейсбук 

Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

зокрема розміщено правові консультації за темами:  

-  «Порядок отримання дубліката виконавчого документа»  

-  «Права та обов’язки осіб при проведенні профілактичних щеплень» 

 -  «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб».  

04.10.2021 – у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» з метою поширення інформації щодо земельної реформи в 

Україні працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провели виїзний прийом громадян у с. Мала Білина, с.Велика Білина, 

с.Лука, с.Майничі. Фахівці Центру надали мешканцям правову інформацію та 

консультації щодо вирішення проблемних питань у сфері земельного права, роз'яснення 

щодо норм діючого законодавства, повели правопросвітницький захід “Оренда земельної 

ділянки», під час якого розповсюдили інформаційні матеріали та буклети  

06.10.2021 - рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» з метою поширення інформації щодо земельної реформи в 

Україні працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Мостиського бюро правової допомоги провели виїзний прийом 



громадян у с.Волиця Шегинівської ОТГ фахівці Центру надали мешканцям правову 

інформацію та консультації щодо вирішення проблемних питань у сфері земельного права,  

роз'яснення щодо норм діючого законодавства, ознайомили з правилами, правами та 

обмеженнями у сфері земельного права. Окрім того, фахівці Центру повели 

правопросвітницький захід “Правочини у земельних відносинах», під час якого 

розповсюдили інформаційні матеріали та буклети  

 

07.10.2021 - з метою допомогти старшому поколінню подолати соціальні та правові 

проблеми фахівці Мостиського бюро правової допомоги провели робочу зустріч з 

соціальними  працівниками Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Мостиської міської ради на тему “Соціальний захист людей похилого 

віку”, під час якої спільно проконсультували громадян та надали роз’яснення у сфері 

соціального обслуговування та механізмів забезпечення правового захисту системою БПД 



 

12.10.2021 - у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство України» з метою поширення інформації щодо земельної реформи в 

Україні працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Турківського бюро правової допомоги провели виїзний прийом 

громадян у  с.Нижнє  Висоцьке, с.Штуковець  та  с. Яблунів  Боринської ОТГ.   

    

 



Фахівці Центру та бюро правової допомоги надали мешканцям громад правову 

інформацію, консультації та роз’яснення щодо вирішення проблемних питань у сфері 

земельного права, щодо норм діючого законодавства, розповіли про систему безоплатної 

правової допомоги, про діяльність Самбірського місцевого центру з надання БВПД та 

Турківського бюро правової допомоги, розповсюдили інформаційні матеріали 

13.10.2021 - у приміщенні Старосамбірського бюро правової допомоги відбулась робоча 

зустріч працівників бюро правової допомоги  з  представниками ГО «Спілка учасників 

АТО Старосамбірщини». Насамперед, Андрій Дребот, начальник відділу 

«Старосамбірське бюро правової допомоги» привітав наших військових із прийдешнім 

святом - Днем захисників і захисниць України. Під час зустрічі обговорено ряд важливих 

питань, які виникають у військовослужбовців, зокрема щодо порядку отримання 

соціальних гарантій та пільг, які визначені законом. Наприкінці заходу, працівники Бюро 

надали учасникам АТО правову допомогу з питань отримання одноразової виплати до 5 

травня та з інших важливих правових питань, актуальних для військових 

 

 

13.10.2021 - з нагоди відзначення Дня захисника України  працівники Турківського бюро 

правової допомоги провели правопросвітницький захід у Турківському військовому 

комісаріаті на тему «Трудові гарантії та пільги для військовослужбовців». Фахівці бюро 

розповіли  присутнім про ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 



членів їх сімей» та ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», про 

особливий захист даних категорій громадян виражається у таких гарантіях: сприяння в 

отриманні роботи; збереження робочого місця на час призову; пільги при використанні 

права на відпочинок та оздоровлення; підвищений розмір допомоги по тимчасовій 

непрацездатності; переважне право на збереження робочого місця в разі скорочення. Окрім 

того, фахівці бюро поінформували громадян про послуги та категорії осіб, які мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу, про систему безоплатної правової допомоги, 

про діяльність Турківського бюро правової допомоги 

 

 

27.10.2021 - працівники Турківського бюро правової допомоги у ПО «Дитячий будинок 

«Нове життя» провели правопросвітницький захід на тему «Твої права – твій захист». 

Юристи бюро ознайомили дітей з їх основними правами та обов’язками, розповіли, як 

захистити свої права, свободи та інтереси, які є шляхи їх реалізації, роз’яснили, що діти 

віком до 14 років вважаються малолітніми особами та набувають часткової цивільної 

дієздатності, а неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років та наділена неповною дієздатністю. На завершення заходу, працівники бюро вкотре 

наголосили, що дитина є повноправним членом суспільства, має свої права та обов’язки, 

про які повинна бути обізнана з самого малечку. Дитина не завжди знає про свої права, але 



дорослі повинні їх знати і інформувати дітей, куди вони можуть звертатися у випадку 

ризику чи порушення своїх прав. Коли дитині потрібна правова допомога чи порада, 

можна звернутись до найближчого місцевого центру або бюро правової допомоги. Адже 

відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, усі діти мають право 

безоплатно отримати усі види правових послуг: правові консультації та роз’яснення щодо 

того, як краще діяти у конкретному випадку, а у разі потреби - буде призначено 

безкоштовного адвоката для представлення інтересів у суді. Разом із тим, діти дізнались, 

що можна зателефонувати та проконсультуватися у фахових юристів, як поводитися, щоб 

бути у безпеці за безкоштовним номером 0 800 213 103 

 

27.10.2021 - психологи, соціальні педагоги, асистенти вчителів зібрались в КУ 

“Інклюзивно-ресурсний центр” Самбірської міської ради на показ документального 

фільму «Нормальний аутичний фільм» під час засідання кіноклубу Docudays UA при 

Самбірському місцевому центрі з надання БВПД. Леся Сушко, начальник відділу право- 

просвітництва та надання безоплатної правової допомоги, будучи модератором заходу,  

що перегляд саме цього фільму запланований з метою зрозуміти, як можна вплинути на 

ситуацію із забезпеченням прав людей з аутизмом, принаймні на рівні своєї громади, адже 

в Україні за повідомленнями статистичних та медичних організацій кількість 

діагностованих дітей з аутизмом з кожним роком зростає. Після перегляду стрічки 



відбулось обговорення, під час якого учасники заходу поділились своїми міркуваннями та 

враженнями щодо побаченого. Фільм репрезентує аутизм не як діагноз, а як дивовижне 

мислення, яке може привернути увагу тих, хто живе «нормальним життям» 

 

10.11.2021 - проведення працівниками Старосамбірького бюро правової допомоги 

відеолекторію (онлайн) на тему «Відповідальність за несплату аліментів» 

17.11.2021 - у межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та з нагоди 

відзначення 25 листопада Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо 

жінок у Самбірському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відбувся круглий стіл на тему «Запобігання та протидія домашньому 

насильству». В заході взяли участь фахівці Служби у справах дітей Самбірської районної 

державної адміністрації, Управління соціального захисту населення Самбірської районної 

державної адміністрації та Самбірського місцевого центру соціальних служб. Директор 

Самбірського місцевого центру з надання БВПД, Микола Шийко, розповів про послуги, 

які надає центр жертвам домашнього насильства, а також про структуру та функції 

системи безоплатної правової допомоги. Про те, яким чином особи, що постраждали від 

насильства можуть отримати вторинну правову допомогу та які документи їм для цього 



необхідно подати – розповіла Леся Сушко, начальник відділу право просвітництва та 

надання БПД. Головний спеціаліст Управління соціального захисту населення, Леся 

Федечко, розповіла, як реалізовуються заходи із запобігання та протидії насильству в сім’ї 

у співпраці з органами поліції та територіальними громадами району. А Наталія 

Герговська, директор Центру соціальних служб, роз’яснила про забезпечення 

постраждалим особам психологічної, соціально-педагогічної та інформаційної допомоги, 

адже центр проводить оцінку потреб сімей та осіб, де мають місце випадки вчинення 

насильства в сім’ї та протягом трьох днів з дня отримання інформації про вчинення 

насильства або його реальної загрози повідомляє відповідний структурний підрозділ, а у 

випадку вчинення насильства стосовно дитини – також у службу у справах дітей.  Вже 

служба у справах дітей веде облік дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

направляє дитину, яка постраждала, до закладів охорони здоров’я, подає клопотання про 

відібрання дитини у батьків, вживає заходів щодо влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм піклування, - зауважила головний спеціаліст 

Служби у справах дітей, Зоряна Войтович.  

 

Підсумовуючи, присутні обговорили механізми взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи 

щодо протидії домашньому насильству, організацію спільних заходів та обмін досвідом, 

адже успішний результат безпосередньо пов’язаний з дійовими особами, такими як 

поліція, суддівство, соціальні служби, служби охорони здоров’я, жіночі організації, 



служби захисту дітей та інші партнери, що працюють спільно і координують свої зусилля 

19.11.2021 - напередодні Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” працівники 

Мостиського бюро правової допомоги з метою запобігання та зменшення кількості 

випадків домашнього насильства провели робочу зустріч у приміщенні Служби у справах 

дітей Мостиської міської ради. Під час заходу, за участі начальника служби у справах 

дітей Віктора Копача та спеціалістів відділу, обговорено спеціальні заходи щодо протидії 

домашньому насильству, а саме: терміновий заборонний припис, обмежувальний припис, 

взяття на профілактичний облік та проведення з кривдниками профілактичної роботи. 

Фахівці бюро наголосили, що Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» визначає організаційно - правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від 

такого насильства. Громадянам слід пам’ятати, що не варто чекати поки словесні погрози 

переростуть у фізичне насильство. Якщо особа зазнає будь - якого з видів насильства або 

розуміє, що існує загроза його вчинення, необхідно  діяти,  а найголовніше правило — НЕ 

МОВЧАТИ  

 

19.11.2021 - проведення фахівцями Старосамбірського бюро правової допомоги 

інформаційного онлайн - заходу у відділі Старосамбірської районної філії Львівського 



обласного центру зайнятості, під час якого учасників поінформовано про порядок 

легального працевлаштування та ряд переваг, пов'язаних з цим. Фахівець бюро роз’яснив 

ризики отримання доходів «в конверті», наслідки використання нелегальної праці та 

наголосив на взаємозв’язку легальної зайнятості та майбутньої пенсії, а також ознайомив 

учасників заходу з переліком послуг, що надаються системою БПД, зокрема у сфері 

захисту трудових прав громадян 

 

 

23.11.2021 -  у Турківському бюро правової допомоги відбулась робоча зустріч із 

працівниками відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції Головного 

управління Національної поліції на тему "Протидія домашньому насильству". Фахівці 

Бюро спільно з представниками Національної поліції під час обговорення наголосили, що 

важливим є забезпечення належної уваги до кожного факту домашнього насильства під 

час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, реалізації 

прав і свобод постраждалих осіб. Учасники зустрічі проаналізували ситуацію в регіоні та 

проблеми, які виникають у сфері протидії домашньому насильству та наданні допомоги 

постраждалим, а також погодили спільний алгоритм дій під час отримання звернень 

вищевказаних категорій осіб. Ця проблема є актуальною, адже у зв`язку із 

запровадженням карантинно-обмежувальних заходів  існує потенційний ризик збільшення 

кількості фактів учинення домашнього насильства. Сторони узгодили план спільних 



заходів та домовилися про координацію та консолідацію зусиль з метою протидії 

домашнього насильства в регіоні 

 

 

24.11.2021 - начальник відділу Старосамбірське бюро правової допомоги провів 

правопросвітницький захід у Старосамбірському районному секторі ДУ Центр пробації у 

Львівській області для осіб, що перебувають на обліку в центрі пробації. Присутніх 

поінформовано про систему надання безоплатної правової допомоги, про категорії осіб, 

які можуть отримати окремі види правових послуг (надання правової інформації, 

консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру; 

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації, тощо). Також фахівець Бюро розповів про таке явище, як домашнє насильство та 

наголосив  на відповідальності, яку несе кривдник за свої дії, звернув увагу на 

необхідності проведення профілактичної роботи, адже в Україні триває акція "16 днів 

проти насильства»  

 

 

 



 

 

 

 

29.11.2021 - відбулась робоча зустріч працівників Старосамбірського бюро правової 

допомоги з фахівцями Старосамбірський ВДВС у Самбірському районі з нагоди 

відзначення 3 грудня Міжнародного дня людей з інвалідністю. Під час даного заходу  

присутні обговорили питання щодо порядку стягнення коштів у межах виконавчого 

провадження з соціальних карток осіб з інвалідністю, на які приходять пенсійні чи 

соціальні виплати. Начальник Старосамбірського відділення ДВС Андрій Павлов 

зазначив, що дане питання часто виникає у боржників, коли з їхніх виплат по інвалідності 

відбувається автоматичне стягнення коштів. Також, керівник відділення ДВС роз’яснив, 

що  на допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі 

тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства, призначену відповідно до Закону України 

"Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю", стягнення може бути звернено виключно за рішеннями про стягнення 

аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, 

а також втратою годувальника. Фахівці бюро правової допомоги наголосили, що питання 

захисту прав осіб з інвалідністю є дуже актуальним, оскільки саме ця категорія 

відноситься до найменш захищених, найбільш вразливих маломобільних груп населення, і 

саме в місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро 

правової допомоги люди з інвалідністю можуть отримати в повному обсязі безоплатну 



правову допомогу. Також, працівники системи безоплатної правової допомоги, у разі 

потреби, можуть надавати безоплатну правову допомогу зазначеній категорії осіб за 

місцем проживання чи перебування таких осіб 

 

30.11.2021 – проведення фахівцями Турківського бюро правової правопросвітницького 

заходу в комунальній установі "Турківський інклюзивно - ресурсний центр" Турківської 

міської ради  на тему  "Конвенція про права дитини". На заході обговорювались питання 

захисту прав дітей, зокрема дітей, з інвалідністю. Всі права, передбачені цією Конвенцією, 

за кожною дитиною забезпечуються без будь - якої дискримінації. В усіх діях щодо дітей 

першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини  

02.12.2021 - 5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. 

Напередодні цієї події відбувся онлайн захід, який підготували фахівці Регіонального 

центру з надання  безоплатної вторинної правової  допомоги у Львівській області та 

Самбірського місцевого центру з надання безоплатної  вторинної правової допомоги    зі  

студентами першого курсу напрямків право, психологія та журналістика  Інституту  права, 

психології та інноваційної освіти НУ Львівська політехніка. Під час заходу студенти 

дізнались про систему безоплатної правової допомоги та проєкт «Волонтер БПД», 

переглянули документальний фільм про волонтерів, а також дізнались в чому полягає 



робота волонтера у  системі БПД. «З початку року система безоплатної правової допомоги 

активно впроваджує проєкт «Волонтер БПД», який залучив людей різного віку та 

професій. Станом на сьогодні у регіоні є 9 волонтерів системи БПД, які добросовісно 

виконують свої обов’язки. Вони беруть активну участь у поширенні інформації про 

систему БПД, зокрема, розміщують інформацію у соціальних мережах, а також 

спрямовують клієнтів до місцевих центрів та бюро правової допомоги,-зазначила  Олена 

Гирба, головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою , яка була модератором 

заходу  

09.12.2021 - в сесійній залі Самбірської районної ради відбувся урочистий захід, 

організований головою Громадської організації "Самбірська організація осіб з 

інвалідністю Львівської обласної асоціації ВО СОІУ" — Надією Яремою, під час якого 

фахівчиня Самбірського місцевого центру з надання БВПД розповіла присутнім про 

систему безоплатної правової допомоги та послуги, які надає центр, зокрема про 

можливість скористатись безоплатною вторинною правовою допомогою особам з 

інвалідністю. 

 

  

Люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість 

пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - 



мають право отримати представництво адвоката / працівника Центру для захисту 

порушених прав в суді, органах державної влади, ОМС та перед іншими особами 

09.12.2021 - у приміщенні Старосамбірського бюро правової допомоги з нагоди 

відзначення Дня безоплатної правової допомоги відбувся День відкритих дверей. Метою 

заходу було збільшення обізнаності громадян про діяльність системи безоплатної правової 

допомоги     

 

Фахівці бюро розповіли присутнім на заході мешканцям міста Старий Самбір, адвокатам 

та працівникам Старосамбірської публічної бібліотеки про роботу бюро правової 

допомоги, про свої успіхи та досягнення, про плани на наступний рік, розповсюдили 

інформаційні матеріали. З фахівцями Старосамбірської публічної бібліотеки досягнуто 

домовленості щодо проведення для учнів Старосамбірських шкіл спільного 

правопросвітницького заходу на правову тематику 

09.12.2021 - з нагоди Всеукраїнського дня безоплатої правової допомоги працівники 

Мостиського бюро правової допомоги провели правопросвітницький захід у приміщенні 

ГО “Воїни АТО Мостищини” за участі учасників бойових дій, представників громадської 

організації, Володимира Галика, голови спілки “Воїни АТО Мостищини» та Романа 

Яксманицького, приватного нотаріуса Яворівського нотаріального округу Львівської 

області. Фахівці бюро розповіли присутнім про свої здобутки та досягнення, зокрема щодо 

захисту прав та законних інтересів учасників бойових дій, представництва їхніх інтересів у 



суді. Обговорили з партнерами можливі напрямки подальшої співпраці, плани щодо 

проведення спільних заходів у 2022 році, розповсюдили інформаційні матеріали на 

правову тематику 

 

 

10.12.2021 – відеоролик про роботу Самбірського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової з нагоди Дня безоплатної правової допомоги 

16.12.2021 - з метою покращення доступу до безоплатної правової допомоги засуджених, 

які відбувають покарання без позбавлення волі, в приміщенні Самбірського 

міськрайонного відділу Філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області 

відбулась робоча зустріч з працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Керівник Центру - Микола Шийко, розповів 

про систему безоплатної правової допомоги в України, її завдання та функції, а також 

порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, наголосив на 

важливому напряму співпраці – надання консультативної та інформаційної підтримки з 

питань обрання заходів, спрямованих на розвиток особистості та ресоціалізації 

неповнолітніх, які беруть участь в проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», адже тепер у межах 

меморандуму, працівники пробації на запит регіональних центрів з надання БВПД будуть 

долучатися до роботи з неповнолітніми, які є учасниками програми відновного 



правосуддя, та надаватимуть пропозиції щодо їх ресоціалізації. 

 

 

Начальник Самбірського міськрайонного відділу пробації, Мар’ян Біляк поінформував 

про завдання, а також про практичну реалізацію механізму пробації в Україні. Звернув 

увагу на види пробації – досудову, наглядову та пенітенціарну та детально роз’яснив зміст 

інституту досудової пробації в Україні. Учасники заходу наголосили на необхідності та 

важливості проведення спільних правопросвітницьких та комунікативних заходів. 

Зокрема, обговорили форми та напрями співпраці при наданні громадянам безоплатної 

правової допомоги, своєчасному та повному інформуванні обвинувачених, засуджених 

про порядок отримання безоплатної правової допомоги 

22.12.2021 - положення статті 29 Конституції України визначають затримання, арешт і 

тримання під вартою як примусові заходи, що обмежують право на свободу та на особисту 

недоторканність особи і можуть застосовуватися тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом. Особливо актуальним питанням при застосуванні вищезазначених 

заходів примусу є дотримання основних прав людини.  



 

На цю тему фахівці сектору "Турківське бюро правової допомоги" провели семінар для 

працівників Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області, під час якого 

присутні обговорили порядок, підстави та строки затримання, застосування заходів 

примусу у вигляді тримання під вартою, арешту та обмеження свободи пересування до 

громадян, а також, їхнє право на захист  в таких випадках. Окрім того, працівниця Бюро 

розповіла про роботу сектору “Турківське бюро правової допомоги” відділу безоплатної 

правової допомоги Самбірського МЦ з надання БВПД 

29.12.2021 - проведення працівниками Старосамбірького бюро правової допомоги 

відеолекторію (онлайн) на тему «Поділ майна подружжя»   

31.12.2021 – фахівці сектору Турківське бюро правової допомоги провели із працівниками 

Турківського відділу державної виконавчої служби у Самбірському районі Львівської 

області Західного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м.Львів) 

правопросвітницький захід на тему "Відповідальність за ухилення від сплати аліментів" 

Кількість заходів  - 25 

Комунікативні заходи, спрямовані на посилення правової спроможності громад, 

формування та розвиток ОТГ 

04.10.2021 –  під час візиту директора та фахівців Самбірського місцевого центру з 

надання з надання БВПД до Стрілковицької сільської ради відбулась робоча зустріч із 

старостою села та працівниками округу. Керівники вищезазначених установ окреслили 



плани на перспективу, досягнули домовленості про забезпечення фахівцями Самбірського 

місцевого центру діяльності консультаційного пункту Учасники зустрічі обговорили 

шляхи співпраці та можливості координації зусиль обох структур щодо комплексного 

надання правової допомоги мешканцям громади та проведення спільних 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на пiдвищення рiвня правової 

поiнформованостi та свідомості громадян, захисту їхніх прав, а також надання правових 

консультацій з забезпеченням доступу до вторинної правової допомоги. Під час роботи 

консультаційного пункту працівники Самбірського МЦ надали мешканцям громади 

роз’яснення щодо норм діючого законодавства, консультації щодо вирішення проблемних 

питань у сфері земельного права, ознайомили з переліком послуг та категоріями осіб, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, поінформували про систему 

безоплатної правової допомоги, про діяльність місцевого центру, розповсюдили 

інформаційні матеріали та буклети  

 

 

17.12.2021 - провідний юрист Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової провела робочу зустріч у відділі «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Рудківської міської ради, під час якої обговорювались 

питання співпраці у напрямку забезпечення якісною правовою допомогою мешканців 

громади, проведення правопросвітницької роботи. Також фахівець Центру провела 



інформаційну сесію з метою ознайомлення з роботою Самбірського місцевого центру з 

надання БВПД, поінформувала про послуги, які надаються центром, розповсюдила 

буклети на правову тематику 

 

 

 

24.12.2021 - з метою налагодження співпраці із Стрілківською об'єднаною територіальною 

громадою фахівці сектору “Старосамбірське бюро правової допомоги” у режимі 

відеоконференції організували робочу зустріч з фахівцями Центру надання соціальних 

послуг Стрілківської сільської ради та провели для учасників конференції інформаційну 

сесію на тему “Інтеграція системи надання безоплатної правової допомоги в новостворені 

громади». Під час заходу обговорювались питання активного та ефективного поглиблення 

співпраці у напрямку забезпечення якісною правовою допомогою мешканців громади, 

проведення правопросвітницької роботи. Узгоджено плани на наступний рік щодо 

співпраці у сфері захисту прав громадян, розширення можливості надання безоплатної 

правової допомоги, зокрема особам, постраждалим від домашнього насильства. Учасники 

заходу підвели підсумки роботи за рік, обмінялися інформаційними матеріалами 



 

 

Кількість заходів - 3 

Фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організовували та проводили заходи правопросвітницького характеру 

спільно із партнерами  

06.10.2021 - за ініціативою ООН 1 жовтня у світі відзначається Міжнародний день людей 

похилого віку. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян 

похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, 

одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 

1997 року №1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку». 

У цей день говорять про проведені активні дії щодо захисту інтересів людей похилого 

віку, створення для них сприятливих умов життя, про невирішене у цій сфері. З нагоди 

відзначення Міжнародного дня людей похилого віку директор та фахівці Самбірського 

місцевого центру з надання з надання безоплатної вторинної правової допомоги зустрілись 

з адміністрацією Самбірського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) з метою обговорення питань активного та 

ефективного поглиблення співпраці у напрямку забезпечення якісною правовою 

допомогою осіб, які перебувають на стаціонарному догляді та одиноких людей похилого 

віку, яких обслуговує територіальний центр, проведення правопросвітницької роботи та 



підписання меморандуму про взаємодію та співпрацю з керівником закладу.  Окрім того, 

досягнуто домовленості про створення в установі консультаційного пункту, роботу якого 

будуть забезпечувати працівники Самбірського місцевого центру, адже важливо 

докладати максимум зусиль і робити усе можливе, щоб люди поважного віку почували 

себе захищеними 

 

 

 

08.10.2021 - начальник відділу “Мостиське бюро правової допомоги” провів 

консультування мешканців громади в приміщенні редакції часопису “Наш край”. 

Громадянам надано консультації та роз’яснення, відповіді на питання, які їх цікавили і є 

актуальними для них, зокрема: оплата комунальних послуг, спадкування, оскарження 

судових наказів та виплата аліментів. Окрім того, фахівець Бюро розповсюдив 

інформаційні матеріали, буклети та брошури 

 

 



 

08.10.2021 -  з метою збільшення доступу осіб похилого віку до правової допомоги, 

фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги провели  інформаційну кампанію у 

Старосамбірській публічній бібліотеці.  

 



У світі  "гаджетів" та інформаційних технологій саме люди похилого віку є постійними 

клієнтами бібліотек, які є тим місцем, де вони можуть дізнатись щось нове та корисне. Ця 

категорія осіб є досить вразливою та часто страждає від порушення своїх прав, тому 

потребує правового захисту системою БПД. Фахівці бюро поінформували працівників 

бібліотеки про діяльність системи БПД та механізми надання допомоги людям похилого 

віку у випадку виникнення проблем правового характеру 

13.10.2021 – забезпечення працівниками Мостиського бюро правової допомоги роботи  

консультаційного пункту у КЗ ЛОР «Судововишнянський психоневрологічний інтернат», 

під час якого обговорено питання щодо представництва інтересів в суді осіб, які 

перебувають у закладі, присутніх поінформовано про роботу Самбірського місцевого 

центру з надання БВПД та бюро правової допомоги, ознайомлено з переліком документів 

та категоріями осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу. Окрім того, 

підписано меморандум про співпрацю з керівником закладу - Марією Олех  

 

 

13.10.2021 – відбулась робоча зустріч фахівців Старосамбірського бюро правової 

допомоги  з головою  ГО "Старосамбірська організація осіб з інвалідністю ЛОА ВО СОІУ" 

Литвак Галиною Миколаївною,  під час якої обговорювались питання реалізації та захисту 



прав свобод і законних інтересів осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, що 

забезпечуються в судовому або іншому порядку, встановленому законом. Андрій Дребот, 

начальник відділу Старосамбірське бюро правової допомоги, наголосив, що у статті 

4. Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

зазначено, що діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні 

правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для 

забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в 

суспільному житті  

 

 

26.10.2021 – забезпечення фахівцями Старосамбірського бюро правової допомоги роботи 

консультанційного пункту у приміщенні комунальної установи "Старосамбірський 

інклюзивно - ресурсний центр" Старосамбірської міської ради 

28.10.2021 – в рамках співпраці між установами відбулась робоча зустріч фахівців 

Старосамбірського бюро правової допомоги та працівників Старосамбірського районного 

відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління 

Міністерства. Під час виконання рішень суду про стягнення аліментів на утримання дітей, 

часто виникають ситуації, коли боржник з тих чи інших причин не сплачує аліменти на 

утримання дітей повністю або частково. В результаті чого в людини накопичується борг. А 



це в свою чергу несе негативні наслідки для боржника у вигляді:обмежень щодо виїзду за 

кордон,  заборони у праві  керування транспортним засобом, обмеження у праві 

користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, пристроями 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними 

за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,  а також у праві 

полювання. Тому зустріч мала на меті виявити актуальні проблеми, які виникають при 

накладенні на боржників по аліментах обмежень стосовно виїзду за кордон та механізм їх 

вирішення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2021 - питання забезпечення прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп 

населення на доступ до правосуддя, стало провідною темою робочої зустрічі працівників 

Турківського бюро правової допомоги із апаратом Турківського районного суду 

Львівської області, яка відбулася у приміщенні районного суду. Присутні обговорювали 

проблему захисту прав осіб з інвалідністю, яка є надзвичайно актуальною, оскільки саме 



ця категорія відноситься до найменш захищених, найбільш вразливих маломобільних груп 

населення 

 

21.10.2021 - директор та начальник відділу Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відвідали КЗЛОР "Буківський дитячий будинок-  

інтернат». Візит відбувся з урахуванням графіку роботи консультаційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги Самбірського МЦ з надання БВПД у 4 кварталі 2021 

року та з дотриманням усіх карантинних обмежень. Під час робочої зустрічі, керівники 

установ обговорили правові потреби осіб, які перебувають у будинку-інтернаті, 

домовились про створення консультаційного пункту. Окрім того, було укладено 

Меморандум про співпрацю, метою якого є консолідація зусиль для недопущення 

порушень прав і свобод людини, зокрема й права на безоплатну правову допомогу. 

Микола Шийко, директор Самбірського МЦ з надання БВПД, провів для працівників 

будинку – інтернату презентацію системи безоплатної правової допомоги, ознайомив з 

переліком послуг та категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, поінформував про діяльність Самбірського місцевого центру. Спільно з 

начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги надав 

присутнім консультації та роз’яснення, що стосувались земельних питань, зокрема 

приватизації та спадкування 



 

 

04.11.2021 -  фахівці Турківського бюро правової допомоги провели робочу зустріч щодо 

реалізація права на доступ до публічної інформації та права на звернення громадян з 

працівниками Турківська районна філія Львівського обласного  центру зайнятості. 

Присутні обговорили те, що одним із найважливіших заходів щодо забезпечення 

законності й дисципліни в державному управлінні є право громадян на звернення 

до державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій різних форм власності, громадських об’єднань. Право на доступ до інформації 

є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції 

України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Право на звернення 

до органів державної влади надається громадянам України ст. 40 Конституції України, 



відповідно до якої усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк 

10.11.2021 - забезпечення  працівниками Мостиського бюро правової допомоги роботи 

консультаційного пункту у ''Поповицькому психоневрологічному інтернаті ''. Відбулась 

робоча зустріч з адміністрацією та працівниками  закладу. Присутніх ознайомлено з 

переліком послуг та категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, поінформовано про діяльність бюро, а також розповсюджено інформаційні 

матеріали та буклети  

11.11.2021 - відбулася робоча зустріч фахівців Турківського бюро правової допомоги з 

працівниками Турківського відділу з питань призначення та виплати державних 

соціальних допомоги, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб  з 

інвалідністю Управління соціального захисту населення  Самбірської РДА  на тему 

«Призначення тимчасової державної соціальної допомоги у гірському районі». Під час 

обговорення працівники бюро правової допомоги поінформували присутніх про те, що: 

- статтею 6 Закону № 56 передбачено, що розмір усіх видів державної допомоги 

громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території 

населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%; 

- до гірських населених пунктів належать міста, селища міського типу, селища, сільські 

населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті 

сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену 

транспортну доступність (ст. 1 Закону № 56). Перелік населених пунктів, яким надається 

статус гірських, затверджено Постановою № 647; 

- статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, який 

має статус гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють 

або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті, 

про що громадянам виконавчим органом відповідної місцевої ради видається посвідчення 

встановленого зразка; 

- у  разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного 

пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші 

відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, 

на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає 



і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського; 

- посвідчення видається також окремим громадянам інших населених пунктів та тим, які 

проживають за  межами населених пунктів, умови проживання яких відповідають 

критеріям, передбаченим ст. 1 Закону № 56, а також громадянам, які постійно працюють 

або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, в гідрометеорологічних станціях, 

заставах, обсерваторіях, інших об’єктах, розташованих поза межами населених пунктів 

у місцевостях, що відповідають критеріям, передбаченим у зазначеній статті  

23.11.2021 - забезпечення  працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги 

роботи консультаційного пункту в КЗЛОР "Созанський психоневрологічний інтернат 

20.12.2021 – забезпечення фахівцем сектору "Старосамбірське бюро правової допомоги" 

роботи консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у приміщенні 

Старосамбірського інклюзивно - ресурсного центру Старосамбірської міської ради. 

Надано консультацію з  трудового права одній особі 

23.12.2021 - директор та працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели виїзне консультування громадян в приміщенні КЗ 

Львівської обласної ради «ПТУ- інтернатм м.Самбора».  

 



Під час роботи консультаційного пункту працівники Центру проведели прийом громадян, 

які звернулися для отримання безоплатної правової допомоги. Окрім цього, проведено 

робочу зустріч з адміністрацією навчального закладу, під час якої директор Центру провів 

інформаційну сесію для присутніх, розповів про систему БПД, послуги, які вона надає та 

категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу 

24.12.2021 - з метою розширення доступності до безоплатної правової допомоги для 

вразливих категорій осіб фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги забезпечили роботу консультаційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги у приміщенні комунального некомерційного підприємства 

Самбірська районна лікарня «Хоспіс». Для пацієнтів лікарні, адміністрації та медичного 

персоналу проведено інформаційну сесію. Працівники розповіли про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги, про роботу місцевого центру, про послуги, які надаються 

громадянам та категорії осіб, які можуть отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу, а також надали консультації та роз’яснення з правових питань 

 

 



Кількість заходів - 16 

[1.2.] БПД - онлайн. Електронний правовий супровід 

Упровадження на сайті інформаційних електронних ресурсів для конкретних 

цільових груп 

Кількість тем  - 0  

Розробка взірцевих документів 

Кількість розроблених документів - 1 

[1.3.]Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

(далі-«WikiLegalAid»). Наповнений контент 

Надання пропозицій щодо актуальних тем для напрацювання консультацій та 

взірцевих документів 

Кількість наданих пропозицій - 1 

Підтримка платформи  в актуальному стані  

Кількість оновлень - постійно  

[1.4.] Механізм перенаправлення.  

Розширення діяльності щодо перенаправлення до інших соціальних державних 

інституцій, розширення діяльності щодо перенаправлення до інших соціальних 

державних інституцій, ГО 

Актуалізація та оновлення централізованої мережі партнерів 

Кількість нових партнерів - 0 

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

[2.1.] Експертна оцінка\Peer review. Залучення адвокатів та працівників до пілотів 

системи 

Кількість заходів - за планом РЦ 

[2.2.]“Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя”\ 

Ukrainian A2J School of ; Practice. Підвищення кваліфікації працівників центру та 

адвокатів . Регіональні заходи для працівників, адвокатів і партнерів 

Участь у навчальних заходах   

Кількість навчань  - 0 

[2.3.]Стратегічні судові спори\модельна справа Strategic litigation. Пошук, виявлення 

системних порушень прав людини 



Надання матеріалів, інформації у вигляді справ клієнтів 

Кількість внесених матеріалів  - 1 

Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав 

[3.1.] Відновне правосуддя / Медіація. Поширення інформації про відновне 

правосуддя 

Статті у друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних сайтах партнерів 

Кількість статей - 0 

Інформування клієнтів БПД про можливість  використання інструменту медіації 

Інтерв'ювання/ інформування під час надання консультації 

Кількість клієнтів, яким рекомендовано взяти участь у медіації - за потребою  

[3.2.] Мережа волонтерів БПД / Амбасадори БПД. Пошук вмотивованих, активних 

громадян у різних цільових групах (наприклад, медики, студентська молодь, 

громадські активісти, бібліотекарі) 

Формування груп волонтерів за напрямками 

Кількість волонтерів - 1 

[3.3.]Визначення правових потреб громадян. Проведення комплексу заходів. 

Відбір методології проведення дослідження та навчання працівників і партнерів. 

Кількість навчань – 0 

Залучення ГО, ОМС та партнерів до співпраці у вивченні правових потреб 

підтримки в актуальному стані карти правових потреб, підписання договорів про 

співпрацю - 5 

Інтерв'ювання, анкетування, фокус-групи, аналіз змін, аналіз звернень громадян до 

місцевих органів влади; аналіз тематики звернень до МЦ 

Рейтингування актуальних питань – за потреби 

Розділ ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

[4.1.]Удосконалене управління системою БПД.  

Поширення кращих практик обслуговування клієнтів та узагальнення проблемних 

питань 

Здійснення необхідних заходів відповідно до порядку оперативного планування та 

моніторингу діяльності 

Кількість засідань – 3 



 07.10.2021– участь директора Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку 

 04 .11.2021 – участь директора Самбірського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку 

 01.12.2021 – участь директора Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку 

Комплексний, в тому числі виїзний, моніторинг діяльності бюро правової допомоги 

Кількість моніторингів - 1 

Горизонтальний обмін досвідом (взаємодія та обмін досвідом з РЦ та МЦ Львівщини 

інших областей)  

Кількість виїздів РЦ/МЦ - 0 

 

Забезпечення системи кваліфікованими кадрами 

 

Організація роботи (підвищення кваліфікації) професійних груп МЦ за напрямками: 

інтегратори, фронтлайнери, працівники бюро, працівники відділу представництва та 

надання БВПД, працівники відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги.  Проведення нарад з проблемних питань та питань планування 

діяльності,  зустрічі з адвокатами з метою аналізу практики, обміну досвідом та 

обговорення проблемних питань співпраці 

01.10.2021 – 31.12.2021 - участь працівників Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Мостиського, Старосамбірського та 

Турківського бюро правової допомоги у навчальних онлайн-тренінгах та нарадах в режимі 

ZOOM-зв'язку.  

Директор Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги упродовж кварталу проводив наради в режимі ZOOM-зв'язку з працівниками 

Мостиського, Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги 

Кількість проведених  нарад в режимі ZOOM-зв'язку - 9 

Кількість проведених навчань чи нарад - 1 

 

 

 



 

10.12.2021 – 11.12.2021 - участь працівників Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у дводенному тренінгу «Підвищення 

кваліфікації працівників системи БПД  Львівської області з земельних питань в рамках 

проекту програми  «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

 

[4.2.]Інноваційний портал IT рішень. Впровадження сервісу допомоги клієнту 

використання ЕЦП 

Отримання довідок для підтвердження суб’єктності через особистий кабінет клієнта -  

за наявності 

[4.2.] Оптимізовані витрати. Впровадження електронного кабінету адвоката. 

Електронна звітність  для прийняття та перевірки звітів адвокатів 

Прийняття звітів від адвокатів в електронному режимі 

Кількість звітів адвокатів - 0 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 За період з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року Самбірським місцевим центром з 

надання БВПД та секторами “Мостиське бюро правової допомоги”, “Старосамбірське 

бюро правової допомоги”, “Турківське бюро правової допомоги” відділу безоплатної 

правової допомоги Самбірського МЦ з надання БВПД зареєстровано 1412  звернень 

клієнтів, 1330 особам було надано правові консультації,   із них   82   подали письмові 

заяви про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих  

та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу, сектору 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ безоплатної 

правової допомоги 
473 437 36 

2 Сектор «Мостиське бюро 

правової допомоги» 

322 310 12 

3 Сектор «Старосамбірське 

бюро правової допомоги » 

346 328 18 

4 Сектор «Турківське бюро 

правової допомоги» 

271 255 16 

  Разом по МЦ 1412 1330 82 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 81 

рішення про надання БВПД, надано 34 доручень адвокатам та 47 наказів штатним 

працівникам. 

 

 



У звітному кварталі клієнти звертались з таких питань: соціального забезпечення 74 

(5%), спадкового 150 (11%), сімейного 259 (18%), медичного 2 (0,5%),  трудового 91 

(6%), адміністративного 132 (9%), земельного  130 (9%), договірного 15 (1%), житлового 

152 (11%), іншого цивільного права 196 (14%),  з питань виконання судових рішень 95 ( 

%), пенсійного 61 (4%), кримінального 27 (2%), податкового      27 (2%), інше 1 (0,5%).  

 

Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги  за  категорією питань 

 

 «Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 

питань»  
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Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 «Розподіл клієнтів за статтю» 

 

 

Розподіл   клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги за  віком 

 «Розподіл клієнтів за віком» 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, у IV кварталі 2021 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід 

яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 43 (53% ),  осіб з інвалідністю 

12 (15% ), ветеранів війни / УБД 20 (25% ), дітей 2 (2% ), внутрішньо переміщених  осіб  

1 (1% ) , власників земельних ділянок ,що проживають в сільській місцевості 3 ( 4%) . 

Розподіл  клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги  за  категоріями  осіб, які мають право на  отримання 

БВПД 

 «Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категоріями осіб» 

  

 

 Окрім того, місцевим центром та секторами “Мостиське бюро правової допомоги”, 

“Старосамбірське бюро правової допомоги”, “Турківське бюро правової допомоги” 

відділу безоплатної правової допомоги Самбірського МЦ з надання БВПД  у  IV 

кварталі 2021 року було: 

- забезпечено роботу 45 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги, в тому числі 34 виїзди в рамках проекту «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство»; 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та роз’яснень під 

час виїздів склала - 139, в тому числі 119 особи звернулося за отриманням 

правових консультацій та роз’яснень до консультаційних пунктів в рамках проекту 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»; 
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1% 2%

3%

Діаграма 4
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Власники земельних ділянок



- надано методичну допомогу 45 органам місцевого самоврядування та установам, 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

-    проведено  44  правопросвітницькі заходи; 

-    розміщено у ЗМІ 17 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

-    доступ до електронних сервісів Мін’юсту клієнтам не надавався. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі секторів “Мостиське бюро правової допомоги”, “Старосамбірське бюро 

правової допомоги”, “Турківське бюро правової допомоги” 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та секторів 

Забезпечен

о роботу 

консульта

ційних 

пунктів/кі

лькість                                                                                                                        

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

виїзних 

пунктів в 

рамках 

проєкту 

ППІуСГ/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

 

Кількі-

сть ОМС 

та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методи-

чну 

допомогу 

Кількі сть 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієн-тів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількі-

сть 

інформа-

ційних 

матеріа-

лів, 

розміще-

них у 

ЗМІ 

1. Разом  11/20 34/119     45 44 0 17 

2.      Самбірський 

МЦ БВПД 

5/10 9/36     14 14 0 13 

3. Сектор 

“Мостиське 

бюро правової 

допомоги” 

2/9 8/21     10 7 0 0 

4. Сектор 

«Старосамбірсь

ке бюро 

правової 

допомоги» 

3/1 8/27     11 13 0 3 



5.  Сектор 

«Турківське 

бюро правової 

допомоги» 

1/0 9/35    10 10 0 1 

 

 

 


