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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Львівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  річного плану діяльності на 2022 рік у ІІІ кварталі

Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД

Ранній доступ та інклюзивність .

 Забезпечення надання БВПД і БППД

У ІІІ кварталі 2022 року Львівським місцевим центром з надання БВПД 
прийнято 3084 звернень від громадян з питань НБПД з них на БВПД - 309, в тому 
числі:

Касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД становлять 
1491200,00 грн. Здійснено перевірку 179 актів виконаних робіт .

Проведено 88 прийомів у консультаційних пунктах доступу до БПД, з них 42 - 
в місцях компактного проживання ВПО, та надано правову допомогу 485 особам, з 
них 260 - ВПО, на наприклад:

Львівське бюро правової допомоги №1 –   940, з них на БВПД - 71;
Львівське бюро правової допомоги №2– 844, з них на БВПД - 281;
Городоцьким бюро правової допомоги  – 377, з них на БВПД - 7;
Жовківським бюро правової допомоги – 162, з них на БВПД - 2;

Пустомитівське  бюро правової допомоги – 322, з них на БВПД - 1;
Перемишлянське  бюро правової допомоги – 204,  з них на БВПД - 6;

Яворівське  бюро правової допомоги – 0, з них на БВПД - 0;
Новояворівське бюро правової допомоги – 235, з них на БВПД - 4.

У звітному періоді прийнято 311 наказів про НБВПД, з них 4  - про відмову у наданні 
БВПД. А також 21 наказ про заміну адвокатів/працівників .

На представництво інтересів клієнтів відповідно до 75 наказів уповноважено 
працівників Центру та бюро.

У звітному періоді адвокатам видано 258 доручень для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги клієнтам Центру.

Працівниками центру та бюро складено 197 позовних заяви та  документів 
правового та процесуального характеру за зверненнями субєктів права на БВПД.

Надано 2579 правових консультацій та інформації громадянам ( в т.ч. 113 
письмових консультацій). Також  працівники бюро взяли участь у 45 судових 

засіданнях.



Дата 
прийому Місце роботи пункту доступу до БПД

К-ть, осіб, які 
звернулись

З них, 
жінки

01.07.2022 Городоцька міська рада 3 2

04.07.2022
Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 3 1

05.07.2022 Центр надання адміністративних послуг Новояворівської міської ради 4 3

05.07.2022
Дитячий центр оздоровлення, відпочинку та туризму "Росинка" Жовківської міської 
ради 8 6

06.07.2022 Пункт видачі гуманітарної допомоги для ВПО Франківського р-ну 4 3

07.07.2022 Відділ соціального захисту населення Перемишлянської міської ради 2 1

12.07.2022 Притулок для ВПО при Святоуспенській Унівській Лаврі(с.Унів) 7 5

13.07.2022 Народний дім села Віжомля 9 6

14.07.2022 Городоцька центральна бібліотека 2 2

13.07.2022 Народний дім села Віжомля 10 9

13.07.2022 Гуртожиток ДНЗ "Новояворівське вище професійне училище" 4 4

14.07.2022 Будинок паломника с.Страдч 10 9

14.07.2022 Центр надання соціальних послуг Івано-Франківської ОТГ 6 5

15.07.2022 Щирецька селищна рада 2 0

19.07.2022 Відділ соціального захисту населення Пустомитівської міської ради 3 2

19.07.2022 Гуманітарний штаб м.Жовкви 6 4

20.07.2022 Прихисток в неврологічному відділенні Городоцької ТГ 6 5

20.07.2022 Прихисток школа Братковицької Городоцької ТГ 17 8

21.07.2022 Львівський міський центр зайнятості 9 9

27.07.2022 Прихисток на ранчо «Скарбова Гора» с.Лопушна 4 4

27.07.2022 приміщення колишньої Великоглібовицької селищної ради 5 5

27.07.2022 Народний дім с.Підмонастир 4 3

28.07.2022 Прихисток в амбулаторії сімейної медицини с.Чижиків 3 3

28.07.2022 Народний дім с. Глуховичі 11 9

29.07.2022 Шелтер "Іскра Любові" с.Переможне 10 8

29.07.2022 Прихисток в терапевтичному відділенні Городоцької районної лікарні, м.Комарно 12 10

01.08.2022
Львівський геріатричний пансіонат(стаціонарне проживання та соціальний захист 
людей похилого віку) 5 3

05.08.2022 Відділ соціального захисту населення Перемишлянської міської ради 2 1

09.08.2022 КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат" 8 0

16.08.2022 Народний дім смт.Краковець 7 4

17.08.2022 Старостинство с.Мильчиці 13 11

05.09.2022 Старостинство с. Нове Село 11 10

05.09.2022 Жовківська міська рада 5 5

06.09.2022 Центр надання адміністративних послуг Рава-Руської міської ради 12 8

07.09.2022 Центр підтримки переселенців "ЯМаріуполь" 2 2



08.09.2022 Жовківська центральна районна бібліотека 4 2

09.09.2022 КЗ Городоцька публічна бібліотека 8 7

09.09.2022 Пункт розміщення внутрішньо переміщених осіб м.Новояворівськ 9 6

13.09.2022 Центр надання адміністративних послуг Рава-Руської міської ради 4 1

14.09.2022 Центр надання соціальних послуг Добросинсько-Магерівської сільської ради 7 6

16.09.2022 Народний дім с. Чорнушовичі Підберізцівської ОТГ 6 5

16.09.2022 Старостинський округ с.Чернилява, пункт розміщення ВПО с.Чернилява 4 4

Адресна допомога за місцем проживання/перебування надана 4 особам з 
обмеженими можливостями пересування.

 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів

Задля підвищення рівня обізнаності про надання БПД евакуйованим особам з 
територій де проводяться бойові дії у ІІІ кварталі 2022 року надано  методично-
консультативні допомоги семи територіальним громадам та їх структурним 
підрозділам та комунальним установам, закрема, центрам надання соціальних 
послуг з організації доступу таких осіб до  БПД в громадах, а саме:

14.07.2022 – Івано-франківській селищній раді;
14.07.2022 – управління соціального захисту ЛМР;
05.08.2022 – Городоцькій міській раді;
09.09.2022 – Новояворівській міській раді;
05.09.2022 – Жовківській міській раді;
15.09.2022 – Щирецькій селищній раді;
15.09.2022 – КЗ Львівської міської ради «Між нами»;
16.09.2022 – Комарнівській міській раді;
14.09.2022 – Добросинсько-мегерівській селищній раді;
27.09.2022 – Перемишлянській міській раді;

В  рамках реалізації проєкту «Залучення приватних інвестицій в сільське 
господарство» юристи центру впровели 17 виїздів проконсультували 127 громадян 
у 22 населених пунктах, надали 133 письмові консультації та провели 17 
правопросвітницьких заходів із земельних питань

Інформаційно-роз’яснювальні, правопросвітницькі та комунікативні заходи 
проводяться відповідно до вимог воєнного часу.  

Працівниками центру та бюро у звітному періоді проведено 103 
правопросвітницькі заходи, зокрема:



3 заходи щодо соціального захисту учасників бойових дій;
2 заходи щодо протидії домашьому насильству;
1 захід щодо протидії торгівлі людьми;
2 заходи для дітей;
17 заходів щодо земельних правовідносин
52 заходи щодо права на БПД внутрішньопереміщених осіб;
3 заходи щодо особливостей правовідносин в умовах воєнного стану;

Серед них:

Назва та тема заходу
Дата 

проведення Місце проведення

Інформаційна сесія на тему: "Захист прав дітей" 01.07.2022 Перемишлянська міська рада

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 05.07.2022

Дитячий центр оздоровлення, 
відпочинку та туризму 
"Росинка" Жовківської міської 
ради

Інформаційна сесія "Право на БПД тимчасово 
переміщених осіб" для ВПО 07.07.2022

Відділ соціального захисту 
населення Перемишлянської 
міської ради

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 12.07.2022

притулок для ВПО при 
Святоуспенській Унівській 
Лаврі(с.Унів)

Інформаційна сесія "Право на БПД " 14.07.2022

КЗ " Городоцька публічна 
бібліотека" Городоцької міської 
ради

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 13.07.2022

ДНЗ "Новояворівське вище 
професійне училище"

Семінар на тему: "Земельні відносини в умовах 
воєнного стану: ключові зміни в законодавстві" 13.07.2022 Народний дім села Віжомля

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 14.07.2022 будинок паломника с.Страдч

Інформаційна сесія "Організація надання 
безоплатної вторинної правової допомоги", 
"Відновне правосуддя для неповнолітініх" 14.07.2022

Центр надання інформаційний 
послуг Івано-Франківської ОТГ

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 18.07.2022

Відділ соціального захисту 
населення Пустомитівської 
міської ради



Семінар на тему: "Земельні відносини в умовах 
воєнного стану: ключові зміни в законодавстві" 19.07.2022 Порічненська ЗОШ 1-2 ст.

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 19.07.2022 Гуманітарний штаб м.Жовкви

Семінар на тему: "Земельні відносини в умовах 
воєнного стану: ключові зміни в законодавстві" 20.07.2022

Братковицька сільська рада 
Городоцької ТГ

Семінар для працівників відділів ДУ "Центр 
пробації" у м. Львові 20.07.2022 Львівський МЦ з НБВПД

Інформаційний семінар на тему: "Умови 
призначення, тривалість та розмір виплати 
допомоги по безробіттю" 21.07.2022

Львівський міський центр 
зайнятості

Інформаційна сесія ": "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО"", 
"Доступ до безоплатної правової допомоги" 27.07.2022 Народний дім м.Городок

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 27.07.2022 ранчо Скарбова Гора с.Лопушна

Інформаційна сесія "Правова допомога та 
соціальні виплати від держави для ВПО" 29.07.2022

шелтер "Іскра Любові" 
с.Переможне

Право на безоплатну правову допомогу осіб, які 
постраждали від війни 15.08.2022 Готель "Дністер"

Безоплатна правова допомога, як і де її 
отримати. Право на БПД власників земельних 
ділянокЯк отримати соціальну до помогу від 
держави та від міжнародних організацій 16.08.2022 Народний дім смт. Краковець

Семінар на тему: "Земельні відносини в умовах 
воєнного стану: ключові зміни в законодавстві" 17.08.2022 старостинство с.Мильчиці

Інформаційна сесія "Право ВПО на БВПД. 
Порядок оформлення статусу ВПО" 17.08.2022

Центр підтримки переселенців 
"ЯМаріуполь"

Урок правових знань "(НЕ) безпека в інтернеті" 
для учнів 5-го класу 07.09.2022

Перемишлянський ОЗЗСО І-ІІІ 
ступенів імені Омеляна Ковча

Інформаційна сесія "Запобігання протиправній 
поведінці" 03.09.2022

Львівський районний відділ №3 
Філії ДУ «Центр пробації» у 
Львівській області

Інформаційний семінар на тему: "Трудові 
права, працевлаштування, звільнення, 
відпустки, лікарняні в умовах воєнного стану" 15.09.2022

Львівський міський центр 
зайнятості



Інформаційна сесія "Соціальне забезпечення в 
умовах воєного стану" 16.09.2022 Народний дім с. Чорнушовичі

Інформаційний семінар на тему: "Трудові 
права, працевлаштування, звільнення, 
відпустки, лікарняні в умовах воєнного стану" 15.09.2022

Львівський міський центр 
зайнятості

Семінар на тему "Порядок надання безоплавної 
правової допомоги землекористувачам та 
землевласникам" 21.09.2022 Сільська рада с. Туринка

В тому числі, 10 заходів з Кіноклубу медіапросвіти з прав людини при 
Львівському місцевому центрі з надання БВПД з показом документальної стрічки 
«Боротьба Джамали» та наданням правоої допомоги ВПО, які реалізовувались у 
рамках співпраці з  ГО «Європейський діалог» по проекту USAID «Підвищення 
ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» (ГОВЕРЛА) 
та проекту  «Партнерство між громадськими організаціями та органами місцевого 
самоврядування в інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб у 
територіальні громади Львівської області».

На офіційних сайтах ОМВ та місцевих органів державної влади, в ЗМІ 
розміщено 10 публікацій з організації роботи центру та бюро , в т.ч. роз’яснень та 
правових консультацій, з них 3 у часописі «Яворівський голос Плюс».  

Робота центру та інформація про доступ громадян до БПД висвітлюється  у 
соцмережах, зокрема, у звітному періоді опубліковано 39 постів на сторінках у 
Facebook, групах та Telegram центру та 3 на сторінках партнерських організацій.

Задля налагодження співпраці та інформування про діяльность місцевого 
центру та бюро правової допомоги проведено 18  робочих  зустрічей, серед них:

Дата 
проведення Тема робочої зустрічі

Хто взяв участь (ПІБ, назва установи)

05.07.2022

Щодо надання доступу до медіації 
особам, які звертаються до центрів 
надання соціальних послуг та сліжб у 
справах дітей Львівщини

У.Стефак, Я.Бордіян, директор Львівського 
обласного центру соціальних служб у 
справах дітей, сім'ї та молоді, У.Дорош, 
представник управління соціального 
захисту ЛОДА

13.07.2022

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту, та ВПО

О.Коваль, О.Драбчук -староста 
Віжомлянського старостинського округу

19.07.2022

Щодо взаємодії у доступі до правової 
допомоги та медіації особам, які 
постраждали від війни

У.Стефак, о.Степан Макар, Жовківське 
відділення КАРІТАС- Україна, начальник 
відділу соцзахисту Жовківської міської 



ради Драган М., керівник Гуманітарного 
штабу м.Жовки

19.07.2022

Налагодження співпраці в рамках 
проекту "Говерла", який реалізовує ГО 
"Європейський діалог"

Х.Гаталяк, І.Каспрук, І.Шимків, 
представники ГО "Європейський діалог"

28.07.2022

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту, та ВПО

В.Сенишин Ф.Пелагія, директор народного 
дому с.Глуховичі, Підберізцівської ОТГ

09.08.2022
Щодо взаємодії у наданні безоплатної 
правової допомоги ВПО

Х.Гаталяк, представники БФ "Право на 
захист"

11.08.2022
Щодо взаємодії у наданні безоплатної 
правової допомоги ВПО

Х.Гаталяк, В.Іськович, заступник директора 
Регіонального центру з надання БВПД, 
представник громадської ініціативи 
Я_Маріуполь Тетяна Єрмолаєва

12.08.2022

Щодо взаємодії у наданні безоплатної 
правової допомоги та координації 
зусиль у соціально-правових проектах Х.Гаталяк, представники ГО YMCA Львів

22.08.2022
Щодо взаємодії та перенаправлення 
ВПО

У. Стефак, М. Квасниця керівниця Центру 
допомоги врятованим

22.08.2022
Щодо взаємодії та перенаправлення 
ВПО

У. Стефак, М. Квасниця керівниця Центру 
допомоги врятованим

09.09.2022
Щодо взаємодії у наданні безоплатної 
правової допомоги ВПО

О.Коваль, І.Попик-секретар 
Новояворівської міської ради, С.Павлійчук-
заступник міського голови

Працівники центру взяли участь у 11 заходах , які проводили наші партнери, 
зокрема:

Дата 
проведення

Формат та тема заходу Організатори 

05.07.2022

Відкриття кар'єрного хабу "Вона" для жінок, які 
постраждали від домашнього, гендернозумовленого та 
сексуального насильства Кар'єрний хаб "Вона"

06.07.2022
Зустріч з представниками Львівського хабу Освітнього 
дому з прав людини в Чернігові

Львівський хаб 
Освітнього дому з 
прав людини в 
Чернігові

14.07.2022
Місцева координаційна зустріч у Львові СУБ-
Національного Кластеру з питань захисту організація AGENDA 

28.07.2022
Місцева координаційна зустріч у Львові СУБ-
Національного Кластеру з питань захисту організація AGENDA 



20.07.2022
Щодо співпраці медіаторів з Системою надання 
безоплатної правової допомоги: як будується взаємодія

Національна асоціація 
медіаторів України

02.08.2022

Інформаційна сесія на тему "Умови призначення 
матеріальної допомоги від міжнародних організацій в 
рамках програми Єдопомога"

Служба у справах 
дітей Новояворівської 
міської ради

03.08.2022 Семінар на тему: "Ризики нелегальної трудової міграції".

Новояворівська 
міська філія 
Львівського 
обласного центру 
зайнятості

11.08.2022
Місцева координаційна зустріч у Львові СУБ-
Національного Кластеру з питань захисту організація AGENDA 

15.08.2022

Інтеграційна зустріч учасників проєкту "Партнерство між 
ГО, ОМС в інтеграції та адаптації ВПО у територіальні 
громади Львівської області

ГО "Європейський 
діалог"

08.09.2022 Семінар на тему: "Ризики нелегальної трудової міграції".

Новояворівська 
міська філія 
Львівського 
обласного центру 
зайнятості

 Фахівці центру взяли участь у 4 робочих зустрічах з питань залучення до 
проекту надання правової допомоги вимушено переміщеним особам, який 
реалізовуватиметься спільно з Данською радою у справах біженців.

ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД

Адвокати та працівники Центру активно долучаються до пілотів системи БПД. 
Зокрема, щодо інформаційного супроводу та розвитку законодавчої бази. Беруть 
участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації, працюють над пошуком та 
виявленням системних порушень прав людини. 

ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 
своїх прав

Інформація про відновне правосуддя та можливість використання 
інструменту медіації поширюється на офіційних сайтах партнерів та під час 
консультування клієнтів. Налагоджено співпрацю з ГО «Львівський центр медіації» 
щодо перенаправлення клієнтів, які вирішили врегулювати правові питання 
шляхом медіації.



Задля поширення кращик практик обслуговування клієнтів та узагальнення 
проблемних питань роботи бюро в умовах карантину здійснили 2  виїзди в 
Жовківське та Городоцьке  бюро правової допомоги з метою моніторингу діяльності 
бюро. 

З метою долучення до ініціативи громадянського суспільства щодо 
документування воєнних злочинів проти цивільного населення працівники взяли 
взяли участь у тренінгах на тему: «Механізм документування злочинів проти цивільного 
населення», заходах щодо організації надання допомоги ВПО, та подолання конфліктів в 
громадах, організованих партнерськими організаціями  та КЦ.

Діаграма 1.  Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості 
зареєстрованих звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим 
підсумком у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в 
розрізі МЦ та бюро

Кількість зареєстрованих 
звернень№ 

з/п Перелік структурних підрозділів центру ІІІ 
квартал

ІV 
квартал

Разом  за 
 за ІІ 

півріччя
1 Львівське бюро правової допомоги №1 940
2 Львівське бюро правової допомоги №2 844
3 Городоцьке бюро правової допомоги 377
4 Жовківське бюро правової допомоги 169
5 Перемишлянське  бюро правової допомоги 204
6 Пустомитівське  бюро правової допомоги 322
7 Яворівське  бюро правової допомоги 0
8 Новояворівське бюро правової допомоги 235

Разом по МЦ 3091

3036

3091

3000

3020

3040

3060

3080

3100

ІІІ квартал 2021 ІІІ квартал 2022



Таблиця 2. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в 
розрізі МЦ за звітний період наростаючим підсумком.

№ 
з/п

Перелік структурних 
підрозділів центру

Кількість 
зареєстро

ваних 
звернень

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД

Кількість 
виданих 

доручень 
надання БВПД

адвокатам/
штатним 
юристам

1
Львівське бюро правової 
допомоги №1 4417 4250 217 217 163/54

2
Львівське бюро правової 
допомоги №2

2884 2412 533 533 448/85

3
Городоцьке бюро 
правової допомоги

1280 1263 17 17 11/6

4
Жовківське бюро 
правової допомоги

625 614 12 12 11/1

5
Перемишлянське  бюро 
правової допомоги

768 751 17 17 12/5

6
Пустомитівське  бюро 
правової допомоги

1377 1375 3 3 1/2

7
Яворівське  бюро 
правової допомоги

218 218 0 0 0

8
Новояворівське бюро 
правової допомоги

1149 1132 17 17 13/4

Разом по МЦ 12718 12015 703 816 659/157

Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 
категоріями питань 

Кількість опрацьованих звернень
Категорія питань звернення

ІІІ квартал ІV квартал Разом  за 
 за ІІ півріччя

соціальне забезпечення 400

житлове право 238

сімейне право 442

спадкове право 126

земельне право 151

договірне право 2

трудове право 277



адміністративне право 391

інше цивільне право 353

виконання судових рішень 88
податкове право 18

Неправове питання 0

пенсійне право 129

цивільний процес 224

адміністративне правопорушення 83

кримінальне право 40

кримінальний процес 83

Інші питання 46

всього 3091

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду з 
найбільше позитивних рішень було прийнято 

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно 
до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення; 59
особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у 
розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

52

діти; 5

внутрішньо переміщені особи; 83

особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

11

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту»;

0

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»;

47

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку;

1

особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; 2

особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. 47

особи без документів 2

землевласники 0

Всього 309

Щодо розподілу клієнтів, які у звітньому періоді звернулись до Центру:

- за статтю – 1905 (61,6,8%) жінок, 1186 (38,4%) чоловіків;
- за віком – 6 особи до 18 років 0,4%; від 19 до 35 років - 20%; від 36 до 60 

років - 50%,  понад 60 років – 29,6%.



Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної 
допомоги органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 
БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги в розрізі МЦ

Загальна кількість виїздів мобільних та 
діючих дистанційних пунктів доступу до 
БПД/кількість осіб, що скористалися їх 
послугами№ 

з/п Перелік структурних підрозділів центру

ІІІ квартал ІV 
квартал

Разом  за 
 за ІІ 

півріччя

1 Львівське бюро правової допомоги №1 22/136

2 Львівське бюро правової допомоги №2 19/120

3 Городоцьке бюро правової допомоги 14/71

4 Жовківське бюро правової допомоги 5/28

5 Перемишлянське  бюро правової 
допомоги

10/35

6 Пустомитівське  бюро правової допомоги 10/43

7 Яворівське  бюро правової допомоги 0

8 Новояворівське бюро правової допомоги 8/52

Разом по МЦ 88/485

Кількість випадків надання 
методичної допомоги№ 

з/п Перелік структурних підрозділів центру ІІІ 
квартал ІVквартал

Разом  за 
 за ІІ 

півріччя
1 МЦ 1
2 Львівське бюро правової допомоги №1 1
3 Львівське бюро правової допомоги №2 1
4 Городоцьке бюро правової допомоги 2
5 Жовківське бюро правової допомоги 1
6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 1
7 Пустомитівське  бюро правової допомоги 1
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0
9 Новояворівське бюро правової допомоги 2

Разом по МЦ 10



Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БПД (в тому числі РЦ)

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких 
заходів в розрізі МЦ

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту.

Кількість інформаційних матеріалів, 
розміщених у ЗМІ№ 

з/п Перелік структурних підрозділів центру ІІІ 
квартал ІVквартал Разом  за 

 за ІІ півріччя
1 МЦ 3
2 Львівське бюро правової допомоги №1 0
3 Львівське бюро правової допомоги №2 0
4 Городоцьке бюро правової допомоги 16
5 Жовківське бюро правової допомоги 1
6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 0
7 Пустомитівське  бюро правової допомоги 26
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0
9 Новояворівське бюро правової допомоги 3

Разом по МЦ 49

Кількість правопросвітницьких заходів№ 
з/п Перелік структурних підрозділів центру

ІІІ квартал ІVквартал Разом  за 
 за ІІ півріччя

1 МЦ 10
2 Львівське бюро правової допомоги №1 19
3 Львівське бюро правової допомоги №2 15
4 Городоцьке бюро правової допомоги 26
5 Жовківське бюро правової допомоги 6
6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 10
7 Пустомитівське  бюро правової допомоги 7
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0
9 Новояворівське бюро правової допомоги 10

Разом по МЦ 103

Кількість клієнтів, яким надано 
доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту№ 

з/п Перелік структурних підрозділів центру
ІІІ 

квартал ІVквартал
Разом  за 

 за ІІ 
півріччя



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу та забезпечення формування та функціонування системи 
безоплатної правової допомоги.

З 01.07.2022 по 30.09.2022 року Центром фактично профінансовано на 
суму 4088190 грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення 
формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 
становить 70 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. Касові 
видатки на забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 
правової допомоги становили 1029422,66 грн.  Кредиторська заборгованість на 
кінець звітного періоду становить  151026,43 грн.

 За бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД» профінансовано на суму 
1491200 грн., що становить 80 % від передбачених кошторисом видатків на 
даний період. Касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД 
становили 1491200,00 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за 
надані послуги адвокатів задорученнями по цивільних, адміністративних 
справах станом на 01.10.2022 року становив 1638373,94грн.  Кредиторська 
заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду становить 
147173,94 грн. 

Діаграма 6. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату 
послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період 
поточного року з наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний 
рік. 

1 МЦ 0
2 Львівське бюро правової допомоги №1 0
3 Львівське бюро правової допомоги №2 0
4 Городоцьке бюро правової допомоги 0
5 Жовківське бюро правової допомоги 0

6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 0
7 Пустомитівське  бюро правової допомоги 0
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0
9 Новояворівське бюро правової допомоги 0

Разом по МЦ 0




