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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2021 рік у I кварталі 

Стрийського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги  
 

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

1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема, щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

05 січня у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Раманія Мандзій провела семінар на тему: «Кадастровий 

номер на земельну ділянку».  

  
          12 січня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Норми та 

порядок приватизації земельної ділянки».  

 
26 січня в приміщенні Сколівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості відбулася лекція: «Що обрати договір дарування чи 

заповіт?», яку провела головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги»   Романа Голінчак.  
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   26 січня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Як знайти вільні 

земельні ділянки?». 

 
  27 січня  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Як реалізувати своє право 

на безоплатне отримання земельної ділянки?».  

 
27 січня в приміщенні Сколівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості відбулася лекція: «Безоплатне отримання земельної ділянки у 

власність». Захід провела головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро 

правової допомоги» Романа Голінчак.  
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          28 січня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки?».  

  
28 січня в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Кілівнік Софія провела інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Правові аспекти спадкування».  

 
01 лютого заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Данилко провела лекцію на 

тему: «Про основи земельних правовідносин» для осіб, які перебувають на 

обліку у Стрийському міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області. 

 
02 лютого головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки?».  
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04 лютого начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій провела семінар на тему: «Порядок присвоєння кадастрового 

номера земельній ділянці» у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості.  

  
     04 лютого у залі засідань Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець провела  інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  

 
         09 лютого головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Коли не 

можна шуміти?».  
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11 лютого у приміщенні Сколівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбулася лекція: «Протидія кібербулінгу»,  яку 

провела головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової допомоги»   

Романа Голінчак.  

 
          11 лютого в Жидачівському професійному ліцеї головний спеціаліст 

відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський провів 

для учнів лекцію на тему: «Особисті немайнові права і обов’язки батьків та 

дітей».  

 
15 лютого у приміщенні Бориславської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро 

правової допомоги» Ляхович Галина  провела лекцію на тему: «Що потрібно 

знати про договір з макрофінансовою компанією?». 

 
16 лютого в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії із захисту прав 

споживачів «Знай свої права начальник відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Романія Мандзій провела семінар на тему: «Захист прав 

споживачів при покупці в інтернеті» з використанням мультимедійної 

презентації.  
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16 лютого у Стрийському міськрайонному центрі зайнятості відбулася 

лекція на тему: «Захист прав споживачів фінансових послуг», яку провела 

заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Ірина Данилко. 

  
          18 лютого головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Важливі 

питання прав громадян у сфері земельних відносин». 

  
18 лютого працівники відділу «Миколаївське бюро правової допомоги 

провели інформаційну сесію на тему:  «Захист прав споживачів комунальних 

послуг»  для працівниць швей ФОП «Грос І.В.».  
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18 лютого в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецького бюро 

правової допомоги» провела інформаційно-консультативну сесію на тему: 

«Захист прав споживачів фінансових послуг». 

  
  19 лютого фахівці  відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

провели онлайн-лекцію з питань стягнення аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей в судовому порядку. 

 

 
22 лютого для учнів 6-Б класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

відбулася лекція: «Про права та обов’язки пішоходів», який провела 

начальниця відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Романія 

Мандзій. 

  
23 лютого в приміщенні Розвадівської сільської ради головний спеціаліст 

відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець провела 

інформаційну сесію на тему: «Реалізація свого права на отримання земельної 

ділянки».  
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23 лютого у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості Романія Мандзій - начальник  відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» провела семінар на тему: «Як 

реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки».   

 
          26 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Про права власників 

земельних ділянок».  

  
          26 лютого головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька спільно з фахівцями відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» провели  онлайн-конференцію: «Права внутрішньо 

переміщених осіб». 
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01 березня у Стрийському МРВ філії державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області відбулася лекція на тему: «Протидія домашнього 

насильства» з особами, які перебувають на обліку та засуджені до покарання, 

не пов’язане з позбавленням волі. Участь у заході  взяли заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Данилко 

Ірина та  голова ГО «Правда. Віра. Перемога»  Брик Ігор. 

 
01 березня головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Романа Голінчак та фахівець «Центру пробації» Алла Ільницька 

провели захід на тему: «Безоплатне отримання земельної ділянки у власність».  

 
01 березня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Віхров Олександр провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та щодо питань 

перерахунку та виплати грошової допомоги учаснику бойових дій до 5 травня 

2020 року.  
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02 березня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Важливі 

питання прав громадян у сфері земельних відносин».  

 
03 березня для працівників Миколаївської центральної бібліотеки Ольга 

Жила - начальник відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» провела 

інформаційну сесію на тему: «Право власності на землю: порядок його набуття 

та реалізації громадянином України».  

  
04 березня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець спільно зі соціальними партнерами  для учнів  7-8 

класу Миколаївського НВК  провела інформаційну сесію на тему: «Права дітей 

у загальноосвітніх навчальних закладах».  
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          04 березня фахівці відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій та Олена Городицька провели семінар для учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на тему: «Пільги ветеранам війни та 

гарантії їх соціального захисту».  

 
    04 березня для учнів 9-Б класу Новороздільського НВК імені Володимира 

Труша  відбувся урок права. Про права та обов’язки учнів говорила начальник 

відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Романія Мандзій.   

  
05 березня  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Кілівнік Софія відвідала державний заклад дитячий спеціалізований 

(спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров'я України, що 

у місті Трускавці. Тема заходу: «Основи правомірної поведінки». 

 
05 березня у Моршинській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбулася лекція: «Які пільги мають учасники бойових дій?», яку 
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провела головний спеціаліст відділу правопросвітництва та  надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень. 

 
        09 березня Романія Мандзій начальник  відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» провела семінар на тему: «Як реалізувати своє право на 

безоплатне отримання земельної ділянки». Захід проходив у залі засідань 

Новороздільської міської філії Львівського обласного центру зайнятості.  

 
09 березня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Особливості приватизації та 

спадкування земельної ділянки».  

  
09 березня у селі Добрівляни Стрийського району Любомир Олійник - 

начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги провів інформаційну сесію на тему: «Правові основи земельної 

реформи в Україні». 
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          11 березня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Як 

реалізувати своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки?».  

  
         11 березня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій для учнів 9-А класу Новороздільського НВК імені 

Володимира Труша  провела урок: «Відповідай за свої вчинки!». 

  
11 березня  начальник відділу Ольга Жила «Миколаївське бюро правової 

допомоги» провела інформаційну сесію на тему: «Засади розуміння гендеру та 

гендерної рівності» для працівників торгового центру «Західний».  

 
15 березня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 
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допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Щодо порядку поновлення 

договору оренди земельного паю».  

  
15 березня у приміщенні Народного дому с. Кам’яне Стрийського району 

головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій 

Турчинський провів правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в 

Україні».  

  
15 березня  в приміщенні сільської ради с.Пісочне головний спеціаліст 

відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець провела 

інформаційну сесію на тему: «Реалізація свого права на отримання земельної 

ділянки».  

 
15 березня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро у приміщенні народного дому с. Солонське 

провів інформаційно-консультативну сесію для жителів села на тему: «Правові 

основи земельної реформи в Україні». 

Також у цей день фахівець бюро зустрівся з колективом Солонської 

гімназії. Під час зустрічі Габрівський Петро розповів присутнім про зміст та 

порядок надання безоплатної правової допомоги.  
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          16 березня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Особливості приватизації та 

спадкування земельної ділянки».  

 
          17 березня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів семінар на тему: «Земельна 

реформа в Україні».  

  
17 березня  головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Кілівнік Софія для учнів 6-го класу СЗШ №3 м.Трускавець 

розповідала про важливість дотримання правомірної поведінки, а також яку 

відповідальність прийдеться нести у випадку її порушення. 
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18 березня Романія Мандзій начальник  відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» провела семінар на тему: «Присвоєння кадастрового 

номера земельній ділянці» у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості.  

 
18 березня  в приміщенні Народного дому с. Київець головний спеціаліст 

відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Олена Городицька провела 

для мешканців громади інформаційний семінар на тему «Правові основи 

земельної реформи в Україні».  

  
18 березня у приміщенні Народного дому с. Піддністряни начальник 

відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Ярослав Буряк провів 

правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні».  
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          18 березня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів семінар на тему: «Особливості 

приватизації та спадкування земельної ділянки».  

  
18 березня відбувся семінар: «Чи безпечний Інтернет – залежить від тебе» 

для учнів 9-10 класів, який пройшов в залі засідань Трускавецької міської ради. 

Захід провели спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту ТМР Юлія 

Кардаш та головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік.  

     
19 березня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Кілівнік Софія  для учнів 6 та 7 класу СЗШ №3 м.Трускавець 

провела лекцію: «Дотримання правомірної поведінки - запорука щасливого 

дитинства».  

  
22 березня  головний спеціаліст відділ «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Кілівнік Софія у державному закладі дитячому спеціалізованому 

санаторії «Джерело» Міністерства охорони здоров'я України провела лекцію: 

«Основи правомірної поведінки». 
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23 березня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Кілівнік Софія провела правопросвітницький захід для мешканців с. 

Станиля на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні». 

 
23 березня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію в селі Ясениця-Сільна 

Дрогобицького району на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  

 
          23 березня для безробітних головний спеціаліст  відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» Олена Городицька через 

платформу ZOOM провела вебінар на тему: «Важливі питання прав громадян у 

сфері земельних відносин».  

24 березня про безпеку дітей в соціальних мережах говорила Романія 

Мандзій - начальниця відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» під 

час онлайн-зустрічі з батьками учнів Новороздільського НВК імені Володимира 

Труша. 
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24 березня в приміщенні відділу «Сколівське бюро правової допомоги» 

спільно з працівником Центру пробації провели захід на тему: «Домашнє 

насильство», який провела головний спеціаліст відділу Романа Голінчак. 

 
31 березня про безпеку дітей в соціальних мережах говорила Романія 

Мандзій - начальниця відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» з 

батьками учнів Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 під час онлайн-

зустрічі. 

 
31 березня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» в ефірі Трускавецького радіо 98.8 FM розповіла про норми 

безоплатної передачі земельних ділянок. 
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За період 04.01.2021 по 31.03.2021 року працівники Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розробили 10 правопросвітницьких відеороликів. 

 
№ 

п\п 

Дата Назва Посилання 

1 16/01/2021 Відеолекторій: "Як не втратити своє 
право на земельну частку (пай)?" 

https://www.facebook.co
m/1211292428990704/vid
eos/315585446518005 

2 21.01.2021 Відеолекторій: "Охорона земель" https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/videos

/2792555437669389 

3 28.01.2021 Характеристика комплексної послуги 

"єМалятко" 

https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/videos

/253680459487597 

4 04.02.2021 Відеолекція: "Тимчасова державна 

допомога дітям" 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vid

eos/414514643210780 

5 11.02.2021 Відеолекторій: "Звернення громадян" https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/videos

/2871282379813573 

6 17.02.2021 Відеолекторій: "Консервація земель" https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/videos

/1636476453203433 

7 26.02.2021 Відеолекторій: "Як не втратити своє 

право на земельну частку (пай)? " 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vid

eos/1771155276387579 

8 02.03.2021 Відеолекція: "Зняття з реєстрації місця 

проживання" 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vid

eos/182708359995769 

9 13.03.2021 Відеолекція: "Порядок компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі" 

https://www.facebook.co

m/1211292428990704/vid

eos/243410774101198 

10 22.03.2021 Відеолекція: "Шлюбний договір" https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/vid

eos/743188463226883 
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Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

 

  11 лютого працівники відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

провели круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня безпечного інтернету на тему: 

«Протидія кібербулінгу». У круглому столі взяли  участь: Лутчин Тетяна - 

вчитель історії, психолог Колодрубівського НВК, Зорина Цибульська – 

начальник служби у справах дітей Миколаївської РДА та працівники служби, 

Олена Рошко -  майор поліції старший інспектор ювенальної превенції 

Миколаївського ВП ГУНП у Львівській області. 

24 лютого головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила надала методичну допомогу працівниці Розвадівської 

сільської ради з питання впорядкування адресного господарства 

багатоквартирних житлових будинків села Київець Розвадівської сільської 

ради.  

03 березня  працівники відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

провели круглий стіл  із соціальними партнерами, під час якого обговорили 

проблематику кібербулінгу.  

  
 

05 березня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Галина Ляхович взяла участь у засіданні комісії з питань прав дітей. 

 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 Задля розширення доступу до безоплатної правової допомоги впродовж 

звітного періоду провели 61 прийом громадян офлайн, через скайп-зв'язок, 

телефонний зв'язок, онлайн консультування (вайбер) із залученням таких 

дистанційних пунктів доступу до БПД: 

1. Військова частина А1108; 

2. Добровільне товариство захисту дітей-інвалідів "Надія"; 

3. Дрогобицька ГО "Спілка української молоді"; 

4. Дрогобицький міський територіальний центр соціального 

обслуговування; 
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5. Дрогобицький МРВ (м.Борислав) філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області; 

6. Дрогобицький МРВ (м.Трускавець) філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області; 

7. Дрогобицький МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

8. ДУ "Дрогобицька виправна колонія № 40"; 

9. ДУ "Миколаївська виправна колонія № 50"; 

10. Жидачівський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

11. Сколівський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

12. Сколівський районний територіальний центр соціального 

обслуговування; 

13. Служба у справах дітей Бориславської міської ради; 

14. Служба у справах дітей виконкому Дрогобицької міської ради; 

15. Служба у справах дітей Сколівської РДА; 

16. Соціальний центр матері і дитини у Львівській області; 

17. Стрийський МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 

Львівській області; 

18. Східницька селищна рада; 

19. Трускавецький міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді; 

20. Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування. 

  

 Впродовж звітного періоду фахівці Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 27 виїзних прийомів 

громадян та прийомів у мобільних пунктах, під час яких 112 осіб отримали 

правову допомогу: 

1. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(05.01.2021)  

2. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(12.01.2021)  

3. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(26.01.2021)  

4. Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(27.01.2021)  

5. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(28.01.2021)  

6. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(28.01.2021)  

7. Миколаївська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(04.02.2021)   
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8.Бібліотека на БАМі (10.02.2021)  

9.Сколівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(11.02.2021)    

10.Бориславська міська філія Львівського обласного  центру зайнятості 

(15.02.2021 року)  

11.Новороздільська міська філія Львівського обласного  центру зайнятості 

(16.02.2021)   

12.Стрийський міськрайонний центр зайнятості (16.02.2021)  

13.Трускавецька  міська філія Львівського обласного  центру зайнятості 

(18.02.2021)  

14.Розвадівська сільська рада, (23.02.2021)   

15.Новороздільська міська філія Львівського обласного  центру зайнятості 

(23.02.2021) 

16. с. Добрівляни (09.03.2021) 

17. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру 

зайнятості(11.03.2021) 

18. Бібліотека на БАМі (12.03.2021) 

19. с.Пісочна (15.03.2021) 

20. Народний дім  с. Кам’яне  (15.03.2021);              

21. Народний дім с.Солонсько(15.03.2021) 

22. с.Верин (15.03.2021) 

23. Народний дім  с. Піддністряни  (18.03.2021) 

24. с.Угерсько (18.03.2021) 

25. с.Київець (18.03.2021) 

26. с.Станиля (23.03.2021) 

27. с.Ясениця-Сільна (23.03.2021) 
 

 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 04.01.2021 по 30.03.2021 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено 219 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 

ОМС, ОДВВ  - 110, радіо – 3, друкована преса– 2 та інших інтернет-ресурсах – 

104. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 04.01.2021 по 30.03.2021 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2504 звернень клієнтів, 2337 особам було 

надано правову консультацію, 167  із них написали письмову заяву про 

надання БВПД. 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 

Відділ право просвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

373 358 15 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 

243 220 23 

3 Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 
498 466 32 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 

376 366 10 

5 Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 

294 242 52 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 
240 230 10 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 

260 243 17 

8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 
220 212 8 

Разом по МЦ 2504 2337 167 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

167 рішень про надання БВПД та надано 24 доручення адвокатам та 143 

накази штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). 

         У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

соціальне забезпечення - 365 (15%), цивільного права - 332 (13%), 

сімейного права - 297 (12%), спадкового права – 228 (9%), житлового права – 

210 (8%), трудового права - 171 (7%), земельного права - 173 (7%), пенсійного 

права - 146 (6%), цивільного процесу - 125 (5%), адміністративного права - 117 

(5%), виконання судових рішень - 79 (3%), кримінального процесу - 81 (3%), 

адміністративного правопорушення - 54 (2%), кримінального права - 40 (2%), з 

інших питань - 50 (2%), податкового права - 36 (1%). 
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 За звітний період до місцевого центру звернулася 2504 особи, із них: 

жінок - 1248 (50%), чоловіків – 1256 (50%). 

жінки
50%чоловіки

50%

Розподіл клієнтів за статтю

 

 

За звітний період до місцевого центру звернулася 2504 особи, з них: 

особи до 18 років – 1 (0%), від 18 до 35 років – 555 (22%), від 36 до 60 років – 

1316 (53%), віком понад 60 років – 632 (25%).  
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Щодо клієнтів, яким надано БВПД (167), то позитивних рішень було 

прийнято на підставі звернень від: малозабезпечених осіб – 44 (26%) та осіб із 

інвалідністю – 23 (14%), ветеранів війни – 95 (57%),  особи, що постраждали 

від домашнього насильства – 2 (1%), внутрішньо переміщені – 2 (1%), дитина  

1 (1%). 
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Розподіл клієнтів, яким надано БВПД
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Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в тому числі бюро правової допомоги, було: 

 Здійснено 61 прийом громадян офлайн, через скайп-зв'язок, телефонний 

зв'язок, он-лайн консультування (вайбер) з дистанційними пунктами 

доступу до БПД та 27 виїзних прийомів громадян; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень через дистанційні консультаційні пункти склала 90 осіб та 112 

осіб звернулося за отриманням консультації та роз’яснень під час виїзних 

прийомів громадян; 

 проведено 65 правопросвітницьких заходів, розроблено і поширено 10 

відеороликів. 

 розміщено у ЗМІ 219 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 
 
 


	11 березня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Романія Мандзій для учнів 9-А класу Новороздільського НВК імені Володимира Труша  провела урок: «Відповідай за свої вчинки!».

