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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2022 рік у I кварталі 

Стрийського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги  
 

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

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема, щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

13 січня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець 

провела правопросвітницький захід на тему: «Медіація, як альтернативний 

спосіб вирішення конфліктів».                                                                                                                                     

  
13 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості завідувач сектору «Жидачівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк провів 

семінар на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильства».  

  
 

17 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості завідувач сектору «Жидачівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк провів 

семінар  на тему: «Право особи на безоплатну правову допомогу».  
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18 січня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 

провела семінар на тему: «Відповідальність за порушення тиші». 

 

21 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості завідувач сектору «Жидачівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк провів на 

тему: «Право особи на безоплатну правову допомогу».  

   

25 січня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги  Лілія Корінець 

провела правопросвітницький захід на тему: «Права та обов’язки трудових 

мігрантів».                                                                                                                                                                 
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25 січня Романія Мандзій завідувач сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги,  провела для учнів 

10 класу Новороздільського НВК імені  Володимира Труша  урок права на 

тему: «Конфлікти у праві та способи їх вирішення. Медіація –альтернативний 

спосіб вирішення спорів».  

  

25 січня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 

провела семінар на тему «Право на безоплатну правову допомогу». 

 

25 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Любомир Олійник провів лекцію для землевласників та 

землекористувачів на тему: «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» у селі Нижня Стинава  Стрийського району.  
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         26 січня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського обласного 

центру зайнятості завідувач сектору «Жидачівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк провів семінар на тему: 

«Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям».  

  

26 січня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбувся правопросвітницький захід на тему: «Що варто знати про 

безоплатну правову допомогу?», який провела завідувач сектору «Бориславське 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Галина 

Ляхович. 

  
 

02 лютого в читальному залі Бібліотеки на БАМі говорили про систему 

безоплатної правової допомоги з бібліотекарями Новороздільської 

територіальної громади. Захід провела головний юрист сектору 

«Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Олена Городицька.   
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03 лютого відбувся семінар на тему: «Як реалізувати своє право на 

спадкування?», який провела завідувач  сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій у 

Новороздільській міській філії Львівського обласного центру зайнятості. 

 
03 лютого відбулася інформаційно-консультативна сесія у 

Дрогобицькому міському територіальному центрі соціального обслуговування 

на тему:  «Захист прав споживачів фінансових послуг», яку провів завідувач 

сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Петро Габрівський. 

 

 
08 лютого заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Ірина Данилко для неповнолітнього провела захід, де  розповіла про його права 

та способи вирішення проблем у правовий спосіб. Під час бесіди  

неповнолітньому роз’яснили про способи профілактики повторних злочинів, 

попередження проявів асоціальної поведінки, ознайомлення з Кримінальним 

кодексом з метою обізнаності міри відповідальності в разі повторного злочину.  
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      10 лютого в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 

провела семінар на тему: «Трудовий договір».  
 

 

         11 лютого в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості завідувач сектору «Жидачівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк провів 

семінар на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству».  

 

15 лютого завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович для безробітних  у 

Бориславській міській філії Львівського обласного центру зайнятості на тему: 

«Протидія домашнього насильства» . 
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17 лютого для працівників Дрогобицької районної державної 

адміністрації відбувся захід: «Основні аспекти земельної реформи в Україні». 

Фахівець Дрогобицького бюро правової допомоги Петро Габрівський розповів 

про ряд важливих нововведень, що стосуються як і землевласників та 

землекористувачів, а також  інших суб’єктів земельних правовідносин. Захід 

відбувся у рамках проєкту «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство».   

  

17 лютого у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро 

правової допомоги»  відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець 

провела правопросвітницький захід на тему: «Зупини насильство - обери 

щасливе майбутнє».                                                                                                                                                                                                            

  

21 лютого заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Ірина Данилко у Стрийському РВ 2 філії Державної установи «Центр пробації» 

у Львівській області провела лекцію на тему «Домашнє насильство: які заходи 

застосовуються до кривдника?». 



8 

 

 
 

22 лютого  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості завідувач сектору «Жидачівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк провів 

семінар на тему: «Запобігання та протидія дискримінації за расовою ознакою».  

 

  

23 березня в Новороздільському будинку дитячої та юнацької творчості 

завідувач  сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Романія Мандзій ознайомила осіб, які 

перемістилися з територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких 

проводяться бойові дії, з діяльністю Новороздільського бюро правової 

допомоги. 

29 березня в гуртожитку Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Новороздільський професійний ліцей» для внутрішньо переміщених 

осіб Романія Мандзій - завідувач  сектору «Новороздільське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела семінар на тему: 

«Важливі зміни у законодавстві під час воєнного стану».  

 
 

          29 березня у тимчасовому пункті розміщення переміщених осіб 

Наталія Рудюк - головний юрист сектору «Сколівського бюро правової 
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допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 

правопросвітницький захід на тему «Внутрішньо переміщені особи: правова 

допомога, гарантованою державою». 

  

30 березня для внутрішньо переміщених осіб у Миколаївському будинку 

дитячої творчості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід на тему: «Безоплатна правова допомога – поруч».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

21 січня завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги  Галина Ляхович прийняла участь у 

засіданні комісії з питань захисту прав дітей при Бориславській міскій раді.  

17 лютого директор центру Марія Николаїшин та голова Дрогобицької 

районної державної адміністрації підписали договір про співпрацю. 
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18 лютого директор центру Марія Николаїшин взяла участь у засіданні 

робочої групи з питань запобігання домашнього насильства та торгівлі людьми. 
 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

консультаційних пунктів доступу до БПД та виїзних прийомів громадян 

 

12 січня головний юрист сектору «Бориславське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович в 

приміщенні  Управління праці та соціального захисту населення Бориславської 

міської ради забезпечила роботу консультаційного  пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

  
 

18 січня у Миколаївській районній філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  

відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела консультування 

громадян. 

19 січня  у   ЦНАПі  Миколаївської міської ради  завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги    Ольга Жила провела прийом громадян. 

 21 січня завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ляхович Галина забезпечила роботу 

консультаційного  пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщенні  Центру надання адміністративних послуг  Бориславської міської 

ради. 
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          21 січня у Миколаївському районному суді завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян. 

25 січня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Любомир Олійник провів виїзний прийом у селі Нижня 

Стинава  Стрийського району.  

26 січня завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу правової допомоги  Галина Ляхович в приміщенні  служби у справах 

дітей Бориславської міської ради забезпечила роботу консультаційного  пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

  
26 січня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела прийом громадян. 

04 лютого завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги  Ляхович Галина забезпечила роботу 

консультаційного  пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщенні  Центру надання адміністративних послуг  Бориславської міської 

ради. 

08 лютого заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги 

Ірина Данилко в  приміщенні Стрийського РВ №2 філії Державної установи 

«Центр пробації» в Львівській області  провела прийом громадян, які 

відбувають покарання без позбавлення волі. 

15 лютого у Миколаївській районній філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  

відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела консультування 

громадян. 

15 лютого у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела прийом громадян. 

16 лютого завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги  Ляхович Галина в приміщенні  служби 

у справах дітей Бориславської міської ради забезпечила роботу 

консультаційного  пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

16 лютого у   ЦНАПі  Миколаївської міської ради  завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян.                                                                                    
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17 лютого Романія Мандзій завідувач сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела виїзне 

консультування громадян у Комунальному закладі Львівської обласної ради 

«Роздільський дитячий будинок-інтернат».  

  

18 лютого у Миколаївському районному суді завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян. 

18 лютого завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги  Ляхович Галина провела прийом 

громадян у приміщенні  Центру надання адміністративних послуг  

Бориславської міської ради. 
 

 
19 лютого у державній установі «Дрогобицька виправна колонія (№40)»  

завідувач сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Петро Габрівський  провів прийом засуджених. 

 

 

21 лютого у приміщенні Дрогобицького міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській  області завідувач сектору 

«Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги провела прийом громадян.  
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22 лютого в актовому залі народного дому села Берездівці головний 

юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Олена Городицька провела консультування жителів громади 

з правових питань. 

22 березня у Тухлянському НВК, де тимчасовий пункт розміщення 

переміщених осіб, Наталія Рудюк головний юрист сектору «Сколівського бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 

консультування громадян. 

24 березня у державній установі «Дрогобицька виправна колонія (№40)»  

головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Олександр Віхров провів прийом засуджених. 

29 березня в гуртожитку Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Новороздільський професійний ліцей» Романія Мандзій - завідувач  

сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги провела консультування громадян. 

 29 березня у тимчасовому пункті розміщення переміщених осіб Наталія 

Рудюк головний юрист сектору «Сколівського бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги провела консультування громадян. 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 04.01.2022 по 31.03.2022 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено  45 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 

ОМС, ОДВВ  - 30, друкована преса– 3, та інших інтернет-ресурсах – 12. 

 


