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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2021 рік у IІ 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 

08 квітня за допомогою платформи Zоом фахівці відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» провели онлайн-лекцію на тему: «Деякі важливі 

питання щодо прав громадян у сфері земельних відносин».  

14 квітня відбулася онлайн-лекція: «Створюємо ОСББ – створюємо 

можливості!», яку спільно організували та провели фахівці відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» та представники громадської 

організації «Ефективне управління». Захід відбувся на платформі Zoom.  

   

 

15 квітня за допомогою платформи Zоом фахівці відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» провели онлайн-лекцію на тему: «Деякі важливі 

питання щодо прав громадян у сфері земельних відносин».  

20 квітня головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський провів онлайн-лекцію на тему: «Документи, 

які посвідчують право власності на землю в Україні та реєстрація права 

власності на земельну ділянку».  

21 квітня фахівці відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

провели онлайн-лекцію на тему: «Деякі важливі питання щодо прав громадян у 

сфері земельних відносин». 

21 квітня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Галина Ляхович спільно з головним спеціалістом відділу 

«Трускавецьке бюро правової допомоги» Софією Кілівнік провели онлайн-

лекцію на тему: «Стягнення аліментів на утримання дитини». 

23 квітня в приміщенні Сколівського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Львівській області  головний спеціаліст відділу 

«Сколівське бюро правової допомоги» Романа Голінчак  провела захід для 

учасників бойових дій на тему: «Пільги для учасників бойових дій». 
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         27 квітня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій провела онлайн-румінг на тему: «Кібербулінг, секстинг» для 

учнів Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3.  

 
         05 травня в рамках Міжнародного дня протидії булінгу відбувся флешмоб: 

«Зав’яжи синю стрічку-скажи булінгу НІ» у СЗШ №1 м. Трускавець за участю 

головного спеціаліста відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» та 

соціальних партнерів. 

   
         06 травня у приміщенні Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець  провела правопросвітницький захід на 

тему: «Права та обов’язки трудових мігрантів».                                                                                                                                                                                                                

 

11 травня  в Уличненській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

для учнів 9-10-их класів говорили про безпеку в  інтернеті, явище кібербулінгу 
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та відповідальності за вчинення булінгу та інших правопорушень. Захід 

провели спільно  головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, 

головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» та 

інспектора сектору ювенальної превенції відділу превенції Дрогобицького РВП.   

 Окрім цього, фахівець бюро правової допомоги провела для трудового 

колективу школи (для тих, хто є власниками земельних ділянок та 

землекористувачами) інформаційну сесію: «Як діяти  власникам державних 

державних актів на право власності старого зразка?». 

  

12 травня Романія Мандзій начальник відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» провела для учнів 8-Б класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 2 міні-тренінг на тему: «СТОП-булінг».  

  
13 травня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Любомир Олійник у селі Любинці Стрийського району 

провів інформаційно-консультативну сесію: «Правові основи земельної 

реформи в Україні» для власників земельних ділянок. 

  

17 травня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» спільно із інспектором сектору ювенальної превенції відділу 

превенції Дрогобицького районного відділу поліції  провели захід: «Я знаю 
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Правила дорожнього руху» для учнів молодших класів середньої 

загальноосвітньої школи № 3 у Трускавці. 

 

    
18 травня у приміщенні Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець провела правопросвітницький захід на 

тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству».                                                                                                                                                                   

 

18 травня для учнів 8-го та 9-го класу Новороздільської ЗОШ № 4 

Романія Мандзій начальник відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» провела правові уроки на тему: «Відповідай за свої вчинки!», на 

яких говорили про права, обовֹ’язки та відповідальність учнів, як учасників 

освітнього процесу.  

  
          18 травня фахівці відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Олена Городицька та Романія Мандзій у приміщенні центру організації 
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дозвілля для осіб з особливими потребами «Тавор» провели семінар на тему: 

«Правовий статус осіб з інвалідністю з дитинства».  

  

18 травня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік провела інформаційну сесію: «Значення освіти в 

житті людини»  для неповнолітніх, які перебувають на обліку в Дрогобицькому 

МРВ філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області. 

 

18 травня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Віхров Олександр провів інформаційно-консультативну сесію для 

жителів села на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні» у селі 

Верхні Гаї Дрогобицького району. 

 

18 травня головний спеціаліст  відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела лекцію: «Правові 

аспекти  земельних правовідносин в Україні» у селі Подорожнє Стрийського 

району. 
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20 травня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Право на 

безоплатну правову допомогу».  
 

 

20 травня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський провів інформаційно-консультативну сесію на 

тему: «Новели законодавства з питань соціального захисту» для слухачів 

«Університету третього віку», що діє при Дрогобицькому міському 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

 

        24 травня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Габрівська здійснила у с. Доброгостів ряд 

правопросвітницьких заходів. Для учнів 9-го класу Доброгостівської середньої 

загальноосвітньої школи фахівець провела бесіду щодо важливості дотримання 

правомірної поведінки. 

 Для мешканців села - власників та користувачів земельних ділянок 

фахівець здійснила інформаційну сесію на тему: «Правові основи земельної 

реформи в Україні». 
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   25 травня  в приміщенні Народного дому с. Тужанівці Олена Городицька 

- головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

провела для мешканців громади  інформаційний семінар на тему: «Земельна 

реформа в Україні».  
 

  

25 травня  у приміщенні Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець  провела правопросвітницький захід на 

тему: «Адміністративне затримання: що треба знати». 
 

 

26 травня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекції в селах Довге та Майдан 

Дрогобицького району на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні».  
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26 травня в приміщенні Народного дому с. Велика Воля начальник  

відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Ольга Жила провела 

інформаційну сесію на тему: «Порядок оформлення документів на земельну 

ділянку на підставі державного акту старого зразка».  

  

          27 травня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

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

запобігання домашньому насильству».  

 

          27 травня в Жидачівському професійному ліцеї головний спеціаліст 

відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Андрій Турчинський разом з 

працівниками ліцею провели семінар на тему: «Права та обов’язки учнів».  

  

          28 травня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 
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правової допомоги» Андрій Турчинський провів семінар на тему: «Земельна 

реформа в Україні».  

  

01 червня працівники Стрийського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  провели захід на тему: «Ми стоїмо 

на захисті твоїх прав, дитино!», який одночасно організували та провели 

працівники місцевого центру й бюро правової допомоги, зокрема у Стрию, 

Дрогобичі, Жидачеві, Миколаєві, Новому Роздолі, Сколе та Трускавці.  

Учасники - учні навчальних закладів, мали можливість побачити, як 

працюють деякі державні установи, котрі стоять на сторожі захисту прав 

дитини.  
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          01 червня в рамках Дня захисту дітей головний спеціаліст  відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» Олена Городицька для старшої 

групи дошкільного навчального закладу провела захід на тему: «Безпека на 

дорозі», який відбувся у формі гри «Світлофор», «Автобус» та «Зебра».  

 

01 червня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  Лілія Корінець спільно  з  соціальними партнерами до  Дня захисту 

дітей для учнів 9-их та 10-их  класів Миколаївського НВК провели 

правопросвітницький захід на тему: «Безпечне літо».   
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          03 червня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька провела урок для учнів  Новороздільського 

професійного ліцею на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх».  

  

03 червня у селах Вербіж  та Кагуїв Стрийського району головний 

спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець для 

власників земельних ділянок (паїв) провела інформаційну сесію на тему: 

«Реалізація свого права на отримання земельної ділянки».  

 

03 червня  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  Лілія Корінець у Вербіжській школі    І-ІІ ступенів для учнів 6 - 9  

класів  провела правопросвітницький захід на тему: «Відповідальність за 

булінг». 

  

03 червня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Габрівський Петро у с. Летня Дрогобицького району для 

землевласників та землекористувачів провів інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Правові основи земельної реформи в Україні». 
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          07 червня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Ризики нелегальної 

трудової міграції та торгівля людьми».  

 

07 червня відбувся правопросвітницький захід для засуджених, що 

перебувають на обліку у Стрийському міськрайонну відділі філії Державної 

установи «Центр пробації» у Львівській області. Говорили про кримінальну 

відповідальність осіб, які раніше вже вчиняли злочини. Захід провела 

фахівчиня Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Данилко. 

 

   08 червня  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  Лілія Корінець в актовому залі Новосілко-Опарської школи І-ІІІ 

ступеня  для учнів 6 - 10  класів провела правопросвітницький захід на тему: 

«Твої права - твій захист». 
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08 червня  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  Лілія Корінець в актовому залі Малогорожанківської школи І-ІІ 

ступеня  для учнів 6 - 9  класів провела правопросвітницький захід на тему: 

«Правові орієнтири для кожної дитини». 

  

 08 червня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбувся семінар для військослужбовців та участиків АТО щодо 

їхніх пільг та гарантій, який провела головний спеціаліст відділу «Бориславське 

бюро правової допомоги» Галина Ляхович. 

 

  09 червня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству».  
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09 червня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька взяла участь у онлайн-зустрічі: «Управління 

майном дитини». 

 

11 червня  в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству».  

  

11 червня головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька провела семінар в Новороздільській міській філії 

Львівського обласного центру зайнятості на тему: «Право на безоплатну 

правову допомогу». 

  14 червня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Галина Ляхович провела лекції на тему: «Правові основи земельної 

реформи в Україні» в селах Зубриця та Головське Східницької селищної ради 

Дрогобицького району.  
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 14 червня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік провела у с. Уличне Дрогобицького району 

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

 

14 червня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Протидія торгівлі людьми».  

  

16 червня начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Любомир Олійник у селі Верхня Стинава Стрийського 

району провів інформаційно-консультативну сесію: «Правові основи земельної 

реформи в Україні» для власників земельних ділянок. 

   

16 червня 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 вивільнення 

працівників».  

  

16 червня у приміщенні КНП «Миколаївська міська лікарня» для 

працівників та пацієнтів пункту забору та переливання крові головний 

спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець 

провела правопросвітницький захід на тему: «Безпечне донорство крові».  

17 червня у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» Олена Городицька провела  для землевласників та 

землекористувачів семінар, під час якого висвітлила останні зміни, внесені до 

земельного законодавства щодо порядку приватизації земельної ділянки. 

 Участь у ньому також взяли заступниця директора Регіонального центру 

з надання БВПД у Львівській області Віра Іськович, яка розповіла присутнім 

про систему безоплатної правової допомоги, та директорка Стрийського 

місцевого центру з надання БВПД Марічка Николаїшин, яка зосередила увагу 

слухачів на основних аспектах земельної реформи в Україні. 

  

17 червня в приміщенні Жидачівської міської ради відбувся комплексний 

інформаційно-просвітницький захід на тему: «Нові можливості, підходи та 

механізми регулювання земельних відносин в Україні». В заході взяли участь: 

радник Жидачівського міського голови Ярослав Гаврильчук, заступник 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Львівській області Віра Іськович, директор Стрийського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин, 

фахівці бюро, представники ЦНАПу, податкової служби, управління 

соцзахисту, пенсійного, представники громадських організацій. 
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   23 червня в приміщенні Трускавецького бюро правової допомоги 

відбувся інформаційно-правопросвітницький захід «Правові можливості 

захисту конституційних прав людини і громадянина» приурочений до Дня 

Конституції. 

Учасниками були працівники системи безоплатної правової допомоги та 

соціальні партнери.  

 
24 червня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець, взяла участь у правових дебатах приурочених до 

Дня Конституції на тему: «Смертна кара як міра найвищого покарання та право 

людини на евтаназію в Україні». 

  

24 червня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік взяла участь у онлайн-зустрічі: «Визначення 

походження дитини». 
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25 червня  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень у смт.Верхнє Синьовидне для 

власників земельних ділянок провела лекцію: «Правові основи земельної 

реформи в Україні». 

  
25 червня  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень у с. Підгородці для власників 

земельних ділянок провела лекцію: «Правові основи земельної реформи в 

Україні». 

  
 

24 червня директор центру Марія Николаїшин взяла участь у онлайн-

зустрічі: «Способи участі батьків у вихованні дитини». 
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За період 01.04.2021 по 30.06.2021 року працівники Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розробили 3 правопросвітницькі відеоролики. 

 
№ 

п\п 

Дата Назва Посилання 

1 09.04.2021 Відеолекція: «Особисті немайнові 

права і обов’язки батьків та дітей» 

https://www.facebook.com/12112

92428990704/videos/5547088292

64563 

2 29.04.2021 Відеолекція: «Часові рамки у праві» https://www.facebook.com/Stryi.

Legalaid.UA/videos/8325197876

15268 

3 30.04.2021 Відеолекція: «Особливості праці 

жінок» 

https://www.facebook.com/Stryi.

Legalaid.UA/videos/1124962318

019787 

 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

27 квітня надано методичну допомогу старості с. Раделичі 

Миколаївської міської ради з питання виконання старостою повноваження 

щодо здійснення контролю за використанням об’єктів комунальної власності, 

які знаходяться на території округу.  

 

11 травня провели навчання для працівників Криницького 

старостинського округу  Миколаївської міської ради (староста Анна Левенець) 

з питання забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги.  
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13 травня провели навчання для працівників Рудниківського 

старостинського округу (ОМС-староста Роман Білий) Миколаївської міської 

ради з питання порядку оформлення дозволу на видалення дерев, кущів у 

межах населеного пункту.  

03 червня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела навчання для працівників Гонятичівського 

старостинського округу (ОМС-староста Степан Козак) Миколаївської міської  

ради з питання забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової 

допомоги.  

 
08 червня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела навчання для працівників Новосілко-

Опарського старостинського округу (ОМС-староста Емілія Марківна Яруш) 

Миколаївської міської ради з питання забезпечення рівного доступу до 

правосуддя та правової допомоги.  

25 червня директор центру Марія Николаїшин та староста сіл: 

Підшородці, Урич й Сопіт Віра Андрейків, а також староста сіл: Верхнє 

Синьовидне, Дубина й Межиброди Василь Мицик підписали договір про 

співпрацю. 

  
   

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 79 прийомів громадян офлайн, через скайп-зв'язок, 

телефонний зв'язок, онлайн консультування (вайбер) у дистанційних пунктах 

доступу до БПД. 
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 Впродовж звітного періоду фахівці Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 28 виїзних та 2 

адресних  прийоми громадян та прийомів у мобільних пунктах, під час яких 236 

осіб отримали правову допомогу: 

 

1. с.Раделичі Стрийського  району(27.04.2021); 

2. с.Любинці Стрийського  району(13.05.2021); 

3. Бібліотека на Бамі  (14.05.2021); 

4. с.Верхні Гаї Дрогобицького району (18.05.2021); 

5. Центр організації дозвілля для осіб з особливими потребами «Тавор» 

(18.05.2021); 

6. с.Сихів Стрийського  району (18.05.2021);     

7. с.Подорожнє Стрийського  району (18.05.2021); 

8. с.Доброгостів Дрогобицького району (24.05.2021); 

9. с.Тужанівці Стрийського  району (25.05.2021); 

10. с. Довге Дрогобицького району (26.05.2021); 

11. с. Майдан Дрогобицького району (26.05.2021); 

12. с.Велика Воля Стрийського  району (26.05.2021); 

13. с. Крупське  Стрийського району (03.06.2021);  

14. с. Вербіж  Стрийського району (03.06.2021); 

15. с. Кагуїв Стрийського району (03.06.2021);  

16. с. Летня Дрогобицького району(03.06.2021);  

17. Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(08.06.2021); 

18. с. Зубриця Дрогобицького району (14.06.2021); 

19. с. Головське Дрогобицького району (14.06.2021);  

20. с. Уличне Дрогобицького району (14.06.2021);  

21.  с. Верхня Стинава Стрийського району(16.06.2021);  

22. с. Старе Село Стрийського району (18.06.2021);  

23. с. Монастирець Стрийського району (18.06.2021);  

24.  с. Нижнє Синьовидне Стрийського району (25.06.2021);  

25. смт. Верхнє Синьовидне Стрийського району (25.06.2021);  

26. с.Підгородці Стрийського району (25.06.2021); 

27.  с.Сопіт Стрийського району (25.06.2021);  

28.  с.Урич Стрийського району (25.06.2021);  

 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.04.2021 по 30.06.2021 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено  154 інформаційні матеріали у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 

ОМС, ОДВВ  - 71, радіо – 9, друкована преса– 4 та інших інтернет-ресурсах – 

70. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2021 по 30.06.2021 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 2335 звернень клієнтів, 2156 особам було 

надано правову консультацію, 179  із них написали письмову заяву про 

надання БВПД. 

 

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 

402 380 22 

2 Відділ «Бориславське бюро 

правової допомоги» 

232 215 17 

3 Відділ «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» 
474 401 73 

4 Відділ «Жидачівський бюро 

правової допомоги» 

287 279 8 

5 Відділ «Миколаївське бюро 

правової допомоги» 

300 284 16 

6 Відділ «Новороздільське бюро 

правової допомоги» 
225 216 9 

7 Відділ «Сколівське бюро правової 

допомоги» 

188 175 13 

8 Відділ «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» 
227 206 21 

Разом по МЦ 2335 2156 179 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

179 рішень про надання БВПД та надано 25 доручень адвокатам та 154 накази 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). 

     

     У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

соціальне забезпечення – 324 (14%), цивільного права - 292 (13%), 

сімейного права - 243 (10%), спадкового права – 199 (9%), житлового права – 
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198 (8%), трудового права - 143 (6%), земельного права – 237 (10%), 

пенсійного права - 119 (5%), цивільного процесу - 128 (5%), адміністративного 

права - 141 (6%), виконання судових рішень - 80 (3%), кримінального процесу 

- 61 (3%), адміністративного правопорушення - 57 (2%), кримінального права - 

34 (1%), з інших питань – 55 (2%), податкового права - 24 (1%). 

  

За звітний період до місцевого центру звернулося 2335 осіб, із них: жінок - 

1116 (48%), чоловіків – 1219 (52%). 
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жінки
48%

чоловіки
52%

Розподіл клієнтів за статтю

 

 

 

За звітний період до місцевого центру звернулося 2335 особи, з них: 

особи до 18 років – 2 (0%), від 18 до 35 років – 454 (20%), від 36 до 60 років – 

1240 (53%), віком понад 60 років – 639 (27%).  

до 18 років
0%

віком від 18 до 
35 років 

20%

від 36 до 60 
років 
53%

понад 60 років 
27%

Розподіл клієнтів за віком

 

Щодо клієнтів, яким надано БВПД (179), то позитивних рішень було 

прийнято на підставі звернень від: малозабезпечених осіб – 30 (17%) та осіб із 

інвалідністю – 11 (6%), ветеранів війни – 132 (74%),  особи, що постраждали 

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

(1%). 
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Крім цього, Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 

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

 Здійснено 79 прийомів громадян офлайн, через скайп-зв'язок, 

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

пунктами доступу до БПД та 30 виїзних прийомів громадян; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень через дистанційні консультаційні пункти склала 108 осіб та 

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

виїзних прийомів громадян; 

 проведено 74 правопросвітницькі заходів офлайн, та  13  заходів онлайн. 

 розміщено у ЗМІ 154 інформаційні матеріали з питань надання БПД. 
 
 
 

 


