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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2022 рік у IІ 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 

06 квітня  у приміщенні  Відділу соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради та  у  приміщенні цілодобового тимчасового 

прихистку біженців фахівці сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу правової допомоги Ольга Жила та Лілія Корінець для внутрішньо 

переміщених осіб провели правопросвітницький захід на тему:                                     

«Безоплатна правова допомога – поруч». 

  

06 квітня  завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій провела в гуртожитку 

Новороздільського політехнічного фахового коледжу семінар на тему: 

«Важливі зміни у законодавстві під час воєнного стану».  

 
    07 квітня у тимчасовому пункті розміщення переміщених осіб головний 

юрист сектору «Сколівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Наталія Рудюк спільно з директором Сколівської міської 

філії Львівського обласного центру зайнятості Іванною Тимоцко провели 
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правопросвітницький захід на тему: «Внутрішньо переміщені особи: правова 

допомога та працевлаштування в умовах воєнного стану».  

 
    08 квітня головний юрист сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу правової допомоги Софія Кілівнік  провела лекцію: «Про 

порядок взяття на облік ВПО» у приміщенні СЗШ №3, в якій знаходиться 

тимчасовий пункт розміщення переміщених осіб.  

  
12 квітня у Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 8, місці компактного проживання осіб, які перемістилися з 

територій, на яких проводяться бойові дії, відбувся правопросвітницький захід 

на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб», який провела завідувач сектору «Бориславське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович. 

 

19 квітня помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела 

лекцію на тему: «Порядок отримання статусу внутрішньо переміщеної особи» в 

приміщенні СЗШ №2 міста Трускавця.  
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26 квітня у приміщенні  Миколаївської дитячої школи мистецтв головний 

юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Лілія Корінець спільно з співробітниками відділу поліції № 

2 Стрийського районного управління поліції провели захід для дітей, які 

перемістилися із територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких 

проводяться бойові дії. Фахівці розповідали про пільги та гарантії дітей.                                                                                                                                                           

  
29 квітня  завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила  для власників земельних 

ділянок провела правопросвітницький захід на тему: «Держреєстрація 

земельних договорів під час воєнного стану». 

 
29 квітня у тимчасовому пункті розміщення переміщених осіб Наталія 

Рудюк - головний юрист сектору «Сколівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги провела правопросвітницький захід на тему: 

«Захист прав дитини в умовах воєнного стану».  
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03 травня  в приміщенні санаторію «Женева» відбувся 

правопросвітницький захід на тему: «Документування воєнних злочинів 

вчинених Російською федерацією в Україні», який провела помічник юриста 

сектору «Трускавецького бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Романа Голінчак.  

   
04 травня  головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець  у 

приміщенні Відділу комплексної реабілітації  центру надання соціальних 

послуг Миколаївської міської ради  для працівників центру та батьків діток з 

інвалідністю, які перемістилися із територій адміністративно-територіальних 

одиниць,  на яких проводяться бойові дії, провела правопросвітницький захід 

на тему: «Які пільги має дитина ВПО, яка проживає на підконтрольній 

території».                                    

                                                                         
 05 травня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 
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провела для громадян семінар на тему: «Важливі зміни у законодавстві під час 

воєнного стану».  

 
05 травня в приміщенні Народного дому с. Київець завідувач сектору 

«Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романія Мандзій провела для землевласників та землекористувачів 

лекцію на тему: «Деякі важливі зміни в земельному законодавстві під час 

війни». 

  
10 травня для власників земельних ділянок Криницького старостинського 

округу головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід на тему: «Земельні відносини в умовах воєнного 

стану». 

   
 11 травня у с. Коростів Стрийського району головний юрист сектору 

«Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Наталія Рудюк  провела правопросвітницький захід на тему: 

«Земельні відносини в умовах воєнного стану».  
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13 травня в приміщенні Миколаївського міського палацу культури 

відбувся правопросвітницький захід для дітей на тему: «Українське 

законодавство на варті прав дітей». Захід організували та провели фахівці 

сектору  «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги. 

  
16 травня у Бориславській загальноосвітній школі завідувач сектору 

«Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Галина Ляхович провела правову годину на тему: «Система 

безоплатної правової допомоги на захисті прав дитини» для дітей, які 

евакуйовані з території, де ведуться бойові дії. 

  
19 травня у рамках діяльності правової кав'ярні, що діє на базі бібліотеки 

Ком'юні-тека, Романія Мандзій завідувач сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела тренінг на 

тему: «Вчимося конфліктувати».  
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20 травня у Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1, як у місці компактного проживання осіб, які перемістилися з 

територій, на яких проводяться бойові дії, відбувся правопросвітницький захід 

на тему: «Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб», який провела 

завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної 

правової допомоги Галина Ляхович. 

 
23 травня у Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 3 відбувся правопросвітницький захід на тему: «Соціальна 

підтримка внутрішньо переміщених осіб», який провела завідувач сектору 

«Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Галина Ляхович. 
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24 травня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела інформаційну 

сесію на тему: «Земельні відносини по-новому в умовах воєнного стану» для 

землевласників та землекористувачів у Моршинському територіальному центрі 

соціального обслуговування. 

 
24 травня головний юрист сектору «Сколівського бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела 

правопросвітницький онлайн-захід з учнями 11 класу Підгородецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на тему: «Діти та війна». 

  
24 травня для внутрішньо переміщених осіб завідувач сектору 

«Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романія Мандзій провела лекцію на тему: «Види допомог від 

міжнародних організацій для ВПО» в гуртожитку Державного професійно-

технічного навчального закладу «Новороздільський професійний ліцей». 

 
25 травня у тимчасовому пункті розміщення переміщених осіб помічник 

юриста сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Голінчак Романа провела захід для дітей ВПО. Для дітей з 

особливими потребами висвітлила інформацію на тему: «Твої права - твій 

надійний захист».  
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25 травня  в приміщенні Благодійного фонду «Карітас Трускавець» 

помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела захід для внутрішньо 

переміщених осіб на тему: «Документування воєнних злочинів».  

 
25 травня в приміщенні Новороздільської дитячо-юнацької спортивної 

школи для внутрішньо переміщених осіб завідувач сектору «Новороздільське 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романія 

Мандзій провела лекцію на тему: «Види допомог від міжнародних організацій 

для ВПО».   

 
26 травня помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела лекцію на тему: 

«Земельні відносини під час воєнного стану» для землевласників та 

землекористувачів у приміщенні Модрицької ЗЗСО І-ІІІст.  



10 

 

 
27 травня  у приміщенні Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості фахівці сектору «Миколаївське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги  спільно зі співробітниками 

відділу поліції № 2 Стрийського районного управління поліції взяли участь у 

роботі журі по визначенню переможців І етапу конкурсу «Моє майбутнє в 

мирній Україні».                                                 

 
31 травня в приміщенні середньої загальноосвітньої школи №1 міста 

Трускавця відбулася лекція щодо пільг та гарантій внутрішньо переміщених 

осіб. Захід провели спільно представники NEEKA  Регіон Карпат, міжнародний 

фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища та помічник юриста 

сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романа Голінчак.  

  
31 травня  у Центральній дитячій бібліотеці ім. В. Стефаника головний 

юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Наталія Билень провела урок: «Я маю право».  
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01 червня Наталія Рудюк - головний юрист сектору «Сколівського бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги розповіла діткам на 

ігровому майданчику про їхні права та провела з ними дві гри: «Хто? З ким? 

Куди?» та «Все навпаки». 

  
01 червня з нагоди Дня захисту дітей фахівці сектору «Новороздільське 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провели 

флешмоб «Правова допомога дітям», під час якого привітали дітей зі святом, 

ознайомили їх з основними правами дитини та розказали куди звертатися, якщо 

ці права порушено. Крім цього,  маленькі громадяни отримали від фахівців 

«Паспорти дитини».  

  
01 червня фахівці сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги спільно зі соціальними партнерами 

провели заходи з нагоди Дня захисту дітей. Відбулося нагородження учасників 

1 етапу конкурсу: «Моє майбутнє в мирній Україні». А також спільно з  

працівниками поліції провели вікторину «Безпечне літо».                                                                                            
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01 червня у КЗ ЛОР «Бориславська санаторна школа» пройшло цікаве 

заняття на тему: «Захист прав дітей в Україні», яке провела завідувач сектору 

«Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Галина Ляхович. Четвертокласники мали можливість ознайомитись зі 

своїми правами, закріпленими в Конвенціі ООН про права дитини, активно 

брали участь у грі «Правове дерево». Не менш цікавою була карта «Права 

дитини», яку діти самостійно заповнювали, вивчаючи де і як можна захистити 

свої права.  

  
01 червня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів та голова 

Дрогобицької громадської організації «Спілка Української Молоді» Ганна 

Николаїшин  спільно провели цікавий та змістовний захід: «Мої права - мій 

захист». Його учасниками стали активісти Добровільного товариства захисту 

дітей - інвалідів «Надія». Не обійшлося без правових майстерок та солодкого 

частування. 

 
02 червня для власників земельних ділянок та землекористувачів   

Криницького старостинського округу завідувач сектору «Миколаївське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила 
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провела правопросвітницький захід на тему: «Актуальні питання земельних 

правовідносин в умовах воєнного стану». 

  
03 червня в приміщенні сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги за участю представника Благодійного 

фонду «Карітас Трускавець» відбувся захід: «Захист прав дітей в Україні», який 

провела помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Романа Голінчак. 

  
06 червня помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела 

комплексну роботу для внутрішньо переміщених осіб на території 

молокозаводу «Карпатські луки», де знаходиться тимчасовий пункт розміщення 

переміщених осіб. Тема заходу: «Обставини, що виключають кримінальну 

протиправність діяння».  

 
06 червня під час планової реєстрації до профілактичної роботи із 

засудженими підобліковими Стрийського РВ№ 2 заступник начальника відділу 

безоплатної правової допомоги Ірина Данилко ознайомила присутніх із 

особливостями кримінальної та адміністративної відповідальності громадян за 
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злочини пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів та відповіла на 

запитання учасників. 

 
07 червня в приміщенні школи с. Козьова для землевласників та 

землекористувачів головний юрист сектору «Сколівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела 

правопросвітницький захід на тему: «Земельні відносини за новими 

правилами». 

  
10 червня у  тимчасовому пункту розміщення переміщених осіб головний 

юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Лілія Корінець провела правопросвітницький захід на тему: 

«Державні гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо 

переміщених осіб».  

 
14 червня в приміщені Дрогобицького міського центру соціального 

обслуговування головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела захід 

«Воєнний стан в Україні: що варто знати населенню України?». 
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    15 червня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості Наталія Рудюк - головний юрист сектору 

«Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги провела правопросвітницький захід на тему: «Трудові відносини в 

умовах воєнного стану». 

 
16 червня у  приміщенні цілодобового тимчасового прихистку біженців 

міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Лілія Корінець, для осіб, які перемістилися із 

територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться 

бойові дії, провела правопросвітницький захід на тему:                                         

«Безоплатна правова допомога – поруч». 

  
16 червня в приміщенні Комунального закладу «Молодіжний центр» 

Новороздільської міської ради, що знаходиться в с. Березина, завідувач сектору 

«Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романія Мандзій провела для землевласників та землекористувачів 

лекцію на тему: «Деякі важливі питання щодо прав громадян у сфері земельних 

відносин». 
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16 червня  в приміщені Дрогобицького міського центру соціальних служб 

головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Марія Антонів разом із фахівцями та 

психологом центру провела захід на тему: «Правові основи протидії 

домашньому насильству».  

  
17 червня у селі Опарі Дрогобицького району головний юрист сектору 

«Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 

Марія Антонів провела захід щодо реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство».  

 

 
21 червня  у  Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 відбувся правопросвітницький захід на тему: «Як отримати статус 

біженця або тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу», який провела 

завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Галина Ляхович. 
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21 червня в приміщенні Стрийського міськрайонного центру зайнятості 

відбувся інформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб, який 

провела головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень.  

  

22 червня для власників земельних ділянок Новосілко-Опарського 

старостинського округу головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід на тему: «Земельні відносини за новими правилами: 

що змінилося в Україні». 

 

   23  червня в приміщенні Народного дому села Тужанівці Стрийського 

району головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька провела 

інформаційний семінар на тему: «Зміни в земельному законодавстві під час 

воєнного стану».  
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   23 червня в приміщені Дрогобицького міського центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» сектору безоплатної правової допомоги Марія Антонів  провела 

захід на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб». 

 
23 червня завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій у Новороздільській 

міській філії Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: 

«Перетин кордну України в умовах воєнного стану». 

 

24 червня в селі Попелі Бориславської міської ради Дрогобицького району 

відбувся правопросвітницький захід на тему: «Земельні відносини в умовах 

воєнного стану», який провела завідувач сектору «Бориславське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович. 
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  27 червня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів разом із 

психологами Благодійного Фонду «Право і демократія»  провели спільний  

захід на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав ВПО». 

  
  28 червня головний юрист сектору «Сколівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк спільно з заступником 

директора Сколівської міської публічно-шкільної бібліотеки Оксаною Борис 

провели захід, присвячений 26-тій річниці Дня Конституції України на тему: 

«Конституція – оберіг нашої держави».  

   
 28 червня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги»  відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів   провела із 

внутрішньо переміщеними дітьми захід на тему: «Все буде Україна». 
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28 червня в приміщенні середньої загальноосвітньої школи № 1                  

м. Трускавець помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела 

правопросвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб на тему: «Гарантії 

реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина».  

  

28 червня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила спільно з працівниками 

бібліотеки провели годину права: «Конституція - оберіг нашої держави». 

 

28 червня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбувся правопросвітницький захід на тему: «Гарантії реалізації 

конституційних прав громадянина», який провела завідувач сектору 

«Бориславське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги Галина Ляхович. 
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   29 червня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька провела 

інформаційний семінар на тему: «Гарантії внутрішньо переміщених осіб».  

 
    30 червня в приміщенні Дрогобицького міського центру соціального 

обслуговування головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів  провела захід 

на тему: «Історія української Конституції».  

  

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

консультаційних пунктів доступу до БПД та виїзних прийомів громадян 

 

05 квітня завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ляхович Галина провела прийом 

громадян у Навчально-виховному комплексі «Бориславський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів №6». 

06 квітня  у приміщенні  Відділу соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради та  у  приміщенні цілодобового тимчасового 

прихистку біженців завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу правової допомоги Ольга Жила провела прийом громадян. 
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06 квітня  завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій провела в гуртожитку 

Новороздільського політехнічного фахового коледжу консультування 

громадян. 

07 квітня у тимчасовому пункті розміщення переміщених осіб у с.Тухля 

Стрийського району головний юрист сектору «Сколівського бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела 

прийом громадян. 

08 квітня головний юрист сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу правової допомоги Софія Кілівнік провела консультування 

громадян у СЗШ № 3 м.Трускавця. 

12 квітня завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович у Бориславському ЗСО 

№ 8 провела прийом громадян. 

13 квітня завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій провела прийом 

громадян у Новороздільському професійному ліцеї будівництва та побуту.  

13 квітня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела прийом 

громадян у Стрийському вищому художньому училищі № 16.                                                                                                         

14 квітня в центрі надання адміністративних послуг Новороздільської 

міської ради головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька провела 

консультування громадян.  

19 квітня помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги у приміщенні СЗШ №2 міста 

Трускавець провела прийом громадян. 

20 квітня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела прийом громадян у 

ЦНАПі Миколаївської міської ради.   

27 квітня завідувач сектору «Жидачівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк в  приміщенні ЦНАПу 

Жидачівської міської ради провів прийом громадян.  

03 травня  в приміщенні санаторію «Женева» помічник юриста сектору 

«Трускавецького бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романа Голінчак провела консультування громадян. 

05 травня в приміщенні Народного дому с. Київець завідувач сектору 

«Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романія Мандзій провела консультування громадян. 

06 травня завідувач сектору «Жидачівське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ярослав Буряк в приміщенні ЦНАПу 

Журавненської селищної ради провів прийом громадян.   

10 травня  у с. Криниця Стрийського району головний юрист сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Лілія Корінець провела прийом громадян. 
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11 травня в приміщенні сільської ради с. Коростів Стрийського району 

Наталія Рудюк - головний юрист сектору «Сколівське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела прийом громадян. 

17 травня у Миколаївській районній філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  

відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела консультування 

громадян. 

18 травня в приміщенні адміністративної будівлі села Горішнє 

Стрийського району головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька провела 

консультування громадян.  

18 травня у   ЦНАПі  Миколаївської міської ради  завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян.                                                                                    

20 травня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела прийом у 

Миколаївському районному суді.  

20 травня у Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела 

консультування громадян. 

23 травня у Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 3 завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела 

консультування громадян. 

24 травня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела прийом 

громадян у Моршинському територіальному центрі соціального 

обслуговування. 

25 травня за допомогою zoom-конференції з ДВК №40 головний юрист 

сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Марія Антонів провела прийом громадян. 

25 травня в приміщенні Новороздільської дитячо-юнацької спортивної 

школи Романія Мандзій завідувач сектору «Новороздільське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела консультування 

громадян. 

25 травня  в приміщенні Благодійного фонду «Карітас Трускавець» 

помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела прийом громадян. 

26 травня помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела прийом громадян  у 

приміщенні Модрицької ЗЗСО І-ІІІст.  

01 червня у ДВК №40 головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів 

провела прийом громадян. 
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02 червня у с.Криниця Стрийського району завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Ольга Жила провела прийом громадян. 

03 червня за допомогою телефонного зв’язку з ДВК №40 головний юрист 

сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Марія Антонів провела прийом громадян. 

06 червня помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела 

прийом громадян на території Молокозаводу «Карпатські луки». 

07 червня Романія Мандзій завідувач сектору «Новороздільське бюро 

правової допомоги» відділу правової допомоги провела прийом громадян в 

гуртожитку Новороздільського політехнічного фахового коледжу.  

07 червня в приміщенні школи с. Козьова Стрийського району головний 

юрист сектору «Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Наталія Рудюк  провела для мешканців громади 

консультування.   

08 червня головний юрист сектору «Жидачівське бюро правової 

допомоги»  відділу безоплатної правової допомоги Андрій Турчинський в 

приміщенні ЦНАПу Гніздичівської селищної ради провів прийом громадян. 

09 червня за допомогою zoom-конференції з ДВК №40 головний юрист 

сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Марія Антонів провела прийом громадян. 

09 червня в приміщенні Орівської сільської ради відбулось виїзне 

консультування громадян із земельних питань, яке здійснила Романа Голінчак 

помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги. 

 09 червня в Народному домі села Верин Стрийського району головний 

юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Олена Городицька провела консультування громадян.  

 14 червня в с. Козьова Стрийського району   Наталія Рудюк - головний 

юрист сектору «Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги провела виїзне консультування внутрішньо переміщених 

осіб. 

 15 червня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості Наталія Рудюк - головний юрист сектору «Сколівське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 

консультування громадян. 

16 червня в приміщенні Комунального закладу «Молодіжний центр» 

Новороздільської міської ради, що знаходиться в с. Березина, завідувач сектору 

«Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Романія Мандзій провела консультування громадян.  

17 червня у селі Опарі  Дрогобицького району головний юрист сектору 

«Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 

Марія Антонів провела прийом громадян. 
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21 червня  у  Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела прийом 

громадян.  

21 червня в приміщенні Стрийського міськрайонного центру зайнятості 

головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела прийом громадян.  

21 червня у Миколаївській районній філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  

відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела консультування 

громадян. 

22 червня у с.Новосілки-Опарські  Стрийського району головний юрист 

сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Лілія Корінець провела виїзний прийом громадян.  

22 червня у   ЦНАПі  Миколаївської міської ради  завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян.                                                                                    

23  червня в приміщенні Народного дому села Тужанівці Стрийського 

району головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька провела 

консультування громадян з земельних питань.  

23 червня в приміщені Дрогобицького міського центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» сектору безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела 

консультування внутрішньо переміщених осіб. 

 23 червня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила здійснила прийом громадян 

у  КНП «Миколаївська міська лікарня».  

 24 червня в с. Попелі Дрогобицького району завідувач сектору 

«Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Галина Ляхович провела прийом громадян. 

24 червня у Миколаївському районному суді завідувач сектору 

«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 

допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян. 

28 червня в приміщенні середньої загальноосвітньої школи № 1                  

м. Трускавець помічник юриста сектору «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романа Голінчак провела 

прийом громадян. 

28 червня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги»  відділу 

безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела прийом громадян. 

29 червня головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець здійснила 

адресний прийом внутрішньо переміщеної особи, яка перебуває на лікуванні в 

хірургічному відділенні КНП «Миколаївська міська лікарня».  
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29 червня за допомогою zoom-конференції з ДВК №40 головний юрист 

сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 

допомоги Марія Антонів провела прийом громадян. 

30 червня у Дрогобицькому міському центрі соціального обслуговування 

головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела консультування 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.04.2022 по 30.06.2022 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено  89 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 

ОМС, ОДВВ  - 56, друкована преса– 8, радіо – 4, та інших інтернет-ресурсах – 

21. 


