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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2021 рік у IІІ 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 

          01 липня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості з нагоди Дня Конституції провела 

семінар на тему: «Право на БПД».  

 
          05 липня 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».  

          05 липня заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Данилко для клієнтів пробації провела 

лекцію:  «Відповідальність за вчинення правопорушень».  

 
05 липня в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік  провела лекцію: «Правові основи сімейних 

правовідносин».  

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/photos/pcb.4060789267374325/4060784127374839/?__cft__%5b0%5d=AZVBqMHgC7w6yMnQf5Um15vyrSRI7DfdQqWJXoys0qG4E69y_fqXQ6zEFIU7YGav01qUuYR8fUyNbhc0kiDkPkkWDzhiwKBmWeN7J0rPE-ooPRcS7uEVzLL9YMF0xl7e73HYy1mHUYOcuMXc6xIFWxG-yIfCgYUck3-8HE6amUKBHcvHi6OAI3TPMVKuec5hgJU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/photos/pcb.4060789267374325/4060784127374839/?__cft__%5b0%5d=AZVBqMHgC7w6yMnQf5Um15vyrSRI7DfdQqWJXoys0qG4E69y_fqXQ6zEFIU7YGav01qUuYR8fUyNbhc0kiDkPkkWDzhiwKBmWeN7J0rPE-ooPRcS7uEVzLL9YMF0xl7e73HYy1mHUYOcuMXc6xIFWxG-yIfCgYUck3-8HE6amUKBHcvHi6OAI3TPMVKuec5hgJU&__tn__=*bH-R
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06 липня  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  Лілія Корінець  у приміщенні  відділу комплексної реабілітації  

центру надання соціальних послуг Миколаївської міської ради  для працівників 

центру та батьків діток з інвалідністю провела  правопросвітницький  захід на 

тему: «Управління майном дитини».  

 
          08 липня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

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

приватна та спільна сумісна власність подружжя».  

  
08 липня в селі Заклад Тростянецької сільської ради Стрийського району 

начальник відділу «Миколаївське бюро правової допомоги»  Ольга Жила 

провела інформаційну сесію на тему: «Земельна реформа. Відкриття ринку 

землі».  

08 липня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій провела семінар про відповідальність батьків за невиконання 

ними своїх обов’язків щодо виховання дітей. 
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08 липня в рамках діяльності Батьківської правової кав’ярні, яка діє при 

бібліотеці на БАМі, відбулася лекція з використанням мультимедійної 

презентації на тему: «Відповідальність батьків за невиконання ними обов’язків 

щодо виховання дітей», яку провела начальник відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Романія Мандзій. 

  
          12 липня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Органи, які розглядають 

трудові спори».  

 

          13 липня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Встановлення опіки та 

піклування над фізичною особою».  
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13 липня Романія Мандзій  начальниця  відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» провела для власників земельних ділянок та 

землекористувачів семінар на тему: «Деякі важливі питання щодо прав 

громадян у сфері земельних відносин» з використанням мультимедійної 

презентації. 

 
13 липня у приміщенні Миколаївського відділу ГУ ДМС України у 

Львівській області головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець спільно з начальником Миколаївського відділу ГУ 

ДМС України  Юрієм Ярощуком  провели правопросвітницький захід на тему: 

«Права та гарантії прав захисту викривачів корупції».  

 

16 липня в приміщенні  Миколаївського бюро правової допомоги 

начальник відділу Ольга Жила провела навчання для працівників Розвадівської 

сільської ради на тему: «Виділяємо земельну ділянку: покрокова інструкція».  
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22 липня  у приміщенні Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Медіація як спосіб 

врегулювання спорів», який провела Романія Мандзій – начальник відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги». 

   

   22 липня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський провів інформаційно-консультативну сесію щодо 

новинок законодавства з питань призначення та виплати житлової субсидії для 

відвідувачів «Університету третього віку» при Дрогобицькому міському 

територіальному центрі соціального обслуговування. 

 
 

       22 липня відбулася лекція: «Як реалізувати своє право на спадкування?» у 

Новороздільській міській бібліотеці для дорослих. Захід провела Романія 

Мандзій - начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги». 
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 29 липня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський провів інформаційно-консультативну сесію щодо 

протидії домашньому насильству у Дрогобицькому міському центрі соціальних 

служб сім’ї, дітей та молоді. 

 
          02 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Захист прав ромської 

національної меншини в Україні».  

                      
        03 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Захист прав ромської 

національної меншини в Україні».  
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  05 серпня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості для землевласників та користувачів земельних 

ділянок головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Лілія Корінець провела лекцію на тему: «Реформа у сфері земельних 

правовідносин».                                                                                                                                

         05 серпня головний спеціаліст  відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька у залі засідань Новороздільської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Що 

потрібно знати про спадкування?».  

  08 серпня в актовій залі Територіального центру соціального 

обслуговування громадян Новороздільської міської ради начальник  відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» Романія Мандзій провела для 

землевласників та користувачів земельних ділянок інформаційний семінар на 

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

відносин».  

 
    09 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Легальне працевлаштування 

молоді в Україні».  

 
   10 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Легальне працевлаштування 

молоді в Україні».  
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     11 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Гарантії забезпечення права 

громадян на працю».  

 
     12 серпня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський провів інформаційно-консультативну сесію щодо 

протидії домашньому насильству для відвідувачів «Університету третього віку» 

при Дрогобицькому міському територіальному центрі соціального 

обслуговування.  

 

 
  12 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Регулювання трудових 

відносин».  
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          12 серпня в приміщенні Миколаївського бюро правової допомоги для 

власників земельних ділянок відбувся круглий стіл на тему: «Земельна реформа 

в Україні. Коротко про основне».  

 
12 серпня у залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Як реалізувати своє 

право на спадкування?», який провела головний спеціаліст відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги» Олена Городицька. 

          13 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».  

 

 
13 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям». 
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18 серпня головний спеціаліст відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Віхров Олександр у с. Далява Дрогобицького району для власників 

земельних часток (паїв) провів  інформаційно-консультативну сесію: «Правові 

основи земельної реформи в Україні». 

 
18 серпня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень у  с. Головецько Стрийського 

району провела для мешканців громади лекцію на тему: «Деякі важливі 

питання щодо прав громадян у сфері земельних відносин». 

  
    19 серпня головний спеціаліст  відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Наталія Рудюк спільно з представником Сколівської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості Ксенією Паньків провели семінар на 

тему: «Торгівля людьми – форма сучасного рабства».  
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20 серпня до Дня Незалежності України фахівці відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» Романія Мандзій та Олена Городицька провели 

правовий квест «Наша Незалежність» для учнів старших класів м. Новий 

Розділ.  

   
 

          20 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Захист свобод людини і 

громадянина».  

 
          20 серпня головний спеціаліст  відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Наталія Рудюк спільно з заступником директора Сколівської міської 

публічно-шкільної бібліотеки Оксаною Борис провели захід, присвячений 30-

тій річниці Дня незалежності України на тему: «Щоб у серці жила 

Батьківщина».  

   
25 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Україна незалежна правова 

держава».  
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26 серпня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій у Новороздільській міській філії Львівського обласного 

центру зайнятості провела семінар на тему: «Медіація –альтернативний спосіб 

регулювання спору».   

 
26 серпня для власників земельної ділянки (паю), жителів сіл Велика 

Горожанна та Підлісся начальник  відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Ольга Жила провела інформаційну сесію на тему: «Продаж 

земельної ділянки за наявності орендаря».  

 
26 серпня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела правовпросвітницький захід в селі Новий 

Кропивник Східницької селищної ради Дрогобицького району на тему: 

«Правові основи земельної реформи в Україні».  
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27 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».  

  
27 серпня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід для мешканців с. Станиля на 

тему: «Як реалізувати право на безоплатну приватизацію земельної ділянки». 

 
30 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Захист права працівників на 

оплату праці та стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати».  
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          31 серпня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему 

«Спадкування за законом і заповітом». 

  
          31 серпня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок та строк 

оскарження рішення про незаконно звільненого працівника».  

  
          06 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Права та обов’язки осіб при 

проведенні профілактичних щеплень».  
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06 вересня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій провела для учнів 9-Б класу Новороздільської СШ №2 урок 

права на тему: «Права, обов’язки та відповідальність учнів».  

  
         06 вересня у Стрийському МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Львівській 

області відбулася лекція: «Запобігання випадків скоєння злочинів та 

правопорушень», яку провела  заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко. 

 
07 вересня головний спеціаліст  відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Наталія Рудюк спільно з головним спеціалістом Новороздільського 

бюро правової допомоги Оленою Городицькою в рамках діяльності Правової 

школи журналіста прочитали лекцію на тему «Права, обов’язки, соціальний 

захист та  відповідальність журналіста». 
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08 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Права та обов’язки осіб при 

проведенні профілактичних щеплень».  

 
          09 вересня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 

  
          09 вересня в 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 осіб при проведенні профілактичних щеплень».                                                                                                                 
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09 вересня в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст Трускавецького бюро 

правової допомоги Кілівнік Софія провела інформаційно-консультативну сесію 

на тему «Що потрібно знати про відчуження нерухомого майна».    

 
10 вересня в приміщенні Роздільського старостинського будинку 

начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Романія 

Мандзій провела для землевласників та землекористувачів лекцію на тему: 

«Деякі важливі питання щодо прав громадян у сфері земельних відносин».  

  
          13 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок спадкування та 

приватизація нерухомого майна».  
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14 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок спадкування та 

приватизація нерухомого майна».  

  

          14 вересня в приміщенні Сколівського бюро правової допомоги головний 

спеціаліст відділу Наталія Рудюк спільно з фахівцем Стрийського районного 

 сектору №2 філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області 

Аллою Ільницькою та волонтером пробації Ігорем Чудійовичом із засудженим 

неповнолітнім до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, провели 

бесіду на тему: «Стоп булінг». 

  

    15 вересня відбувся урок-права: «Права та обов’язки пішоходів» для 

учнів 9-Б класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, який провела Романія 

Мандзій - начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги». 
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  16 вересня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 

  

16 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Житлові субсидії та пільги 

на оплату житлово-комунальних послуг».  

  

         20 вересня  головний спеціаліст відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» Олена Городицька для учнів 5-го класу Новороздільського НВК ім. 

В.Труша до Тижня знань правил дорожнього руху провела урок на тему 

«Вивчаємо, знаємо, виконуємо!». 
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20 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Житлові субсидії та пільги 

на оплату житлово-комунальних послуг».  

 
21 вересня для землевласників та землекористувачів головний спеціаліст 

відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід на тему: «Як реалізувати своє право на безоплатне 

отримання земельної ділянки?». 

  
21 вересня головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід: «Основи правомірної 

поведінки» для дітей на базі правової школи, яка діє при Трускавецькій дитячій 

бібліотеці. 

   



21 

 

22 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Порядок призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».  

  
22 вересня в  приміщенні   Народного дому с. Ластівка Східницької 

селищної ради головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела навчально-консультативний захід на тему 

«Правові аспекти земельних правовідносин в Україні» та «Як діяти власникам 

державних актів на право власності старого зразка».  

  
23 вересня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбувся семінар: «Як реалізувати своє право на спадкування?», який 

провела начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Романія 

Мандзій. 

 
 23 вересня головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Наталія Билень для землевласників та 

землекористувачів провела інформаційну лекцію на тему: «Деякі важливі 

питання щодо прав громадян у сфері земельних відносин». Захід відбувся в 

приміщенні Моршинського міського територіального центру соціального 

обслуговування. 



22 

 

  
27 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Загальні положення про 

спадкування». 

  
29 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро 

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

спадщини (оформлення спадщини, визначення додаткового строку для 

прийняття спадщини, оподаткування спадщини)».  

 
30 вересня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний спеціаліст відділу «Новороздільське 

бюро правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему 

«Запобігання та протидія домашньому насильству». 
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30 вересня 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».  

  
30 вересня Романія Мандзій - начальник відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» провела для учнів 5-А та 6-А класів Новороздільської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №5  урок права: «Права та обов’язки пішоходів та 

велосипедистів». 

   
30 вересня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості відбувся семінар для учасників АТО/ОСС на тему: «Соціальні пільги 

та гарантії учасників бойових дій». 
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За період 01.07.2021 по 30.09.2021 року працівники Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розробили 1 правопросвітницький відеоролик. 

 
№ 

п\п 

Дата Назва Посилання 

1 13.08.2021 Відеолекція на тему: "Прийомна 

сім'я - родинне гніздечко для 

дитини, яка втратила батьків" 

https://www.facebook.co

m/Stryi.Legalaid.UA/vid

eos/795829614415134 

 

 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

08 липня начальник відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Ольга Жила провела навчання для старости Закладівського старостинського 

округу (ОМС-староста Ігор Олюхно) Тростянецької сільської  ради 

Стрийського району Львівської області на тему: «Повноваження старости на 

складання документів». 

26 серпня начальник  відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Ольга Жила провела навчання для працівників Великогорожанського 

старостинського округу (ОМС-староста Микола Зінченко) Миколаївської 

міської  ради Стрийського району Львівської області з питання «Допущено 

помилку: як встановити юридичний факт».   

07 вересня у приміщенні Сколівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл на тему: «Плануємо, діємо, 

реалізовуємо: успіхи бюро правової допомоги за 5 років». Захід організували та 

провели фахівці Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

07 вересня у приміщенні Стрийської районної державної адміністрації 

відбулася робоча інформаційна зустріч за участю заступника директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Львівській області Віри Іськович, головного спеціаліста відділу комунікації та 
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правопросвітництва цього центру Олени Гирби, директора Стрийського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марії 

Николаїшин й фахівців служби у справах дітей Стрийського РДА: начальника - 

Зорини Цибульської.  

 

15 вересня в приміщенні Миколаївського бюро правової допомоги 

відбувся круглий стіл із залученням партнерів на тему: «5 років БВПД: 

маленький ювілей з великими досягненнями».   

Окрім того,  головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела лекцію: «Як працює медіація та відновне 

правосуддя в Україні». 

   

 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

консультаційних пунктів доступу до БПД та виїзних прийомів громадян 

  

 Впродовж звітного періоду фахівці Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили 45 прийомів 

громадян, у тому числі,  в рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство», під час яких 291 особа 

отримала правову допомогу: 

 

1. Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(05.07.2021); 
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2. Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської 

ради  (07.07.2021 р.); 

3. Жидачівський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» 

у Львівській області  (07.07.2021); 

4. с. Заклад Стрийського району (08.07.2021); 

5. ЦНАП Жидачівської міської ради (14.07.2021); 

6.  с. Зарічне Стрийського району(14.07.2021); 

7.  с. Лисків Стрийського району (14.07.2021); 

8. с.Грушів Стрийського району (15.07.2021); 

9. с.Літиня Стрийського району  (15.07.2021); 

10. Миколаївський районний суд (16.07.2021); 

11. Миколаївська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(20.07.2021); 

12. Бібліотека на БАМі (21.07.2021); 

13. ЦНАП Миколаївської міської ради (21.07.2021); 

14. Жидачівський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» 

у Львівській області  (28.07.2021);  

15. Жидачівський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» 

у Львівській області  (04.08.2021); 

16. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(05.08.2021); 

17. Миколаївська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(05.08.2021); 

18. ЦНАП Ходорівської міської ради (18.08.2021); 

19. ЦНАП Миколаївської міської ради (18.08.2021); 

20. с. Далява Дрогобицького району (18.08.2021); 

21. с.Держів Стрийського району (18.08.2021); 

22. с.Головецько Стрийського району (18.08.2021); 

23. Сколівська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(19.08.2021); 

24. Миколаївський районний суд (20.08.2021); 

25. с. Велика Горожанна (26.08.2021); 

26. с. Новий Кропивник Дрогобицького району – (26.08.2021);   

27. Народний дім с. Станиля  (27.08.2021); 

28. Стрийський районний сектор №2 філії Державної установи «Центр 

пробації» (30.08.2021); 

29. Стрийський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Львівській області (06.09.2021);  

30. Стрийський міськрайонний центр зайнятості (07.09.2021); 

31. Стрийський районний сектор №2 філії Державної установи «Центр 

пробації» (14.09.2021); 

32. Миколаївська міська рада (ЦНАП) (15.09.2021); 

33. ЦНАП Журавненської селищної ради (15.09.2021); 

34. Народний дім м. Стебник (16.09.2021); 

35. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 
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(16.09.2021); 

36.  Народний дім с.Орів (16.09.2021); 

37. с. Криниця Стрийського району (17.09.2021); 

38. Бібліотека на БАМі (17.09.2021); 

39. Миколаївська районна філія Львівського обласного центру зайнятості 

(21.09.2021); 

40. с.Ластівка Дрогобицького району (22.09.2021); 

41. Моршинський територіальний центр соціального обслуговування 

(23.09.2021); 

42. Новороздільська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(23.09.2021); 

43. Миколаївський районний суд (24.09.2021); 

44. Жидачівський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» 

у Львівській області  (29.09.2021);  

45. Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості 

(30.09.2021). 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.07.2021 по 30.09.2021 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено  43 інформаційні матеріали у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 

ОМС, ОДВВ  - 16, друкована преса– 5 та інших інтернет-ресурсах – 22. 

 


