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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання річного плану діяльності на 2022 рік у IІІ 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 

01 липня  у бібліотеці для дорослих Новороздільської міської центральної 
бібліотечної системи відбувся тренінг: «Всі ми - різні, всі ми - рівні!» щодо 
дискримінації, який для читачів бібліотеки провела Романія Мандзій - завідувач  
сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги. 

   

          04 липня у Стрийському РВ №2 філії Державної установи «Центр 
пробації» в Львівській області відбулася лекція для суб’єктів пробації з 
правових питань, яке провела заступник начальника відділу безоплатної 
правової допомоги Ірина Данилко. 

 
05 липня в приміщенні гуртожитку Жидачівського професійного ліцею 

головний юрист сектору «Жидачівське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Андрій Турчинський провів семінар для 
внутрішньо переміщених осіб  на тему: «Отримання внутрішньо переміщеною 
особою статусу безробітного. Умови призначення, тривалість та розмір виплати 
допомоги по безробіттю».  
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06 липня  в приміщенні сектору «Трускавецьке бюро правової допомоги» 

відділу безоплатної правової допомоги помічник юриста Романа Голінчак 
провела правопросвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб   на тему: 
«Порядок подання звернень громадян до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій».  

  
06 липня в приміщенні сільської ради с. Опорець Славської 

територіальної громади Наталія Рудюк - головний юрист сектору 
«Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги провела правопросвітницький захід на тему: «Як реалізовується 
земля сільськогосподарського призначення зараз?». 

  
08 липня у  приміщенні Відділу соціальних служб Центру надання 

соціальних послуг Миколаївської міської ради головний юрист сектору 
«Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Лілія Корінець провела правопросвітницький захід на тему: 
«Медіація, як спосіб позасудового врегулювання конфлікту».                                                                   
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 08 липня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела  захід 
на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб». 

 
13 липня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела  захід 
на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб». 

14 липня у  приміщенні Миколаївської філії кредитної спілки  «Вигода» 
для клієнтів установи головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела 
правопросвітницький захід на тему: «Захист прав споживачів кредитних 
послуг». 

 
14 липня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 
правопросвітницький захід на території Молокозаводу «Карпатські луки», де 
знаходиться тимчасовий пункт розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тема 
заходу: «Порядок формування фондів житла, призначених для тимчасового 
проживання». 



4 

 

 
14 липня в приміщенні Дрогобицького міського центру соціального 

обслуговування головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів  провела захід 
на тему: «Рекомендації для населення під час воєнного стану». 

 
14 липня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька провела для 
громадян інформаційний семінар на тему: «Фізичний або психічний примус: 
обставина, що виключає злочинність діяння».  

 
14 липня   в приміщенні Народного дому с. Розвадів Стрийського району 

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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18 липня в приміщенні сільської ради с.Вербіж Миколаївської 

територіальної громади  головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела для 
власників земельних ділянок (паїв) правопросвітницький захід на тему: 
«Безоплатна приватизація в умовах воєнного стану, перспективи, шляхи 
врегулювання проблемних питань».                                                                                                        

 
19 липня у Миколаївській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості працівники сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила та Лілія Корінець провели 
лекцію на тему: «Відстоювання права на легальне працевлаштування та новації 
в наданні послуг через ВЕБ-портал». 

 
19 липня в приміщенні Народного дому села Крупське Розвадівської 

територіальної громади головний юрист сектору «Новороздільське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 
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провела інформаційний семінар на тему: «Зміни в земельному законодавстві під 
час воєнного стану».  

    
26 липня для власників земельних ділянок (паїв) села Заклад 

Тростянецької сільської ради, завідувач сектору «Миколаївське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела 
правопросвітницький захід на тему: «Актуальні питання земельних 
правовідносин в умовах воєнного стану». 

 
27 липня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 
правопросвітницкий захід на тему: «Права та обов'язки внутрішньо 
переміщених осіб» в приміщенні Трускавецької міської ради. 

 

28 липня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела захід 
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на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб». 

 
28 липня головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець  взяла участь 
у роботі круглого столу організованого Миколаївською центральною 
бібліотекою  до Дня Української Державності. 

 

03 серпня у приміщенні Миколаївської центральної бібліотеки головний 
юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги Лілія Корінець, взяла участь у роботі семінару на тему: 
«Захист авторських прав в Україні». 

     

  
03 серпня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 

бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 
правопросвітницький захід в приміщенні Трускавецької міської ради для 
внутрішньо переміщених осіб. 
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04 серпня в приміщенні Новороздільської міської філії Львівського 
обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Новороздільське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 
та інспектор ГУ Держпраці у Львівській області Галина Нагірняк провели для 
безробітних інформаційний семінар на тему: «Захист прав працівника». 
 

  
 

09 серпня у приміщенні Миколаївської центральної бібліотеки завідувач 
сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Ольга Жила провела захід на тему: «Права людини в умовах воєнного 
часу» для внутрішньо переміщених осіб.  

  
 

09 серпня для власників земельних ділянок (паїв)  у с.Пісочне 
Розвадівської територіальної громади  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 в період воєнного стану». 
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 10 серпня для власників земельних ділянок  у с.Більче Миколаїської 
територіальної громади завідувач сектору «Миколаївське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела 
правопросвітницький захід на тему: «Актуальні питання земельних 
правовідносин в умовах воєнного стану». 

  
 11 серпня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 
зайнятості відбувся семінар на тему: «Що таке медіація?», який провела 
Романія Мандзій - завідувач сектору «Новороздільське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги. 

 
 12 серпня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів в приміщенні 
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу провела захід на тему: 
«Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав ВПО». 
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 12 серпня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 
обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги  Лілія Корінець 
провела правопросвітницький захід на тему: «Легалізація зайнятості. 
Роз’яснення трудового законодавства  в умовах військового стану».                                                                                                         
 

  
 12 серпня в приміщенні дошкільного навчального закладу  с. Труханів 
Сколівської територіальної громади Наталія Рудюк - головний юрист сектору 
«Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги провела правопросвітницький захід на тему «Земельне питання: що 
змінилося в законодавстві із землекористування на час воєнного стану?». 
  

  
 15 серпня у  приміщенні Миколаїського міського об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка завідувач 
сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
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допомоги Ольга Жила для осіб, які перемістилися із територій адміністративно-
територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії, провели 
правопросвітницький захід на тему: «Безоплатна правова допомога – поруч». 

  
 18 серпня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела захід 
на тему: «Безоплатна правова допомога на сторожі захисту прав ВПО». 
 07 вересня в приміщенні Бориславської Центральної міської бібліотеки 
відбувся круглий стіл на тему: «Медіація – важливий інструмент досудового 
урегулювання конфлікту». Спікерами заходу були заступник директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області Іськович Віра Василівна, директор Стрийського місцевого 
центру Николаїшин Марія Іванівна, завідувач сектору «Бориславське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ляхович Галина 
Володимирівна. 
 У заході взяли участь посадові особи Служби у справах дітей 
Бориславської міської ради, Бориславського міського центру надання 
соціальних послуг, Центру надання соціальних послуг Східницької селищної 
ради, Бориславський ЗЗСО І-ІІІ ст., Управління праці та соціального захисту 
населення Бориславської міської ради, Бориславського відділення поліції 
Дрогобицького ВП ГУНП України у Львівській області, а також партнери із 
Бориславської ЗЗСО І-ІІІ ст.№3. 

  
 22 серпня у приміщенні Миколаївської центральної бібліотеки головний 
юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги Лілія Корінець провела правопросвітницький захід для дітей 
на тему: «Державний прапор – святиня нашого народу».     
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24 серпня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів   провела із 
дітьми до Дня Незалежності України захід на тему: «Хай у серці кожної дитини 
живе любов до Батьківщини». 

 
 

 25 серпня відбулася інформаційна сесія на тему: «Пільги внутрішньо 
переміщених осіб» у Вищому художньому професійному училищі №16, яку 
провела головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Наталія Билень. 

26 серпня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 
обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро 
правової допомоги» Лілія Корінець  провели інформаційний семінар на тему:  
«Фізичний або психічний примус: обставина, що виключає злочинність 
діяння».                                                                                                                             

 
 

29 серпня відбулася інформаційна сесія на тему: «Земельні 
правовідносини у період воєнного стану» у с.П’ятничани Стрийського району, 
яку провела головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень. 
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30 серпня в приміщенні сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги завідувач сектору Ольга Жила для 
внутрішньо переміщених осіб провела інформаційну сесію на тему: «ВПО 
можуть отримати міжнародну грошову допомогу. Які програми доступні?».   

  
 
         31 серпня в приміщенні Жидачівської міської публічної бібліотеки 
відбувся інформаційний захід на тему: «Право осіб, які постраждали від війни 
на БПД». Його спільно  провели заступник директора Львівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Христина Гаталяк 
та  головний юрист сектору «Жидачівське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Андрій Турчинський.  

  
08 вересня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 

зайнятості   відбувся семінар на тему: «Що таке БПД?», який провела Романія 
Мандзій - завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги. 
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 08 вересня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 
центру зайнятості  головний юрист сектору «Сколівського бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела 
правопросвітницький захід на тему: «Земельні відносини в умовах воєнного 
стану». 

  

          08 вересня в Жидачівському професійному ліцеї головний юрист сектору 
«Жидачівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 
Андрій Турчинський провів для учнів лекцію на тему: «Запобігання та протидія 
булінгу в навчальних закладах».  

  

08 вересня у приміщенні центру відбувся правопросвітницький захід на 
тему: «Пільги та гарантії ВПО», який провели спільно з представниками Фонду 
«Право і Демократія» головний юрист сектору «Стрийське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень. 
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09 вересня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги»  відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів   провела в 
Гімназії №10 імені Євгена Коновальця із учнями 9-Б класу  захід на тему: «Своє 
право знай та обов’язків не забувай». 
 

  

12 вересня  для учнів 6-Б класу Новороздільського НВК імені 
Володимира Труша відбувся урок права: «Вчимося конфліктувати!», який 
провела завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Романія Мандзій.  

  

14 вересня  для учнів 8-Б класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 
відбувся урок права: «Вчимося конфліктувати!», який провела Романія Мандзій 
- завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги. 
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15 вересня в приміщенні бібліотеки, що у гуртожитку Миколаївського 

професійного ліцею завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела інформаційну 
сесію на тему: «Порядок та виплата грошової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам». 

  

15 вересня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 
зайнятості відбувся семінар на тему: «Правовий спір: шляхи вирішення», який 
провела головний юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька. 

 

15 вересня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 
зайнятості відбувся правопросвітницький захід на тему: «Прийняття спадщини 
в умовах воєнного стану», який провела завідувач сектору «Бориславське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Галина Ляхович. 
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16 вересня для учнів 6-А класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 
відбувся урок права: «Вчимося конфліктувати!», який провела завідувач 
сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги Романія Мандзій.  

  
16 вересня у приміщенні КЗ «Центр культури та дозвілля» с. Тухля 

Славської селищної ради відбулась зустріч студентів з головним юристом 
сектору «Сколівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Наталією Рудюк, яка провела правопросвітницький захід на тему 
«Україна – правова держава».  

  

19 вересня завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій для учнів 7-Б класу 
Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 провела урок права: «Булінг – 
адміністративне правопорушення!». 
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21 вересня у приміщенні гуртожитку Дрогобицького фахового коледжу 
нафти і газу головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела захід на тему: 
«Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам». 

 
22 вересня у приміщенні Тухлянського опорного навчального закладу 

загальної середньої освіти головний юрист сектору «Сколівське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела захід 
на тему: «Права та обов’язки пішохода» з учнями 6-8-их класів.  

 

  
         26 серпня в приміщенні Жидачівської міської публічної бібліотеки 
головний юрист сектору «Жидачівське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Андрій Турчинський провів інформаційний 
захід на тему: «Право внутрішньо переміщених осіб на безоплатну правову 
допомогу».  



19 

 

 

27 серпня для учнів 6-Б класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 
відбувся урок права: «Булінг – адміністративне правопорушення!», який 
провела Романія Мандзій - завідувач сектору «Новороздільське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги. 

  

28 вересня в Жидачівському професійному ліцеї головний юрист сектору 
«Жидачівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 
Андрій Турчинський провів урок на тему: «Права дитини».  

  
         28 вересня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 
обласного центру зайнятості головний юрист сектору «Жидачівське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Андрій 
Турчинський провів семінар на тему: «Право особи на безоплатну правову 
допомогу».  
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          28 вересня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела 
правопросвітницький захід на тему: «Земельні правовідносини в умовах 
воєнного стану» для землевласників та землекористувачів у селі Нежухів 
Стрийської територіальної громади. 

 
28 вересня 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».   

  
          29 вересня в приміщенні Стрийського районного  сектору №2 філії 
Державної установи «Центр пробації» у Львівській області відбувся круглий 
стіл на тему: «Військовий та воєнний злочин. У чому їх відмінність?». В 
даному заході взяли участь наступні особи: фахівець сектору «Сколівське бюро 
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правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Стрийського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової, провідний 
інспектор Стрийського РС №2, фахівець із соціальної роботи Сколівської 
міської ради, провідний спеціаліст служби у справах дітей, дільничні офіцери 
Відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області та 
волонтер пробації.  

  

          29 вересня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 
зайнятості відбувся семінар на тему: «Правовий спір: шляхи вирішення», який 
провела Олена Городицька - головний юрист  сектору «Новороздільське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги.  

 
 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 
консультаційних пунктів доступу до БПД та виїзних прийомів громадян 

 
          04 липня у Стрийському РВ №2 філії Державної установи «Центр 
пробації» в Львівській області відбулося консультування та інформування для 
суб’єктів пробації з правових питань, яке провела заступник начальника відділу 
безоплатної правової допомоги Ірина Данилко. 

06 липня в приміщенні сільської ради с. Опорець Наталія Рудюк - 
головний юрист сектору «Сколівського бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги провела консультування громадян з земельних 
та інших питань.   
          08 липня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела 
консультування внутрішньо переміщених осіб. 
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13 липня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела 
консультування внутрішньо переміщених осіб. 

14 липня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 
бюро правової допомоги» провела консультування для ВПО на території 
Молокозаводу «Карпатські луки». 

14 липня   в приміщенні Народного дому с. Розвадів Стрийського району 
завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Романія Мандзій провела консультування 
громадян з земельних питань.  

14 липня у с. Тухля Славської територіальної громади у тимчасовому 
пункті розміщення переміщених осіб Наталія Рудюк - головний юрист сектору 
«Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги провела виїзне консультування внутрішньо переміщених осіб. 

18 липня у с.Вербіж Миколаївської територіальної громади  головний 
юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги Лілія Корінець провела виїзний прийом громадян.  

19 липня в приміщенні Народного дому с. Крупське Розвадівської 
територіальної громади головний юрист сектору «Новороздільське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олена Городицька 
провела консультування громадян з правових питань.  

19 липня головний юрист сектору «Жидачівське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Андрій Турчинський у 
с.Млиниська Жидачівської територіальної громади провів прийом громадян. 

19 липня у Миколаївській районній філії Львівського обласного центру 
зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  
відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела консультування 
громадян. 

20 липня у ЦНАПі Миколаївської міської ради  завідувач сектору 
«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 
допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян.                                                                                   

20 липня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 
бюро правової допомоги» провела консультування у селі Доброгостів 
Трускавецької територіальної громади. 

21 липня в приміщені Стебницького професійного ліцею головний юрист 
сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Марія Антонів провела консультування громадян. 

22 липня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела прийом у 
Миколаївському районному суді.  

26 липня в приміщенні старости села Заклад Тростянецької 
територіальної громади завідувач сектору «Миколаївське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела виїзний 
прийом громадян.  
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26 липня в приміщенні виправної колонії №50, що у селі Заклад 
Стрийського району Львівської області завідувач сектору «Миколаївське бюро 
правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила 
провела прийом засуджених. 

27 липня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги здійснила 
консультування в приміщенні Трускавецької міської ради для внутрішньо 
переміщених осіб. 

05 серпня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги здійснила 
консультування внутрішньо перереміщених громадян в приміщенні Служби у 
справах дітей Трускавецької міської ради. 

08 серпня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги здійснила 
консультування внутрішньо перереміщених громадян в приміщенні Служби у 
справах дітей Трускавецької міської ради. 

09 серпня в приміщенні старостинського округу с.Пісочне, с.Черниця, с. 
Надітичі Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 
головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу 
безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела виїзний прийом 
громадян.  

10 серпня в приміщенні адміністративної будівлі смт. Розділ головний 
юрист сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 
правової допомоги Олена Городицька провела консультування мешканців 
громади. 

10 серпня в с.Більче Миколаївської територіальної громади відбулося 
консультування, яке провела завідувач сектору «Миколаївське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила. 

11 серпня Романа Голінчак - помічник юриста сектору «Трускавецьке 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 
виїзне консультування громадян із земельних питань в приміщенні 
Уличненського старостинського округу.  

12 серпня в приміщенні дошкільного навчального закладу  с. Труханів 
Сколівської територіальної громади Наталія Рудюк - головний юрист сектору 
«Сколівського бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги провела прийом громадян. 

12 серпня в приміщені Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  
головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела консультування 
громадян. 

16 серпня у Миколаївській районній філії Львівського обласного центру 
зайнятості головний юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги»  
відділу безоплатної правової допомоги Лілія Корінець провела консультування 
громадян. 
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17 серпня в приміщенні адміністративної будівлі с. Держів Розвадівської 
територіальної громади завідувач сектору «Новороздільське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романія Мандзій здійснила 
виїзний прийом громадян з земельних та інших правових питань. 

17 серпня у ЦНАПі Миколаївської міської ради  завідувач сектору 
«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 
допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян.                                                                   

19 серпня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела прийом у 
Миколаївському районному суді.  

25 серпня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела прийом 
громадян у Вищому художньому професійному училищі №16. 

26 серпня в приміщені Народного дому с.Рівне головний юрист сектору 
«Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 
Марія Антонів провела консультування громадян.  

29 серпня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела прийом 
громадян у с.П’ятничани Стрийського району. 

05 вересня в приміщенні Стрийського районного  сектору №2 філії 
Державної установи «Центр пробації» у Львівській області головний юрист 
сектору «Сколівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Наталія Рудюк провела консультування громадян. 

08 вересня у Новороздільській міській філії Львівського обласного центру 
зайнятості   відбулося консультування громадян, який провела Романія Мандзій 
- завідувач сектору «Новороздільське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги. 

08 вересня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 
центру зайнятості Наталія Рудюк - головний юрист сектору «Сколівського 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 
консультування громадян. 

12 вересня головний юрист сектору «Жидачівське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Андрій Турчинський в 
приміщенні ЦНАПу Жидачівської міської ради провів прийом громадян.  

13 вересня в приміщенні Стрийського районного  сектору №2 філії 
Державної установи «Центр пробації» у Львівській області головний юрист 
сектору «Сколівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Наталія Рудюк провела прийом громадян.  

14 вересня в ДУ «Дрогобицька виправна колонія (40)»  головний юрист 
сектору «Дрогобицьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової 
допомоги Марія Антонів провела консультування громадян.   

15 вересня в приміщенні бібліотеки, що у гуртожитку Миколаївського 
професійного ліцею завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела консультування 
громадян. 
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15 вересня у Бориславській міській філії Львівського обласного центру 
зайнятості завідувач сектору «Бориславське бюро правової допомоги» відділу 
безоплатної правової допомоги Галина Ляхович провела прийом громадян.  

16 вересня завідувач сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Ольга Жила провела прийом громадян  
у Миколаївському районному суді.  

16 вересня у приміщенні КЗ «Центр культури та дозвілля» с. Тухля 
Славської селищної ради головний юрист сектору «Сколівське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела 
консультування присутніх на заході осіб. 

21 вересня головний юрист сектору «Дрогобицьке бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Марія Антонів провела 
консультування у приміщенні гуртожитку Дрогобицького фахового коледжу 
нафти і газу. 

21 вересня у ЦНАПі Миколаївської міської ради  завідувач сектору 
«Миколаївське бюро правової допомоги»  відділу безоплатної правової 
допомоги  Ольга Жила провела прийом громадян.                                                                    

22 вересня у приміщенні Тухлянського опорного навчального закладу 
загальної середньої освіти головний юрист сектору «Сколівське бюро правової 
допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Наталія Рудюк провела 
консультування серед вчителів.  

23 серпня в приміщенні Народного дому с. Гранки-Кути 
Новороздільської територіальної громади завідувач сектору «Новороздільське 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Романія 
Мандзій здійснила виїзний прийом громадян з земельних питань. 

28 вересня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 
центру зайнятості Наталія Рудюк - головний юрист сектору «Сколівського 
бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги провела 
консультування присутніх на заході осіб.  
          28 вересня головний юрист сектору «Стрийське бюро правової допомоги» 
відділу безоплатної правової допомоги Наталія Билень провела прийом 
громадян у селі Нежухів Стрийської територіальної громади. 
 
 
Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
 
 За період 01.07.2022 по 30.09.2022 року про роботу Стрийського МЦ 
розміщено  95 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 
ОМС, ОДВВ  - 60, друкована преса– 7 та інших інтернет-ресурсах – 28. 


