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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання річного плану діяльності на 2021 рік у IV 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 жовтня начальник відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» 

Романія Мандзій, спільно з Максимом Мандзієм, начальником сектору 

реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1  Стрийського 

районного управління  ГУНП у Львівській області провела для працівників 

поліції лекцію: «Разом проти насильства».  

  
01 жовтня в Трускавецькому територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) відбулися святкові заходи, участь 

у яких взяла головний юрист відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» 

Кілівнік Софія, яка є лектором факультету «Правознавство» в Університеті 

Третього віку. 

  
          04 жовтня в приміщенні Сколівської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу «Сколівське бюро 

правової допомоги» Наталія Рудюк провела правопросвітницький захід для 

землевласників на тему: «Що варто знати про право на земельні ділянки?».  
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         04 жовтня спільно із інспекторами Стрийського РВ №2 філії 

Державної установи «Центр пробації» в Львівській області заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Ірина 

Данилко провели лекцію: «Відповідальність за вчинення повторних 

правопорушень» для осіб засуджених до покарання, яке не пов’язане з 

позбавленням волі. 

 
  06 жовтня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів семінар для землекористувачів 

на тему: «Порядок оформлення земельної ділянки».  

 
          06 жовтня в приміщенні бібліотеки с. Либохора Наталія Рудюк - 

головний юрист відділу «Сколівського бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід на тему: «Що варто знати про право на земельну 

ділянку?». 
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          06 жовтня в приміщенні Народного дому с. Тишівниця Стрийського 

району заступник начальника відділу правопросвітництва та надання правової 

допомоги Ірина Данилко  провела правопросвітницький захід на тему: «Деякі 

важливі питання щодо прав громадян у сфері земельних відносин». 

 

  
          06 жовтня в приміщенні Народного дому с. Межиброди 

Стрийського району Ірина Данилко – заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги провела 

правопросвітницький захід на тему: «Деякі важливі питання щодо прав 

громадян у сфері земельних відносин». 

 
07 жовтня головний юрист відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський в приміщенні КЗ ЛОР «Ходорівський 

психоневрологічний інтернат» провів інформаційну сесію на тему: 

«Забезпечення прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення».  
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07 жовтня в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу  «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Катерина Зварич провела інформаційно-консультативну 

сесію на тему: «Трудові гарантії та пільги для військовослужбовців». 

 
10 жовтня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Трудові гарантії та пільги 

для військовослужбовців».  

 
12 жовтня в приміщенні Стрийського районного  сектору №2 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській області головний юрист 

відділу «Сколівське бюро безоплатної правової допомоги» Наталія Рудюк  із 

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

провела бесіду на тему: «Рецедивність та що таке повторний злочин». 

 
12 жовтня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець провела правопросвітницький захід на 

тему: «Медіація, як альтернативний спосіб вирішення конфліктів».  
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12 жовтня головний юрист відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Катерина Зварич для мешканців села - власників та користувачів 

земельних ділянок - у приміщенні Модрицької середньої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів фахівець провела інформаційну сесію на тему: «Порядок 

безоплатної приватизації земельної ділянки». 

  
12 жовтня у актовій залі Центральної бібліотеки м.Миколаєва до 

Міжнародного дня «Білої тростини»  для людей з вадами зору головний юрист 

відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід: «Доступ осіб з обмеженими можливостями до 

безоплатної правової допомоги».                                  

 
          13 жовтня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу «Жидачівське бюро 

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

спадщини».  



6 

 

 
13 жовтня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у с. Сидорівка Журавенської ОТГ для землекористувачів  та 

землевласників провів інформаційну сесію на тему: «Земельна реформа в 

Україні». 

 
13 жовтня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у приміщенні школи с. Сулятичі Журавенської ОТГ для 

землекористувачів  та землевласників провів інформаційну сесію на тему: 

«Земельна реформа в Україні».  

 
18 жовтня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості начальник відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Ярослав Буряк провів семінар на тему: «Забезпечення прав осіб з 

інвалідністю».  
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19 жовтня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості  головний юрист відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець провела правопросвітницький захід на 

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

 
20 жовтня в селі Липівка Миколаївської територіальної громади 

начальник  відділу «Миколаївське бюро правової допомоги»  Ольга Жила 

провела інформаційну сесію на тему: «Реалізація права на отримання земельної 

ділянки».  

  

21 жовтня  у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості  головний юрист відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець провела правопросвітницький захід на 

тему:  «Діємо проти насильства:  важливо знати кожному». 
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21 жовтня  головний юрист відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік в приміщенні Трускавецької центральної міської 

бібліотеки провела  інформаційну сесію на тему: «Земельна реформа в Україні: 

потрібно знати кожному». 

  

22 жовтня для восьмикласників Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

відбувся урок на тему: «Безпека в соціальних мережах», який провела Романія 

Мандзій  начальник відділу  «Новороздільське бюро правової допомоги».  

  

          22 жовтня в залі засідань Жидачівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу «Жидачівське бюро 

правової допомоги» Андрій Турчинський провів семінар на тему: 

«Спадкування земельної ділянки». 
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22 жовтня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу «Новороздільське бюро 

правової допомоги» Олена Городицька провела семінар на тему: «Трудовий 

договір».  

 

22 жовтня головний юрист відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Віхров Олександр у селі Верхній Дорожів, що належать до 

Меденицької територіальної громади, для землевласників та землекористувачів 

провів інформаційно-консультативну сесію на тему: «Правові основи земельної 

реформи в Україні». 
 

  

23 жовтня головний юрист відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела лекцію в селі Мокряни Бориславської 

міської ради Дрогобицького району на тему: «Що варто знати про право на 

земельні ділянки».  

          25 жовтня 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».  

  

28 жовтня  у Новороздільській міській філії Львівського обласного 

центру зайнятості відбувся семінар: «Як реалізувати своє право на 



10 

 

спадкування?», який провела Романія Мандзій – начальник відділу 

«Новороздільське бюро правової допомоги». 

29 жовтня в приміщенні Народного дому с.Дроговиж  Миколаївської 

територіальної громади головний юрист відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела правопрсвітницький захід на тему: 

«Реалізація свого права на отримання земельної ділянки».  

  
29 жовтня  у Народному домі смт.Дашава відбувся правопросвітницький 

захід на тему: «Основні гарантії і пільги працівників закладів культури та 

освіти», який провела головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Наталія Билень. 

 
01 листопада  в Трускавецькому територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) головний юрист відділу 

«Трускавецьке бюро правової допомоги» Софія Кілівнік провела  інформаційну 

сесію на тему: «Карантинні обмеження в червоній зоні». 

                
05 листопада заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Петро Габрівський з фахівцями Дрогобицького міського центру 

соціальних служб провели інформаційну сесію для дітей та батьків на тему: 

«Своє право знай та обов’язків не забувай». 
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08 листопада головний юрист відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Наталія Рудюк, спільно з фахівцем Стрийського районного 
 сектору №2 філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській 
області Аллою Ільницькою із засудженими до покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, які перебувають на обліку Стрийського РС №2, провели 
бесіду на тему: «Ознаки судимості. Строки погашення судимості». 

 

12 листопада для працівниць швей  головний юрист відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід на тему:  «Карантинні заходи.   Червона зона:  що 

заборонено?»                                                                                                                        

  

12 листопада головний юрист відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Олександр Віхров спільно з фахівцями Дрогобицького міського 

центру соціальних служб провів інформаційну сесію для жертв домашнього 

насильства на тему: «Ефективні засоби запобіганню та протидії домашньому 

насильству». 
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16 листопада у приміщенні відділу соціальних служб Центру надання 

соціальних послуг Миколаївської міської ради  головний юрист відділу 

«Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець провела 

правопросвітницький захід на тему: «Безбар’єрність = толерантність: приймати 

людей такими, які вони є».                                                            

 

16 листопада заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко  провела індивідуальну 

правопросвітницьку бесіду на тему: «Правові наслідки за вчинення насильства» 

для неповнолітнього, який перебуває на обліку у Стрийському РВ № 2 філії ДУ 

«Центр пробації» у Львівській області. 

 

          22 листопада у приміщенні Сколівського бюро правової допомоги 

головний юрист Наталія Рудюк провела захід на тему «Я знаю свої права» з 

учнями 7 класу Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2.  
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22 листопада начальник Новороздільського бюро правової допомоги 

Романія Мандзій провела уроки права на тему: «Безпека в соціальних мережах» 

для учнів 8-их класів  Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4. 

  

23 листопада начальник Новороздільського бюро правової допомоги 

Романія Мандзій провела уроки права на тему: «Безпека в соціальних мережах» 

для учнів 6-8-их класів  Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №3         ім. А. 

Гергерта. 

   

          23 листопада головний юрист Новороздільського бюро правової 

допомоги Олена Городицька провела профілактичну бесіду щодо 

відповідальності за невиконання батьківських обов’яків з учнями 

Новороздільського професійного ліцею.  

  

30 листопада для учнів 8 класу Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №3 ім. 

А. Гергерта відбувся урок права на тему: «Булінг: поняття, форми, 

відповідальність», який підготувала та провела Романія Мандзій начальник 

Новороздільського бюро правової допомоги».  
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30 листопада Романія Мандзій - начальник Новороздільського бюро 

правової допомоги провела урок права на тему: «Безпека в соціальних 

мережах» для учнів 6-го класу  Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №3                

ім. А. Гергерта. 
 

  

02 грудня  для учнів 10 класу Новороздільської ЗШ І-ІІІ ступенів №3 ім. 

А. Гергерта Романія Мандзій - начальник Новороздільського бюро правової 

допомоги провела урок права на тему: «Від конфлікту до порозуміння».  

  

 03 грудня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості відбувся захід присвячений Міжнародному дню людей з 

інвалідністю. Головний юрист Сколівського бюро правової допомоги 

прочитала правопросвітницьку лекцію на тему «Трудові права осіб з 

інвалідністю». 

  

06 грудня для  учнів 8-го класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

Романія Мандзій – начальник Новороздільського бюро правової допомоги 

провела міні-тренінг на тему: «Булінг: поняття, форми, відповідальність». 
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06 грудня у приміщенні Стрийського РВ № 2 в рамках Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина Данилко 

спільно із працівниками Стрийського РВ № 2 та правоохоронних органів 

провели захід на тему: «Домашнє насильство – це протиправні дії, про які не 

можна мовчати!». 

  
09 грудня в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в залі 

засідань Новороздільської міської філії Львівського обласного центру 

зайнятості головний юрист Новороздільського бюро правової допомоги Олена 

Городицька провела семінар на тему «Запобігання та протидія домашньому 

насильству». 

  

09 грудня Романія Мандзій начальник Новороздільського бюро правової 

допомоги спільно з фахівцями бібліотеки на БАМі провела для учнів 3-го класу 

Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 правовий колаж на тему: «Права –

знай! Про обов’язки –не забувай!».  



16 

 

  
09 грудня фахівець Бориславського бюро правової допомоги Ляхович 

Галина провела інформаційну сесію на тему: «Не мовчи – захисти себе!»  для 

учнів 8-Б класу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 3. 

 

09 грудня  з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини спільно з 

Дрогобицькою центральною Міською Бібліотекою ім.В.Чорновола та Гімназією 

№ 8 Дрогобицької міської ради Львівської області заступник начальника 

Дрогобицького бюро правової допомоги провели правовий квест для дітей 

  
14 грудня заступник начальника Дрогобицького бюро правової допомоги 

Петро Габрівський у селі Брониця Дрогобицького району для землевласників та 

землекористувачів провів інформаційну сесію: «Деякі важливі питання щодо 

прав громадян у сфері земельних відносин». 

 
15 грудня заступник начальника Дрогобицького бюро правової допомоги 

Петро Габрівський у Соціальному центрі матері і дитини у Львівській області 
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провів інформаційно-консультативну сесію на тему: «Соціальні гарантії 

одиноким матерям». 

 

16 грудня головний юрист Дрогобицького бюро правової допомоги 

Олександр Віхров у селі Волоща Дрогобицького району для землевласників та 

землекористувачів провів інформаційну сесію: «Деякі важливі питання щодо 

прав громадян у сфері земельних відносин». 

 
17 грудня  у актовій залі Миколаївської школи мистецтв головний юрист  

Миколаївського бюро правової допомоги Лілія Корінець взяла участь  в 

інформаційно-правопросвітницькому  заході на тему:  «Захист прав осіб з 

обмеженими можливостями». З метою підвищення рівня правової обізнаності 

громадян провела інформаційну сесію на тему: «Доступ осіб з обмеженими 

можливостями до безоплатної правової допомоги». 
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17 грудня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист Новороздільського бюро правової 

допомоги Олена Городицька провела семінар на тему: «єПідтримка».  

20 грудня Романія Мандзій начальник Новороздільського бюро правової 

допомоги для учнів 8А класу  Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 провела 

урок права на тему: «Безпека в соціальних мережах».  

   

23 грудня відбувся захід для дітей, якими опікується Трускавецький 

міський центр соціальних служб на тему: «Правомірна поведінка це легко», 

який провела головний юрист Трускавецького бюро правової допомоги Софія 

Кілівнік.  

  
 

Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

 

20 жовтня начальник  відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Ольга Жила провела навчання для працівників Тростянецької сільської ради з 

питання: «Укладаємо договір оренди нерухомого майна: балансоутримувач – 

комунальне підприємство».  

29  жовтня головний юрист відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги»  Лілія Корінець провела навчання для працівників Дроговижського 

старостинського округу (ОМС-староста Ігор Мельник) Миколаївської міської  

ради Стрийського району Львівської області з питання забезпечення рівного 

доступу до правосуддя та правової допомоги.  

03 листопада в залі засідань Трускавецької міської ради під головуванням 

заступника міського голови, обласного депутата Святослава Стефанківа 

відбулося засідання Координаційної ради з питань сім’ї та гендерної політики. 

Участь в засіданні взяли представники відділів та управлінь ТМР, а також 

структурні підрозділи, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
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домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема представники: 

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, відділу 

освіти, Трускавецького МЦСС, відділу Трускавецького бюро правової 

допомоги, ювенальної превенції Дрогобицького РВП, відділення для дітей та 

жінок, які постраждали від домашнього насильства ЦСПД у Львівській області.  

 
17 листопада головний юрист відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Галина Ляхович прийняла участь у засіданні комісії з питань 

захисту прав дітей.  

 

26 листопада відбувся круглий стіл у рамках Всеукраїнської  акції «16 

днів проти насильства» на тему: «Стоп насильству». Захід провели у відділенні 

поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській 

області за участі начальника відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 

Ольги Жили та соціальних партнерів. 

 

09 грудня директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марія Николаїшин та заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ірина 
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Данилко взяли участь у круглому столі на тему домашнього насилля у 

Стрийській громаді, який відбувся у Стрийській міській раді. Його організувала 

депутатська група «Рівні можливості» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

без насильства». Серед присутніх психологи, поліціанти, медики, представники 

міської влади, соціальних служб та духовенство. 

 

15 грудня відбувся інформаційно-правопросвітницький захід на тему: 

«Шляхи побудови правової та безпечної громади». Захід провели в актовому 

залі Миколаївської районної філії Львівського обласного центру зайнятості за 

участі директора Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марії Николаїшин та фахівців бюро, старости сіл 

Новосілки-Опарські, Мала Горожанна, Сайків Емілії Яруш, інспекторів сектору 

ювенальної превенції ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області 

Олени Рожко та Оксани Паук, директора інклюзивно-ресурсного центру 

Оксани Лущ, начальника відділу соціальних служб Центру надання соціальних 

послуг Миколаївської міської ради Оксани Гузар  та Соломії  Мельниченко  і 

Оксани Михайлик працівників цього ж відділу, головного спеціаліста у справах 

дітей Тростянецької сільської ради Мар’яни Ланчевич, практичного психолога 

Любови Русиник, психолога КУ «ЦПРПП» Тетяни Лутчин, працівників 

Миколаївської міської бібліотека, працівників центру зайнятості.  

Заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Львівській області Віра Іськович через систему ZOOM 

висвітлила тему пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні злочину». 
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Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

консультаційних пунктів доступу до БПД та виїзних прийомів громадян 

 

          04 жовтня в приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості головний юрист відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Наталія Рудюк провела консультування громадян. 

          04 жовтня Ірина Данилко – заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги в  приміщенні Стрийського 

РВ №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Львівській області  

провела прийом громадян, які відбувають покарання без позбавлення волі.  

06 жовтня головний юрист відділу «Новороздільське бюро правової 

допомоги» у читальному залі Бібліотеки на БАМі провела консультування з 

правових питань для мешканців громади.  

06 жовтня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк в  приміщенні Жидачівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській області  провів прийом 

громадян, які відбувають покарання без позбавлення волі.  

07 жовтня головний юрист відділу «Жидачівське бюро правової 

допомоги» Андрій Турчинський в приміщенні КЗ ЛОР «Ходорівський 

психоневрологічний інтернат» провів консультування громадян. 

07 жовтня в приміщенні Трускавецької міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості головний юрист відділу  «Трускавецьке бюро 

правової допомоги» Катерина Зварич провела прийом громадян. 

12 жовтня в приміщенні Стрийського районного  сектору №2 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській області головний юрист 

відділу «Сколівське бюро безоплатної правової допомоги» Наталія Рудюк 

провела консультування громадян. 

12 жовтня головний юрист відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги»  Катерина Зварич здійснила виїзний прийом громадян у с.Модричі 

Дрогобицького району. 

13 жовтня в приміщенні Миколаївської виправної колонії (ВК-50) 

начальник відділу «Миколаївське бюро правової допомоги»  Ольга Жила 

провела прийом  засудженого. 

13 жовтня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у с. Сидорівка Журавенської ОТГ провів прийом громадян. 

13 жовтня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк у с. Сулятичі Журавенської ОТГ провів прийом громадян.     

          19 жовтня  в с. Березина Новороздільської ОТГ Олена Городицька - 

головний юрист відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» провела 

для мешканців громади консультування громадян з земельних питань.  
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19 жовтня у Стрийському міськрайонному центрі зайнятості головний 

юрист відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  

Наталія Билень забезпечила роботу консультативного пункту. 

19 жовтня у актовій залі Миколаївської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості  головний юрист відділу «Миколаївське бюро 

правової допомоги» Лілія Корінець провела консультування громадян.  

20 жовтня у адмінбудівлі с. Заріччя Жидачівської територіальної громади 

начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Ярослав Буряк 

провів виїзний прийом громадян. 

20 жовтня в приміщенні офісу Липівського старостинського округу  

начальник  відділу «Миколаївське бюро правової допомоги»  Ольга Жила 

провела виїзний прийом громадян.  

21 жовтня  головний юрист відділу «Трускавецьке бюро правової 

допомоги» Софія Кілівнік в приміщенні Трускавецької центральної міської 

бібліотеки  провела консультування громадян. 

22 жовтня головний юрист відділу «Дрогобицьке бюро правової 

допомоги» Олександр Віхров у селі Верхній Дорожів Меденицької 

територіальної громади провів консультування громадян. 

  23 жовтня головний юрист відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» Ляхович Галина провела прийом громадян в селі Мокряни 

Бориславської міської ради Дрогобицького.  

          27 жовтня начальник відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» 

Ярослав Буряк в  приміщенні Жидачівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській області  провів прийом 

громадян, які відбувають покарання без позбавлення волі.  

29 жовтня в приміщенні Народного дому с.Дроговиж  Миколаївської 

територіальної громади головний юрист відділу «Миколаївське бюро правової 

допомоги» Лілія Корінець провела виїзний прийом громадян.  

29 жовтня  у Народному домі смт.Дашава відбувся прийом громадян, 

який провела головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Наталія Билень. 

01 листопада у приміщенні Дрогобицького міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у Львівській  області головний юрист 

відділу «Бориславське бюро правової допомоги» забезпечила роботу 

консультаційного  пункту доступу до безоплатної правової допомоги.  

08 листопада головний юрист відділу «Сколівське бюро правової 

допомоги» Наталія Рудюк провела консультування осіб, засуджених до 

покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, які перебувають на обліку у 

Стрийському РС №2. 

17 листопада головний юрист відділу «Бориславське бюро правової 

допомоги» забезпечила роботу консультаційного  пункту доступу до 
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безоплатної правової допомоги у приміщенні  Служби у справах дітей  

Бориславської міської ради. 

17 листопада в приміщенні Миколаївської міської ради Львівської області 

(ЦНАП) начальник відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» Ольга 

Жила провела прийом у консультаційному пункті.  

23 листопада головний  юрист   Сколівського бюро правової допомоги 

Наталія Рудюк провела виїзний прийом громадян у селі Лавочне Стрийського 

району. 

03 грудня у приміщенні Сколівської міської філії Львівського обласного 

центру зайнятості Наталія Рудюк - головний юрист Сколівського бюро правової 

допомоги провела консультування громадян. 

07 грудня головний  юрист   Сколівського бюро правової допомоги 

Наталія Рудюк провела виїзний прийом громадян у селі Козьова Стрийського 

району. 

08 грудня  Романія Мандзій - начальниця Новороздільського бюро 

правової допомоги забезпечила роботу пункту консультування громадян в 

бібліотеці на БАМі.  

14 грудня головний юрист Бориславського бюро правової допомоги 

Ляхович Галина в приміщенні  служби у справах дітей Бориславської міської 

ради забезпечила роботу консультаційного  пункту. 

14 грудня заступник начальника Дрогобицького бюро правової допомоги 

Петро Габрівський провів виїзний прийом громадян у селі Брониця 

Дрогобицького району. 

16 грудня головний юрист Дрогобицького бюро правової допомоги 

Олександр Віхров провів виїзний прийом громадян у селі Волоща 

Дрогобицького району. 

16 грудня головний  юрист Сколівського бюро правової допомоги Наталія 

Рудюк провела виїзний прийом громадян у селі Труханів Стрийського району. 

17 грудня начальник Миколаївського бюро правової допомоги Ольга 

Жила провела прийом громадян  у Миколаївському районному суді.  

21 грудня в приміщенні Миколаївського центру зайнятості головний 

юрист сектору «Миколаївське бюро правової допомоги» Лілія Корінець 

провела прийом громадян. 

22 грудня в приміщенні Миколаївського ЦНАПу начальник 

Миколаївського бюро правової допомоги Ольга Жила провела прийом у 

консультаційному пункті.  

23 грудня в залі засідань Новороздільської міської філії Львівського 

обласного центру зайнятості Олена Городицька провела консультування 

громадян. 
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Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

 

 За період 01.10.2021 по 31.12.2021 року про роботу Стрийського МЦ 

розміщено  99 інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ, зокрема: на сайтах 

ОМС, ОДВВ  - 58, друкована преса– 4, радіо - 9  та інших інтернет-ресурсах – 

28. 

 


