
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання 

      Самбірським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги річного плану діяльності на

2021 рік у 2 кварталі  
    

Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД

[1.1.]  Завдання 1.1 Ранній доступ та інклюзивність.  Забезпечення надання БВПД і

БППД

За  період  з  01 квітня по 30 червня 2021 року Самбірським місцевим центром з надання

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,

було зареєстровано  954  звернень клієнтів. 

Організовано  роботу  з  укладення  контрактів  з  адвокатами,  які  здійснюють

представництво інтересів осіб у цивільному та адміністративному процесі. 

Кількість укладених контрактів  - 0

Приймались  обґрунтовані  рішення  щодо  надання  БВПД  суб'єктам  права  на

безоплатну вторинну правову допомогу - 77

Кількість виданих наказів  - 75

(Кількість виданих доручень про призначення адвоката  - 38; 

накази працівникам МЦ та працівникам бюро правової допомоги  - 37)

Здійснювались  перевірки  актів  виконаних  робіт  та  своєчасне  проведення  оплати

праці адвокатів, які надають БВПД у цивільних та адміністративних справах. 

Кількість проведених  перевірок  - 89

Складались  документи  правового  та  процесуального  характеру  за  зверненням

суб'єктів права на БВПД та здійснення представництва інтересів осіб суб'єктів права

на БВПД.

Кількість наданих послуг  -  53

Громадянам надавались правові консультації та інформація,  у т. ч.  письмові.

Кількість наданих консультацій - 873

Забезпечувалась  робота  та  проводився  моніторинг  діяльності  консультаційних

пунктів.

Кількість виїздів - 12 

У разі потреби надається адресна правова допомога 

Кількість виїздів - не надавалась



Працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД створювали  профілі

правових проблем клієнта, залучаючи профільних стейкхолдерів 

Кількість створених профілів проблем - за потребою

Фахівці Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги проводили інформаційні кампанії, в т. ч. із залученням реклами міського

типу,  зокрема,  біл-борди,  сіті-лайти,  банери,  з  використанням  буклетів,  брошур,

плакатів, вуличного інформування та флешмобів

20.05.2021 –  працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної

правової допомоги з нагоди  Дня вишиванки в Україні провели флешмоб, вітали клієнтів

Центру,  розповсюджували інформаційні матеріали, буклети та дарували солодощі

01.06.2021 –  працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної

правової  допомоги Мостиського,  Старосамбірського  та  Турківського  бюро  правової

допомоги  провели інформаційну кампанію з нагоди Дня захисту дітей



З  метою  поширення  інформації  з  актуальних  правових  питань  розміщувались

публікації  в  т.  ч.  роз’яснення  та  правові  консультації  у  друкованих  ЗМІ  та  на

офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, провайдерів

06.04.2021 -  розміщення  на  офіційній  сторінці  Фейсбук відділення  поліції  №1

Яворівського  РВП  публікації  щодо участь  працівників  Мостиського бюро  правової

допомоги  у  круглому  столі  на  тему  “Профілактика  продажу  алкогольних  напоїв  та

тютюнових виробів неповнолітнім” 

https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=237880667801587&id=183134999942822

14.04.2021 — розміщення на офіційному сайті Золотковицької ЗОШ I – II ст. анонсу щодо

оголошення  Координаційним  центром  з  надання  правової  допомоги  онлайн-конкурсу

дитячих малюнків «Країна моїх прав». Тема конкурсних робіт “Протидія булінгу”

23.04.2021 — розміщення  на офіційній сторінці Фейсбук Золотковицької ЗОШ I – II  ст.

анонсу щодо оголошення Координаційним центром з надання правової допомоги онлайн-

конкурсу  дитячих  малюнків  «Країна  моїх  прав».  Тема  конкурсних  робіт  “Протидія

булінгу”

26.04.2021 —  розміщення  на офіційному  сайті Самбірської районної ради анонсу щодо

оголошення  Координаційним  центром  з  надання  правової  допомоги  онлайн-конкурсу

дитячих малюнків «Країна моїх прав». Тема конкурсних робіт “Протидія булінгу”

27.04.2021 — розміщення на офіційній сторінці Фейсбук Самбірської гімназії анонсу щодо

оголошення  Координаційним  центром  з  надання  правової  допомоги  онлайн-конкурсу

дитячих малюнків «Країна моїх прав». Тема конкурсних робіт “Протидія булінгу”

27.04.2021 —  розміщення  на  офіційній  сторінці  Фейсбук  спеціалізованрої  школи  І-ІІІ

ступенів  №8  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови  м.Самбора   анонсу   щодо

оголошення  Координаційним  центром  з  надання  правової  допомоги  онлайн-конкурсу

дитячих малюнків «Країна моїх прав». Тема конкурсних робіт “Протидія булінгу”

27.04.2021 — розміщення  на  офіційній  сторінці  Фейсбук  середньої школи  №7  міста

Самбора Львівської області  анонсу щодо оголошення Координаційним центром з надання

правової  допомоги  онлайн-конкурсу  дитячих  малюнків  «Країна  моїх  прав».  Тема

конкурсних робіт “Протидія булінгу”

29.04.2021 — розміщення на офіційній сторінці Фейсбук Старосамбірської районної філії

Львівського обласного центру зайнятості публікації щодо проведення спільно з фахівцями

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=237880667801587&id=183134999942821


Старосамбірського бюро правової допомоги профконсультаційного заходу для учасників

АТО

11.05.2021 –  розміщення на офіційній сторінці Фейсбук Регіонального  центру з надання

безоплатної  вторинної   правової  допомоги  у  Львівській  області  публікації щодо

проведення  фахівцем  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги уроку  “Світ  юридичних  професій” з  учнями  9-х  класів  опорного

закладу загальної середньої освіти ім. Івана Франка с. Ралівка  

02.06.2021 - розміщення на офіційній сторінці Фейсбук середньої загальноосвітньої школи

№4  І-ІІІ  ступенів  м.Самбора публікації  “День  захисту  дітей”  щодо  проведення

працівниками  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  правопросвітницького

заходу з нагоди Дня захисту дітей

04.06.2021 - розміщення  на сторінці Фейсбук Марії Шандрович, волонтера  Самбірського

місцевого центру з надання БВПД публікації “Безоплатна правова допомога”

10.06.2021 -  розміщення  на сторінці Фейсбук радіо "Поступ" м.Самбора публікації  про

участь в ефірі  начальниці відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової

допомоги  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  з  розповіддю  про історію

створення  системи  безоплатної  правової  допомоги  в  Україні  та  її  розвиток  з  нагоди

відзначення 10-річчя прийняття Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

28.06.2021 -  розміщення  на сторінці Фейсбук Марії Шандрович, волонтера  Самбірського

місцевого  центру  з  надання  БВПД публікації  “Конституції  України   - Основний  закон

держави ”            

Кількість публікацій - 13

Виступи на місцевому радіо та телебаченні, інтернет-ресурсах

06.04.2021 - з метою реалізації проєкту програми «Прискорення приватних інвестицій у

сільське  господарство  України»,  яка  здійснюється  системою  безоплатної  правової

допомоги, начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Самбірського місцевого

центру,  під  час  виступу  на  радіо  “Поступ”  м.  Самбора  розповіла  про відкриття  ринку

земель  сільськогосподарського  призначення.  Під  час  виступу  фахівчиня  роз'яснила

законодавчі  зміни щодо відкриття ринку земель,  а  також хто та за  яких умов зможе їх

придбати



14.04.2021 -  з метою реалізації проєкту програми «Прискорення приватних інвестицій у

сільське  господарство  України»,  яка  здійснюється  системою  безоплатної  правової

допомоги, начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Самбірського місцевого

центру,  під  час виступу на радіо “Поступ” м.  Самбора  розповіла про те,  як отримати

безоплатно у власність земельну ділянку, що для цього потрібно та куди звертатись

21.04.2021 -  з метою реалізації проєкту програми «Прискорення приватних інвестицій у

сільське  господарство  України»,  яка  здійснюється  системою  безоплатної  правової

допомоги, начальник відділу правопросвітництва та надання БПД Самбірського місцевого

центру,  під час виступу на радіо “Поступ” м. Самбора  розповіла про те, як правильно

укласти договір оренди землі та що при цьому потрібно знати? 

10.06.2021 -  начальниця  відділу  правопросвітництва  та  надання  безоплатної  правової

допомоги  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  розповіла  про  історію

створення  системи  безоплатної  правової  допомоги  в  Україні  та  її  розвиток  з  нагоди

відзначення 10-річчя прийняття Закону України “Про безоплатну правову допомогу” на

радіо "Поступ" 



Кількість виступів -  4

Присутність у соцмережах: сторінка Фейсбук.

Новини Самбірського місцевого центру з надання БВПД висвітлюються на сторінці 

Facebook.  Підготовка та висвітлення інформаційних матеріалів з питань діяльності

центру та з актуальних питань

Кількість постів - 66

Проводились презентаційні заходи для громад, партнерів та ЗМІ щодо висвітлення

діяльності  МЦ/БПДП

Кількість публічних звітів щодо діяльності МЦ  - 1

Працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги організовували  та  проводили  правопросвітницькі  заходи  для

цільових категорій громадян

Упродовж кварталу відбувалось інформування громадян через офіційну сторінку Фейсбук

Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,

зокрема розміщено    правові консультації за темами:



01.04.2021 - 30.04.2021 

-  Відновне правосуддя

- Оформлення договору довічного утримання

- Зaхист прaв спoживaчiв кредитних пoслуг тa iнших oсiб вiд незaкoнних дiй 

  фiнaнсoвих тa кoлектoрських компaнiй»

04.05.2020 – 31.05.2020

-  “Запобігання та протидія домашньому насильству”

- “Права та обов'язки трудових мігрантів” 

- “Адміністративне затримання”

01.06.2020 – 30.06.2020 

- “Цікаві  факти про Конституцію України”

- “Права донорів в Україні”

- “Права дитини”

14.04.2020 –  проведення  головним  спеціалістом  Старосамбірського  бюро  правової

допомоги  відеолекторію  “Відповіді на найактуальніші питання під час карантину”

15.04.2021 - робоча зустріч працівників Мостиського бюро правової допомоги з фахівцями

управління соціального захисту населення Яворівської РДА щодо виплат щорічної разової

грошової допомоги учасникам АТО. У зв'язку з тим, що на даний час звернення учасників

АТО щодо оскарження дій у розмірі виплат набули значного резонансу, було обговорено

порядок оскарження рішень, дії щодо розгляду позовів у спрощеному порядку та порядок

стягнення на підставі виконавчих листів

27.04.2021 - фахівець Мостиського бюро правової допомоги провела бесіду в Мостиській

РФ  ЛОЦЗ  для  осіб,  які  перебувають  на  обліку  у  центрі  зайнятості,  поінформувала

присутніх  про  роботу  системи  безоплатної  правової  допомоги,  про  категорії  осіб,  які

згідно  ст.14  Закону  України  ''Про  безоплатну  правову  допомогу''  мають  право  на

отримання безоплатної  вторинної правової  допомоги.  На завершення,  учасникам заходу

були  надані  вичерпні  відповіді  на  поставлені  запитання,  кожен  отримав  інформаційні

матеріали та буклети.  Окрім того, відбулась робоча зустріч з керівником вищезазначеної

установи, під час якої досягнуто домовленості про подальшу співпрацю



28.04.2021 - у Старосамбірській районній філії Львівського обласного центру зайнятості

працівники  центру  спільно  з  фахівцем  Старосамбірського  бюро  правової  допомоги

провели  профконсультаційний  захід  для  учасників  АТО,  що  стоять  на  обліку  в  центрі

зайнятості.  Присутніх  поінформовано  про  можливість  сприяння  у  пошуку  роботи  та

отриманні  підвищення професійної  кваліфікації,  інші питання щодо працевлаштування.

Фахівець бюро розповів про діяльність системи безоплатної правової допомоги та перелік

пільг, на які мають право учасники АТО. Також відбулось консультування учасників заходу

з актуальних для них правових питань 



29.04.2021 -  проведення  фахівецем  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД

відеолекторію  “Захист прав інтелектуальної власності”   

06.05.2021 -  проведення   фахівцями  Турківського  бюро  правової  допомоги  семінару  в

Турківській районній філії  Львівського обласного центру зайнятості  на тему «Права та

обов’язки трудових мігрантів» 

06.05.2021 – “Світ  юридичних професій” -  під такою назвою провела урок начальниця

відділу  правопросвітництва  та  надання  БПД Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  Леся  Сушко  з  учнями  9-х  класів  опорного

закладу  загальної  середньої  освіти  ім.  Івана  Франка  с.  Ралівка.  За  допомогою

мультимедійної презентації діти наочно ознайомились з тим, хто такий юрист, колом його

діяльності та розглянули найбільш поширені професії юристів. Під час уроку учні активно

залучались до обговорення теми та проявляли зацікавленість даною темою.

13.05.2021 –  фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги провели інформаційну

кампанію з  працівниками "Старосамбірської  асоціації  інвалідів"  з  метою інформування

про  права  осіб  з  інвалідністю,  про  діяльність  бюро  правової  допомоги.  Присутні



обговорили питання доступності осіб з інвалідністю до правової допомоги, а також шляхи

належного  забезпечення  усіх  гарантованих  законом  прав  зазначеної  вище  вразливої

категорії громадян

13.05.2021 – у сесійній залі Самбірської районної ради під час засідання круглого столу на

тему  “Захист  прав  осіб  з  інвалідністю”  представники  державних органів,  громадських

формувань та органів місцевого самоврядування обговорили найбільш болючі питання, з

якими на місцевому рівні стикаються особи з інвалідністю, зокрема, пільги на лікування,

транспортні та житлово-комунальні послуги, соціальний захист та пенсійне забезпечення

осіб  з  інвалідністю.  Особливу  увагу  звернули  на  шляхи  позасудового  та  судового

вирішення питань, пов'язаних з захистом прав та законних інтересів осіб з інвалідністю, а

також законодавство, яке регулює їх статус. Засідання круглого столу організувала голова

Громадської  організації  "Самбірська організація осіб з інвалідністю Львівської  обласної

асоціації  ВО СОІУ"  — Надія  Ярема,  участь  у  заході  також  взяли  начальниця  відділу

правопросвітництва  та  надання безоплатної  правової  допомоги Самбірського  місцевого

центру  з  надання  БВПД,  начальниця  відділу  №3 Самбірського  відділу  обслуговування

громадян  (сервісний  центр)  ГУ  ПФУ  у  Львівській  області,  начальниця  Управління

соціального  захисту  населення  Самбірської  міської  ради  та  начальниця  відділу



персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Управління соціального захисту

населення Самбірської РДА 



14.05.2021 – у Мостиській міській раді за участі працівників Мостиського бюро правової

допомоги   відбулась  робоча  зустріч  з  членами  громадської  організації  “Воїни  АТО

Мостищини.”  Під  час заходу  обговорено ряд актуальних питань,  серед яких:   надання

земельних ділянок у власність учасникам АТО; соціальне забезпечення учасників бойових

дій  на  Сході  ;виплати  щорічної  разової  грошової  допомоги  допомоги  до  5  травня,

відповідно  до  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального

захисту»  .Окрім  того,  проаналізовано  ряд  обласних  програм  у  сфері  забезпечення

пільгових  категорій  житлом  і  проєкт  рішення  Мостиської  міської  ради  щодо  Порядку

придбання житла для учасників АТО (ООС) та родин Героїв Небесної Сотні на умовах

співфінансування. Працівники Мостиського бюро правової допомоги взяли активну участь

в обговоренні та поінформували присутніх про систему безоплатної правової допомоги

20.05.2021 - з метою підвищення рівня правової освіти та правосвідомості дітей фахівець

Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги

провела тематичний урок з учнями опорного закладу загальної середньої освіти ім. Івана

Франка с.  Ралівка на тему “Запобігання та протидія домашньому насильству”.  Школярі

дізнались про те, які є форми домашнього насильства, що означає це поняття, який захист

гарантовано  постраждалим,  як  протидіяти  домашньому  насильству.  Увагу  дітей  було



привернуто до того, де і як постраждалим можна отримати допомогу. Під час уроку учні

отримали  буклети  “СТОП  НАСИЛЬСТВО”,  інформаційні  матеріали  про  безоплатну

правову допомогу, що містять контактну інформацію

24.05.2021 -  з  нагоди відзначення  в  Україні  1  червня Міжнародного  дня  захисту  дітей

начальник  Старосамбірського  бюро  правової  допомоги  спільно  з  керівником  та

працівниками  Старосамбірського  районного  сектору  філії  ДУ  "Центр  пробації"  у

Львівській  області  відвідали  Лаврівський дитячий будинок,  що на  Старосамбірщині.  В

рамках візиту вихованців та персонал поінформовано про діяльність системи безоплатної

правової допомоги, дітям наголошено на тому , що вони мають право отримати правової

послуги  які  надають  адвокати  за  рахунок  держави.  Присутнім  роздали  інформаційні

матеріали та буклети з контактами центрів правової допомоги. Фахівці сектору пробації в

свою чергу акцентували увагу на недопущенні і попередженні дитячої злочинності



24.05.2021 -  Коли  застосовується  адміністративне  затримання?  Хто  саме  має  право

затримувати  людину?  Як  має  відбуватися  адміністративне  затримання?  На  який  строк

можна затримати людину? Які підстави адміністративного затримання? Ці та інші питання

обговорювались під час правопросвітницького заходу “Адміністративне затримання: що

треба знати”, який відбувся за участі фахівця Самбірського місцевого центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги та працівників поліцейської станції у місті Рудки

(Рудківська  територіальна  громада).  Працівниця  Центру  наголосила  на  тому,  що

затриманий має право на захисника і про кожний випадок адміністративного затримання

органи  або  уповноважені  особи  інформують  центри  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги,  за  виключенням  випадків,  якщо  особа  захищає  себе  особисто  чи

запросила  захисника.  А  право  на  отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги

повинно бути роз’яснено затриманій особі, про що остання повинна поставити свій підпис

в протоколі. Окрім того, фахівець центру розповсюдили інформаційні матеріали та буклети



01.06.2021 - у Старому Самборі, як і щороку, відзначили День захисту дітей. Святкування

відбулося  на  міському  стадіоні.  Організували  та  провели  свято  працівники  багатьох

підрозділів  Старосамбірської  міської  ради.  До  святкування  долучилися  і  працівники

Старосамбірського бюро правової допомоги. Для дітей провели цікаву правову вікторину,

розповіли про їхні права та обов'язки та привітали зі святом  

01.06.2021 -  фахівці  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД   провели

правопросвітницькі заходи з учнями 5 класу середньої загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ

ступенів м.Самбора, зокрема спільно з школярами взяли участь у конкурсі малюнків на

асфальті  “Намалюй  дитинство”  та  акції  “Твоя  мрія”.  Начальник  відділу



правопросвітництва  та  надання  БПД,  яка  є  модератором  кіноклубу  Docudays  UA при

Самбірському  місцевому  центрі  з  надання  БВПД  організувала  засідання  кіноклубу  з

переглядом  документального  фільму  “Джованні  та  балет  на  воді”.  Фільм  зображує

десятирічного хлопчика  Джованні,  який мріє  взяти участь  у  Чемпіонаті  Нідерландів  із

синхронного плавання. Оскільки цей вид спорту вважається «дівчачим», не всі розуміють

його прагнення. Але Джованні йде своєю дорогою і, успішно склавши іспит, стає першим

хлопчиком, який взяв участь у чемпіонаті 



В  ході  обговорення  фільму  учні  ознайомились  з  поняттями  «ґендерні  стереотипи»,

«ґендерна рівність», підвищили рівень мотивації до саморозвитку, усвідомили унікальність

кожного  зокрема.  Модератор  спільно  з  вчителями  постарались  сформувати  у  дітей

негативне  ставлення  до  образ,  глузування,  цькування  та  навчити  критично  аналізувати

гендерні стереотипи

01.06.2021 -  працівники Турківського бюро правової  допомоги 01 червня 2021 року на

Площі Ринок у м.Турка провели інформаційну акцію з нагоди Дня захисту дітей 

08.06.2021 - фахівець Старосамбірського бюро правової допомоги взяла участь у засіданні

круглого столу за  темою «Налагодження співпраці  з  метою надання соціальних послуг

людям з інвалідністю», який провели  представники ГО "Старосамбірська організація осіб



з інвалідністю ЛОА ВО СОІУ". Під час заходу, яке відбувався у формі діалогу,  присутні

обговорювали  важливі  питання  щодо  лікування  та  навчання  дітей  з  інвалідністю,

отримання фінансової допомоги від громад району, надання правової допомоги особам з

інвалідністю,  соціального  забезпечення  таких  громадян.  Працівниця  Старосамбірського

бюро правової допомоги розповіла про систему БПД, про категорії осіб, які мають право

на отримання безоплатної правової допомоги, про порядок її надання. Також наголосила,

що цьогоріч відзначається 10-річчя прийняття Закону України "Про безоплатну правову

допомогу"  та  створення  Координаційного  центру  з  надання  правової  допомоги.  На

завершення  працівниця  центру  підсумувала,  що  система  надання  безоплатної  правової

допомоги працює для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права 



17.06.2021 -  відбулася робоча зустріч працівників районного відділу державної виконавчої

служби  та  фахівця  Старосамбірського  бюро  правової  допомоги.  Доволі  часто  у  бюро

звертаються  громадяни,  які  є  боржниками  по  виконавчих  документах  про  стягнення

аліментів  на  утримання  дітей.  Платники  аліментів  просять  роз'яснити  їм  механізм

обчислення та порядок стягнення з них аліментів. Тому метою зустрічі було обговорення

спірних  питань,  які  виникають  при  обчисленні  розміру  аліментів,  що  стягуються  з

непрацюючих боржників, задля надання повних та вичерпних консультацій з даної теми

18.06.2021 -  працівники  Мостиського  бюро  правової  допомоги  провели

правопросвітницький захід  на  тему «Профілактика  насильства  в  сім'ї»,  у  якому  взяли

участь  провідний  інспектор  Мостиського  районного  сектору  філії  Державної  установи

«Центр  пробації»  та  директор  КУ  «Центру  надання  соціальних  послуг»  Шегинівської

сільської  ради.  Під  час  заходу  говорили  про  види  насильства,  взаємовідносини  між

чоловіком  та  жінкою,  гендерні  відмінності,  шляхи  подолання  і  вирішення  конфліктів,

подолання агресії,  про відповідальність,  яка чекає на кривдників,  а  також про порядок

застосування  термінового  заборонного  припису  та  обмежувального  припису  стосовно

кривдника.  Метою  проведення  даного  заходу  було  привернення  уваги   до  проблеми



насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, рівних прав жінок і чоловіків, а також

профілактика вчинення домашнього насильства 

30.06.2021 -  проведення  працівниками  Старосамбірького  бюро  правової  допомоги

відеолекторію (онлайн) на тему «Конституційні права і обов’язки людини і громадянина»

Кількість заходів  - 21

Комунікативні  заходи,  спрямовані  на  посилення  правової  спроможності  громад,

формування та розвиток ОТГ

01.04.2021 -  працівники  Мостиського бюро  правової  допомоги взяли  участь  у  робочій

зустрічі за участі Зеновія Фольтовича , міського голови Судововишнянської ОТГ та Галини

Приймак,  начальник  відділу,  реєстратор  ЦНАПу  міської  ради.  Начальник  відділу

“Мостиське бюро правової допомоги” поінформував про роботу бюро правової допомоги

та запропонував співпрацю у вирішенні правових проблем громадян



19.05.2021 - правопросвітницький захід на тему "Порядок позбавлення батьківських прав.

Запобігання та протидія насильству в сім'ї"  за участі фахівців Старосамбірського бюро

правової  допомоги  відбувся  у  Службі  у  справах  дітей  Старосамбірської  міської  ради.

Учасники  обговорили  способи  попередження  домашнього  насильства,  позбавлення

батьківських  прав  кривдників,  проаналізували  вплив  даного  негативного  явища  на

суспільне життя, домовились про взаємну співпрацю та спільні напрями діяльності 



20.05.2021 -  правопросвітницький захід на тему "Запобігання та  протидія  насильству в

сім'ї" за участі фахівця Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної

правової  допомоги  відбувся  у  Рудківському  центрі  надання  соціальних  послуг

Самбірського  району  Львівської  області.  Учасники  обговорили  роботу  з  прийому  та

реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства; координації заходів реагування на

факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам відповідно

до  Законів  України  “Про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству”,  “Про

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 

08.06.2021 - робоча зустріч фахівців Турківського бюро правової допомоги з працівниками

органів місцевого самоврядування Турківськоі міської ради щодо забезпечення права на

безоплатну  правову  допомогу з  нагоди  10  -  річчя  прийняття  Закону  України  “Про

безоплатну правову допомогу”

Кількість заходів - 4

Фахівці  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги організовували  та  проводили  заходи  правопросвітницького  характеру

спільно із партнерами 

01.04.2021 - у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у

сільське господарство України» з метою поширення інформації щодо земельної реформи в

Україні  працівники  Мостиського  бюро  правової  допомоги  провели  виїзний  прийом

громадян  у  Судововишнянській  ОТГ.  Фахівці  бюро  надали  мешканцям  громади



консультації щодо вирішення проблемних питань у сфері земельного права, роз'яснення

щодо норм діючого законодавства 

06.04.2021 - участь працівників Мостиського бюро правової допомоги у круглому столі на

тему  “Профілактика продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім,”

що відбувся у відділенні поліції №1 Яворівського РВП 

08.04.2021 - з метою координації зусиль щодо створення належних умов розвитку сім'ї,

підвищення статусу жінок у суспільстві, утвердження рівних прав та можливостей жінок і

чоловіків,  попередження  домашнього  насильства  на  території  Самбірщини,  виконавчий

комітет Самбірської міської ради затвердив оновлений склад Координаційної ради з питань

запобігання насильству  в  сім'ї,  гендерної  рівності  та  протидії  торгівлі  людьми,  до  якої

увійшов  директор  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  -  Микола  Шийко.  Разом з  іншими фахівцями він  братиме участь  у

розробленні  заходів  щодо  здійснення  всебічної  допомоги  сім’ям,  які  перебувають  в

складних  життєвих  обставинах,  проведенні  правопросвітницької  діяльності  з  питань

сімейної політики та гендерної рівності на території Самбірського району, ініціюватиме

громадський контроль за дотриманням чинного законодавства з питань щодо запобігання

та  протидії  домашньому  насильству,  сприятиме  взаємодії  державних  органів  та

громадськості з питань щодо усунення проявів домашнього насилля, співпрацюватиме з

громадськими  організаціями,  що  провадять  діяльність,  пов’язану  з  протидією  торгівлі

людьми та надаватиме закладам, організаціям, окремим громадянам правові консультації з

питань, що входять до компетенції координаційної Ради

27.04.2021 -  з  метою  обміну  інформацією  та  обговорення  проблемних  питань,  які

виникають під час роботи з клієнтами Центру та при здійсненні нотаріальної діяльності,

відбувся  навчальний  семінар,  який  провів  Юрій  Кульчицький,  приватний  нотаріус

Самбірського нотаріального округу з фахівцями Самбірського місцевого центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги. Учасники розглянули ряд актуальних правових

проблем  щодо  спадкування  за  законом  та  заповітом,  здійснення  правочинів  договору

дарування, купівлі - продажу тощо. Участь в обговоренні у режимі відеоконференцзв'язку

із використанням програми ZOOM брали працівники Мостиського, Старосамбірського та

Турківського бюро правової допомоги



28.04.2021 - з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці, який у 2021 році відзначається під

девізом  «Передбачати,  готуватися  та  реагувати  на  кризи  –  інвестуймо  зараз  у  стійкі

системи безпеки здоров’я на роботі», директор та фахівці Самбірського місцевого центру з

надання безоплатної вторинної правової допомоги провели правопросвітницький захід з

питань  охорони  праці  з  працівниками  підприємства  “ВІДОКРЕМЛЕНИЙ  ПІДРОЗДІЛ

”САМБІРСЬКА  ДИСТАНЦІЯ  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ”  ДЕРЖАВНОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНО-

ГАЛУЗЕВОГО  ОБ’ЄДНАННЯ  ”ЛЬВІВСЬКА  ЗАЛІЗНИЦЯ”.В  цей  день  відбулось  спільне

інструктування та бесіда про порядок, який діє на підприємстві, особливості створення і

забезпечення  здорових  і  безпечних  умов  праці  і  контроль  за  їх  дотриманням,  аналіз

показників  безпеки,  здійснення  організаційних,  технічних,  санітарно-гігієнічних  та

лікувально-профілактичних  заходів,  які  спрямовані  на  збереження  здоров’я  та



працездатності людей під час трудової діяльності. Під час заходу директор Самбірського

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповів про те, як

скористатись послугами системи безоплатної правової допомоги, а також про важливість

створення на  кожному робочому  місці,  в  кожному структурному підрозділі  умов  праці

згідно  з  нормативно-правовими  актами,  дотримання  вимог  законодавства  про  права

працівників  в  галузі  охорони  праці,  відповідальність  за  порушення  цих  вимог.  (ст.  13

Закону України «Про охорону праці»)



13.05.2021 - проведення у рамках реалізації Програми “Прискорення приватних інвестицій

у  сільське  господарство”  працівниками  Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги  виїзного консультування громадян у м.Турка та

правопросвітницького  заходу  на  тему  “Продаж  земель  сільськогосподарського

призначення”    

20.05.2021 -  з метою поширення інформації щодо земельної реформи в Україні, у рамках

реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство

України»  працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової допомоги та Старосамбірського бюро правової допомоги провели виїзний прийом

громадян  у  с.Воля,  с.Созань  та  с.Страшевичі  Старосамбірської  ОТГ.  Фахівці  Центру

надали  мешканцям  громад  правову  інформацію  та  консультації  щодо  вирішення

проблемних  питань  у  сфері  земельного  права,  роз'яснення  щодо  норм  діючого

законодавства.  Під час роботи консультаційного пункту громадян також поінформовано

про систему безоплатної  правової  допомоги,  про діяльність  місцевого центру та  бюро,

ознайомлено  з  переліком  послуг  та  категоріями  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну

вторинну правову допомогу, розповсюджено інформаційні матеріали та буклети



20.05.2021 -  працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної

правової  допомоги  та  Мостиського  бюро  правової  допомоги   провели  виїзний  прийом

громадян  у  с.Мишлятичі  с.Тамановичі,  с.Шегині,  с.Волиця,  с.Дешичі,  с.Радохінці,

с.Йорданівка  Шегинівської  ОТГ.  Фахівці  Центру  надали  мешканцям  роз'яснення  щодо

норм діючого  законодавства,  консультації  щодо  вирішення  проблемних питань  у  сфері

земельного права, зокрема: надання земельної ділянки учасникам АТО, продаж земельної

частки  паю,  порядок  встановлення  земельних  сервітутів,  мінімальний  розмір  оренди

земельної  ділянки  (паю),  присвоєння  кадастрового  номеру  земельної  ділянки   порядок

встановлення меж земельної ділянки, порядок встановлення меж земельної ділянки. Під

час роботи консультаційного пункту громадян також ознайомлено з переліком послуг та

категоріями  осіб,  які  мають  право  на  безоплатну  вторинну  правову  допомогу,

поінформовано  про  систему  безоплатної  правової  допомоги,  про  діяльність  місцевого

центру та бюро правової допомоги. Окрім того, у с.Шегині відбувся правопросвітницький

захід на тему “Про порядок надання земельних ділянок учасникам АТО”. Під час заходу

розповсюджено інформаційні матеріали та буклети



27.05.2021 - у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у

сільське господарство України», з метою поширення інформації щодо земельної реформи в

Україні  працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  провели  виїзні  прийоми  громадян  у  с.Долобів,  с.Хлопчиці,  с.Луки,

с.Ваньковичі Рудківської ОТГ. Фахівці Центру надали мешканцям правову інформацію та

консультації щодо вирішення проблемних питань у сфері земельного права, роз'яснення

щодо  норм  діючого  законодавства.  Під  час  роботи  консультаційного  пункту  громадян

також ознайомлено з переліком послуг та категоріями осіб, які мають право на безоплатну

вторинну правову допомогу, поінформовано про систему безоплатної правової допомоги,

про  діяльність  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  БВПД.  Окрім  того,  у

вищезазначених населених пунктах, фахівці центру провели правопросвітницькі заходи за

темою “Набуття права власності за давністю користування”, під час яких розповсюдили

інформаційні матеріали та буклети



27.05.2021 - у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у

сільське  господарство  України»,  з  метою  посилення  захисту  прав  громадян  у  сфері

земельних  відносин  шляхом  надання  безоплатної  первинної  та  вторинної  правової

допомоги,  посилення  правової  спроможності  громадян  та  громад  у  сфері  земельних

відносин, покращення правової обізнаності в результаті проведення правопросвітницьких

заходів,  працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  провели  виїзні  прийоми  громадян  у  с.Сіде,  с.Городище,  с.Мала

Озимина, с.Велика Озимина Ралівської та Новокалинівської ОТГ.  Фахівці Центру надали

мешканцям правову  інформацію та консультації  щодо вирішення проблемних питань у

сфері  земельного  права,  роз'яснення  щодо  норм  діючого  законодавства,  а  також

роз'яснення механізмів і процедур, як користуватися і розпоряджатися своєю землею. Під

час  роботи  консультаційного  пункту  громадян  ознайомлено  з  переліком  послуг  та

категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, гарантіями

допомоги у судовому захисті  порушених прав,  поінформовано про систему безоплатної

правової допомоги, про діяльність Самбірського місцевого центру з надання БВПД. 



Окрім  того,  у  вищезазначених  населених  пунктах  фахівці  центру  провели

правопросвітницькі заходи за темою “Набуття права власності в порядку спадкування”, під

час яких розповсюдили інформаційні матеріали та буклети

08.06.2021 -  фахівець  Мостиського бюро правової  допомоги  взяла участь у семінарі на

тему ''Тверезий простір громаді”, який  відбувся у Мостиській міській раді. Під час заходу

учасники  обговорили  питання  залежності,  види  залежності,  основні  підходи  до

профілактики та лікування 

08.06.2021 - з метою посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом

надання  безоплатної  первинної  та  вторинної  правової  допомоги,  посилення  правової

спроможності  громадян  та  громад  у  сфері  земельних  відносин,  покращення  правової

обізнаності  в  результаті  проведення  правопросвітницьких  заходів,  у  рамках  реалізації

проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»,

працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги провели виїзні прийоми громадян в Бісковицькій ОТГ, зокрема, у с.Бісковичі,

с.Воютичі, с.Лютовиська. 



Під  час  роботи  консультаційного  пункту  громадян  ознайомлено  з  переліком  послуг  та

категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, гарантіями

допомоги у судовому захисті  порушених прав,  поінформовано про систему безоплатної

правової допомоги, про діяльність Самбірського місцевого центру з надання БВПД. Окрім

того,  у  вищезазначених населених пунктах фахівці  центру провели правопросвітницькі

заходи  за  темою  “Відкриття  ринку  землі”,  під  час  яких  розповсюдили  інформаційні

матеріали та буклети

10.06.2021 -  у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у

сільське  господарство  України»,  фахівці  Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги провели виїзні прийоми громадян в Ралівській

ОТГ, зокрема, у с.Нагірне, с.Вільшаник, с. Черхава. У вищезазначених населених пунктах

працівники  центру  провели  правопросвітницькі  заходи  за  темою  “Надання  земельних

ділянок учасникам АТО”, під час яких розповсюдили інформаційні матеріали та буклети

11.06.2021 - у рамках реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у

сільське  господарство  України» працівники  Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги  в Ралівській ОТГ, зокрема, у с.Блажів, с.Воля -

Блажівська, с.  Монастирець  забезпечили  роботу  консультаційного пункту  та  провели



правопросвітницькі заходи за темою “Реалізація права громадян на безоплатне отримання

земельної ділянки”, під час яких розповсюдили інформаційні матеріали та буклети

17.06.2021 -  забезпечення  працівниками  Мостиського  бюро  правової  допомоги

забезпечення  роботи  консультаційного  пункту  у  Чернівському  старостинському  окрузі

Мостиської  ОТГ  у  рамках  реалізації  проєкту  «Програма  «Прискорення  приватних

інвестицій у сільське господарство України» та проведення правопросвітницького заходу

“Безоплатна передача земельної ділянки під  ОСГ”

23.06.2021 - забезпечення  працівниками  Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги та Старосамбірського бюро правової допомоги

роботи  консультаційного  пункту  у  с.Буньковичі,  с.Велика  Сушиця  Хирівської  ОТГ  у

рамках  реалізації  проєкту  «Програма  «Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське

господарство України» та проведення правопросвітницького заходу “Земельний податок

для фізичних осіб”

25.06.2021 -  забезпечення  працівниками  Самбірського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги та  Турківського бюро правової допомоги роботи



консультаційного пункту у с.Завадівка, с.Мельничне Турківської ОТГ у рамках реалізації

проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»

та  проведення  правопросвітницького  заходу “Безоплатна  передача  земельної  ділянки із

земель державної і комунальної власності” 

Кількість заходів - 17

[1.2.] БПД - онлайн. Електронний правовий супровід

Упровадження  на  сайті  інформаційних  електронних  ресурсів  для  конкретних

цільових груп

Кількість тем  -  не заплановано

Розробка взірцевих документів

Кількість розроблених документів - 1

[1.3.]Довідково-інформаційна  платформа  правових  консультацій  «WikiLegalAid»

(далі-«WikiLegalAid»). Наповнений контент

Надання  пропозицій  щодо  актуальних  тем  для  напрацювання  консультацій  та

взірцевих документів

Кількість наданих пропозицій — 1

Підтримка платформи  в актуальному стані 

Кількість оновлень - постійно 

[1.4.] Механізм перенаправлення. 

Розширення  діяльності  щодо  перенаправлення  до  інших  соціальних  державних

інституцій,  розширення  діяльності  щодо  перенаправлення  до  інших  соціальних

державних інституцій, ГО

Актуалізація та оновлення централізованої мережі партнерів

Кількість нових партнерів - 0

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД

[2.1.]  Експертна оцінка\Peer review. Залучення адвокатів та працівників до пілотів

системи

Кількість заходів - за планом РЦ 

[2.2.]“Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя”\

Ukrainian A2J School of  ;  Practice.  Підвищення кваліфікації  працівників центру та

адвокатів . Регіональні заходи для працівників, адвокатів і партнерів



Участь у навчальних заходах  

Кількість навчань  -  у 2 кварталі не заплановано

[2.3.]Стратегічні судові спори\модельна справа Strategic litigation. Пошук, виявлення 

системних порушень прав людини

Надання матеріалів, інформації у вигляді справ клієнтів

Кількість внесених матеріалів - не заплановано

Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації

своїх прав

[3.1.] Відновне правосуддя / Медіація. Поширення інформації про відновне правосуддя

Статті у друкованих та електронних ЗМІ, на офіційних сайтах партнерів

Кількість статей - 1

Інформування клієнтів БПД про можливість  використання інструменту медіації

Інтерв'ювання/ інформування під час надання консультації

Кількість клієнтів, яким рекомендовано взяти участь у медіації - за потребою 

[3.2.] Мережа волонтерів БПД / Амбасадори БПД. Пошук вмотивованих, активних

громадян   у  різних  цільових  групах  (наприклад,  медики,  студентська  молодь,

громадські активісти, бібліотекарі)

Формування груп волонтерів за напрямками 

Кількість волонтерів - 1

[3.3.]Визначення правових потреб громадян. Проведення комплексу заходів.

Відбір  методології  проведення  дослідження  та  навчання  працівників  і  партнерів.

Кількість навчань - у 2 кварталі проведення навчань не заплановано

Залучення  ГО,  ОМС  та  партнерів  до  співпраці  у  вивченні  правових  потреб

підтримки в актуальному стані  карти правових потреб,  підписання договорів про

співпрацю - 1

Інтерв'ювання, анкетування, фокус-групи, аналіз змін, аналіз звернень громадян до

місцевих органів влади; аналіз тематики звернень до МЦ

Рейтингування актуальних питань - 1

Розділ  ІV.  Система  БПД  є  незалежною,  клієнтоорієнтованою,  інноваційною,

ефективною

[4.1.]Удосконалене управління системою БПД. 

Поширення кращих практик обслуговування клієнтів та узагальнення проблемних

питань



Здійснення  необхідних заходів  відповідно  до  порядку  оперативного  планування та

моніторингу діяльності

Кількість засідань - 3

02.04.2021 – участь  директора  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку

06.05.2021  – участь  директора  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку

02.06.2021  – участь  директора  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у засіданні Керівної ради в режимі ZOOM-зв'язку

Комплексний, в тому числі виїзний, моніторинг діяльності бюро правової допомоги

Кількість моніторингів - 1 

Горизонтальний обмін досвідом (взаємодія та обмін досвідом з РЦ та МЦ Львівщини

інших областей)

Кількість виїздів РЦ/МЦ - 1

Забезпечення системи кваліфікованими кадрами

Організація роботи (підвищення кваліфікації) професійних груп МЦ за напрямками:

інтегратори, фронтлайнери, працівники бюро, працівники відділу представництва та

надання  БВПД,  працівники  відділу  правопросвітництва  та  надання  безоплатної

правової допомоги.  Проведення нарад з проблемних питань та питань планування

діяльності,   зустрічі  з  адвокатами  з  метою  аналізу  практики,  обміну  досвідом  та

обговорення проблемних питань співпраці

01.04.2021 – 30.06.2021 -  участь  працівників  Самбірського місцевого  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги Мостиського,  Старосамбірського  та

Турківського бюро правової допомоги у навчальних онлайн-тренінгах та нарадах в режимі

ZOOM-зв'язку. 

Директор  Самбірського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги упродовж кварталу проводив наради в  режимі ZOOM-зв'язку з  працівниками

Мостиського, Старосамбірського та Турківського бюро правової допомоги

Кількість проведених  нарад в режимі ZOOM-зв'язку - 12

26.04.2021 -  за  участі  Микитина  Ігоря  Йосифовича,  директора  Регіонального  центру  з

надання БВПД у Львівській  області  та  Іськович Віри Василівни,  заступника директора



Центру  (в режимі ZOOM - зв’язку) відбулась робоча нарада з працівниками Самбірського

місцевого центру з надання БВПД та бюро правової допомоги щодо реалізації  проєкту

“Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське  господарство”,  де  було  розглянуто

актуальні питання земельної реформи, зокрема про надання якісної правової допомоги та

правопросвітництво із земельних питань, про тенденції та перспективи надання правової

допомоги  в  рамках  реалізації  проєкту  “Прискорення  приватних  інвестицій  у  сільське

господарство”. Під час даного заходу проведено навчання з працівниками бюро правової

допомоги  стосовно  коректного  внесення  у  КІАС  відомостей  щодо  питань,  з  якими

звертаються  клієнти  у  сфері  земельних  правовідносин,  до  відповідної  категорії  та

підкатегорії



23.06.2021 – в  приміщенні  Трускавецького  бюро  правової  допомоги  відбувся

інформаційно-правопросвітницький  захід  "Правові  можливості  захисту  конституційних

прав  людини  і  громадянина"  приурочений  до  Дня  Конституції. Учасниками  були

працівники  системи  безоплатної  правової  допомоги  та  соціальні  партнери,зокрема:

директорка Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання

соціальних  послуг),  директорка  Трускавецького  міського  центру  соціальних  служб  для

сім'ї дітей та молоді фахівеці центру, директорка Трускавецької міської філії Львівського

обласного центру зайнятості,  інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції

Дрогобицького РВП.Говорили про роль роль зазначених установи у сфері  захисту прав

людини і громадянина.  Особливу увагу зосередили на обговоренні шляхів захисту прав

людини і  громадянина в умовах нової  реальності  продиктованої  пандемією COVID 19.

Також  обговорено  новітні  методи  в  роботі,  які  дають  можливість  підвищувати  рівень

правової свідомості населення в умовах карантинних обмежень



Кількість проведених навчань чи нарад - 2

[4.2.]Інноваційний  портал  IT  рішень.  Впровадження  сервісу  допомоги  клієнту

використання ЕЦП

Отримання довідок для підтвердження суб’єктності через особистий кабінет клієнта- 

за наявності

[4.2.]  Оптимізовані  витрати.  Впровадження  електронного  кабінету  адвоката.

Електронна звітність  для прийняття та перевірки звітів адвокатів

Прийняття звітів від адвокатів в електронному режимі

Кількість звітів адвокатів - 0


