
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання  

Самбірським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

річного плану діяльності на 

2022 рік у 3 кварталі   

Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

Завдання 1.1. Підвищити спроможність людей самостійно ідентифікувати правові 

потреби та правові проблеми 

Підзавдання 1.1.1. Визначити конкретні цільові групи та аудиторії, напрямів та 

наповнення правопросвітницьких заходів на підставі аналізу даних  

Проведено комплекс заходів з метою виявлення та аналізу правових потреб в      

громадах, зокрема: 

Захід 1.1.1.1 Подання пропозицій до Планів підготовки інформаційно-роз'яснювальних 

матеріалів щодо прав громадян та механізму їх реалізації на 2022 рік та його актуалізація з 

урахуванням суспільного запиту та нормативно - правових змін Плану 

правопросвітницьких заходів для територіальних відділень Координаційного центру з 

надання правової допомоги (далі - ТВ) на 2022 рік  

Кількість скерованих інформацій –  1  

Захід 1.1.1.2 Підготовка та подання пропозицій до тематик правопросвітницьких заходів 

для актуалізації Плану проведення правопросвітницьких заходів на 2022 рік  

Кількість пропозицій –  1  

Підзавдання 1.1.2. Зменшити рівень правового нігілізму: навчити людей 

користуватися своїми правами та не порушувати права інших  

Фахівці центру поширювали інформацію з метою підвищення рівня обізнаності 

громадян про свої права та механізми їхньої реалізації.  

Захід 1.1.2.1 Підготовка сценаріїв для проведення правопросвітницьких заходів, 

спрямованих на навчання людей користуватись своїми правами та не порушувати права 

інших  

Кількість сценаріїв -  9  

Захід 1.1.2.2 Підготовка та надання пропозиції до розробки інформаційно-

роз'яснювальних матеріалів щодо прав громадян та механізму їх реалізації  

Кількість пропозицій - 1  

 



Захід 1.1.2.3 Проведено такі правопросвітницькі заходи на основі списку загально-

рекомендованих правових тематик щодо готовності знати свої права.  

14.07.2022 - в рамках роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги фахівці Самбірського місцевого центру з надання БВПД відвідали відділення 

надання соціальних послуг в умовах цілодобово перебування/проживання "Рудківський 

будинок "Милосердя". Цей заклад належить до так званих «місць несвободи» - це такі 

місця, де люди перебувають під опікою держави, часто потрапляючи до таких установ за 

рішенням державних органів. Підопічні цих закладів є одними із найуразливіших 

категорій громадян та частіше за інших потребують отримання різного роду правових 

послуг та захисту прав. 

 

 

 

Юристи зустрілись з адміністрацією закладу та відвідали одиноких осіб та осіб похилого 

віку, які потребують постійного догляду. Під час інформаційної сесії роз'яснили:які 

послуги надають бюро правової допомоги;хто має право на безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу; як можна її отримати, в тому числі й дистанційно. В умовах 

війни Рудківський будинок "Милосердя" надав прихисток людям, які вимушено 

переселились із небезпечених регіонів України та вже в статусі "внутрішньо переміщених 

осіб» проживають там. Фахівці центру наддали роз'яснення щодо фіксації воєнних 



злочинів, можливості отримати компенсацію за зруйноване житло, а також надали 

необхідні правові консультації та інформаційні матеріали. 

 

 

 

 

 

 



 

27.07.2022  - про остaнні зміни до трудового зaконодaвствa Укрaїни розповіла начальниця 

відділу безоплатної правової допомоги в ефірі Радіо "Поступ" м. Самбір. Юристка 

зазначила,  що  09 липня 2022 року нaбрaв чинності Зaкон Укрaїни «Про внесення змін до 

деяких зaконів Укрaїни щодо оптимізaції трудових відносин» № 2352. Це стало одним з 

етaпів оптимізaції укрaїнського трудового зaконодaвствa тa його пристосувaння до реaлій 

воєнного стaну  

 

11.08.2022 - юристи Турківського бюро правової допомоги провели правопросвітницький 

захід для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Турківській гімназії ім. 

О.Ільницького на актуальні для них правові теми: пільги та гарантії для внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО); порядок отримання компенсації за зруйноване житло; порядок 

дій у разі втрати чи спливу терміну дії документів. Найпоширеніше запитання, яке турбує 

переселенців це – грошова допомога. Варто зазначити, що у зв’язку із введенням в Україні 

військового стану та веденням бойових дій на значній території України, число осіб, хто 

потребує допомоги, в тому числі і грошової, зростає. Отож, відповідно до Постанови 

Кабінету міністрів України № 332 «Про Деякі питання виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам», яка була прийнята 20 березня 2022 року внутрішньо 

переміщені особи можуть отримувати грошову допомогу щомісячно з місяця звернення на 



період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на 

кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб, у розмірі 2 000 грн, а для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 

гривень. Присутніх поінформовано, куди необхідно звертатися для отримання допомоги 

ВПО. Фахівці бюро також роз’янили про відповідальність за ст. 40 ККУ, а саме, що не є 

кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, 

внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Юристи бюро пояснили 

вимушеним переселенцям важливість документування воєнних злочинів та злочинів проти 

людяності, скоєних російською армією в Україні. Подати заявку про воєнні злочини 

можна на сайті: https://warcrimes.gov.ua/#anketa документування воєнних злочинів. Під час 

заходу внутрішньо переміщені особи мали змогу отримати відповіді на питання з 

трудового, сімейного, адміністративного права, які їх цікавили в рамках роботи 

консультаційного пункту доступу до правової допомоги, а також отримали роз’яснення 

щодо порядку отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 



16.08.2022  - західний реабілітаційно - спортивний центр Національного комітету спорту 

інвалідів України – сучасний спортивний комплекс з інфраструктурою, якій немає рівних 

в Україні, – у найважчий для держави час приймає людей з охоплених війною регіонів. 

Директор Самбірського місцевого центру з надання БВПД спільно з юристами 

Турківського бюро правової допомоги провели правопросвітницький захід для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово розмістилися в Західному реабілітаційно-спортивному 

центрі НКСІУ в селі Яворів Самбірського району. Вимушеним переселенцям надали 

консультації з актуальних правових питань: соціальні гарантії та виплати для внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО); правила перетину кордону та обмеження щодо виїзду; 

оформлення спадщини під час воєнного стану; відновлення втрачених документів; 

отримання компенсації за зруйноване  житло та інше майно; як фіксувати воєнні злочини і 

чому це важливо; відповідальність за ст. 40 Кримінального кодексу України щодо 

заподіяння шкоди право охоронюваним інтересам.  

 

 

Директор Микола Шийко наголосив на тому, що відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» внутрішньо переміщені особи мають право не лише 

безкоштовно проконсультуватись в бюро правової допомоги, а й отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, яка полягає в складенні процесуальних документів та 

представництві інтересів у суді, які може здійснювати адвокат або працівник бюро. 



Важливо знати про те, що створено єдиний ресурс для акумулювання та документування 

воєнних злочинів https://warcrimes.gov.ua. Принцип роботи єдиної платформи досить 

простий – кожен, використовуючи покрокову інструкцію, може швидко і за зрозумілим 

алгоритмом подати інформацію з фото та відео про воєнні злочини, очевидцем чи 

потерпілим яких він став. Міністерством юстиції створено єдиний національний портал 

для збору фактів порушення прав людини Російською Федерацією, і юристи системи 

безоплатної правової допомоги, а також адвокати, які співпрацюють з системою БПД, 

долучаються до документування воєнних злочинів. На міжурядовій платформі 

https://humanrights.gov.ua/ представники правозахисних організацій, експерти у сфері прав 

людини, представники наукової спільноти та всі, хто володіють інформацією про факти 

порушень прав людини або ж став жертвою чи свідком таких подій зможуть подати 

відповідну інформацію за чіткою формою. Для того, щоб зафіксувати порушення прав 

людини та/або скоєний злочин необхідно заповнити форму, описати факт порушення прав 

людини загарбником, долучити наявні докази: фото, відео, документи, інформацію про 

свідків, жертв події. Юристи проконсультували громадян з питань сімейного, цивільного, 

адміністративного права та права на соціальне забезпечення в рамках роботи 

консультаційного пункту правової допомоги та надали інформаційні матеріали 

22.08.2022  - одним з напрямків роботи центрів з надання вторинної правової допомоги є 

правопросвітництво та надання консультацій із правових питань. А тому працівники 

«Мостиського бюро правової допомоги» побували у пункті проживання внутрішньо 

переміщених осіб, який розташований у приміщенні Буцівської школи Шегинівської 

сільської ради з метою проведення правопросвітницького заходу,  під час якого розповіли 

про: пільги внутрішньо переміщеним особам, правила перетин кордону у час воєнного 

стану, отримання допомоги з недержавних фондів. Серед питань, які цікавили громадян - 

встановлення юридичних фактів (зокрема, факт смерті на окупованій території) та 

поновлення втрачених документів. А тому юристи бюро роз`яснили, що: у відповідності 

до вимог п. 8 ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту 

смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації 

актів цивільного стану факту смерті. Заява про встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може 

бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними 

представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно 

від місця проживання заявника. 

 



 

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з 

моменту надходження відповідної заяви до суду. Наголосили, що внутрішньо переміщені 

особи мають право на безоплатну правову допомогу, в тому числі й представництво 

інтересів в суді та пільги щодо оплати судового збору  

24.08.2022  - на сьогоднішній день актуальними є вміння знати свої права і захищати їх. 

Законодавство змінюється досить швидко, тому тільки той, хто має юридичну освіту, або 

той, хто вміє шукати і отримувати правову інформацію, може відслідковувати всі зміни і 

орієнтуватись у них. Якщо у вас виникли питання до юриста, якщо є проблема, вирішити 

яку ви не знаєте як, почніть зі збору інформації. Тим паче, що відповідно до Закону 

України “Про безоплатну правову допомогу” на первинну правову допомогу мають право 

усі без виключення громадяни. З метою формування правової свідомості та підвищення 

рівня правової культури населення, з нагоди святкування Дня Незалежності України 

працівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели інформаційний флешмоб. Клієнти Центру отримали вітальні листівки, 



інформаційні матеріали, буклети та брошури. Окрім того, юристи поінформували 

громадян про те: що таке безоплатна правова допомога,  надання яких правових послуг 

вона включає,  як і де отримати безоплатну правову допомогу 

 

26.08.2022  - з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України юристи Турківського 

бюро правової допомоги на МАЙДАНІ Шевченка у місті Турка інформували мешканців 

про права і свободи громадян, про реалізацію та захист їхніх прав в умовах дії воєнного 

стану. Фахівці Бюро розповіли, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, 

тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися 

конституційні права і свободи людини і громадянина, а також вводитися тимчасові 

обмеження прав і законних інтересів осіб в межах та обсязі, що необхідні для 

забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий 

режим воєнного стану. 



 

Проте, як пояснили юристи, у жодному разі громадяни не можуть бути обмежені чи 

позбавлені:  

- права мати рівні з іншими конституційні права і свобода та бути рівними перед 

законом;  

- права на громадянство;  

-  права на життя та здоров’я;  

- права на повагу до його гідності;  

- права на свободу та особисту недоторканність;  

- права кожного заарештованого чи затриманого зразу ж знати мотиви арешту чи 

затримання, з моменту затримання мати право на захист і користуватися правовою 

допомогою захисника;  

- права вимагати негайного повідомлення родичів про арешт або затримання; права 

на звернення; права на житло і право не бути примусово позбавленим житла інакше 

як на підставі закону за рішенням суду; 

 



 

- права на судовий захист прав і свобод людини, на звернення за захистом своїх прав 

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та в установленому 

законодавством порядку до відповідних міжнародних організацій, права іншими не 

забороненими законом способами захищати свої права і свободи під порушень і 

протиправних посягань; 

- права на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.  

12.09.2022  -  щороку 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я за підтримки 

Міжнародної асоціації із запобігання самогубств проводять Всесвітній день запобігання 

самогубствам. Тому відбулася робоча зустріч щодо розроблення спільних планів дій для 

своєчасного виявлення поведінкових відхилень у дітей, які можуть свідчити про 

суїцидальні наміри, надання кваліфікованої допомоги та психологічної підтримки таким 

дітям. Участь у заході взяли: старший інспектор СЮП Яворівського РВП ГУНП у 

Львівській області капітан поліції Петик Вікторія, директор комунальної установи "Центр 

надання соціальних послуг Шегинівської сільської ради" Вінярська Мар'яна, спеціаліст 



відділу "Служба у справах дітей Шегинівської сільської ради" Хміляр Орися, начальник 

служби у справах дітей Судововишнянської міської ради Сидор Зоряна, головний 

спеціаліст служби у справах дітей Мостиської міської ради Тарнавська Оксана та 

головний юрист сектору "Мостиське бюро правової допомоги» Мегес Марія 

 

 

 

23.09.2022  –  юристи сектору «Турківське бюро правової допомоги» надавали безоплатні 

правові консультації та  відповідали на запитання внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають у гуртожитку Турківського професійного ліцею, зокрема: Які права та 

гарантії мають внутрішньо переміщені особи? Як отримати соціальні виплати внутрішньо 

переміщеній особі, гарантовані чинним законодавством? Як ВПО реалізувати своє право 

на працю та який порядок і умови зарахування трудового стажу особі? Як отримати 

компенсацію за пошкоджене або знищене майно внаслідок бойових дій? Фахівці бюро  

розповіли про те, чи буде відповідати особа за кримінальне правопорушення під дією 

фізичного чи психологічного примусу. Увагу переселенців зосередили на роз’ясненні ст. 

40 Кримінального кодексу України – що не є кримінальним правопорушенням дія або 

бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під 

безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати 



своїми вчинками. Також внутрішньо переміщені особи дізнались про умови та порядок 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в бюро правової 

допомоги в умовах воєнного стану та про те, які права та гарантії мають внутрішньо 

переміщені особи. Окрім того, юристи розповсюдили інформаційні матеріли, брошури та 

буклети 

 

 

28.09.2022  –  про захист прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій 

говорили юристи Самбірського місцевого центру з надання БВПД з фахівцями Служби у 

справах дітей Бісковицької сільської ради. Під час правопросвітницького заходу учасники 

обговорювали важливі та актуальні питання щодо дій держави, які здійснюються 

відповідно до норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту дітей, які 

перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів та дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів. Директор Самбірського місцевого центру роз’яснив, 

що відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" дитина, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – це дитина, яка:отримала 

поранення, контузію, каліцтво; зазнала фізичного, сексуального, психологічного 

насильства; була викрадена або незаконно вивезена за межі України; залучалася до участі 

у діях воєнізованих чи збройних формувань; незаконно утримувалася, у тому числі в 



полоні. Працівники Служби зазначили, що у разі переміщення, у тому числі за кордон з 

метою евакуації під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні, дітей, 

влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів чи влаштованих у сім’ю 

патронатних вихователів, керівники відповідних закладів, уповноважені ними працівники 

або інші особи, призначені органом опіки та піклування чи військовою військово-

цивільною адміністрацією за місцем розташування закладу, патронатні вихователі є 

законними представниками таких дітей до повернення такої дитини в Україну або до її 

возз’єднання з сім’єю 

 

 Також, наголосили на тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування першочергово проводять відселення дітей, які опинилися чи можуть 

опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів. Відселення 

дітей проводиться разом з батьками, законними представниками або, за їхньою згодою, 

без супроводження чи з іншими особами. Статус надається органом опіки та піклування за 

місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи, а також за місцем 

проживання (перебування) дитини у населеному пункті, на території якого здійснюються 

бойові дії. Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина 

переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, 

прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник 



органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу і 

копії документів, засвідчені в установленому порядку. Юристи центру також роз’яснили, 

що діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на 

всі гарантії та пільги, передбачені законодавством для таких осіб. Учасники заходу 

зробили закономірний висновок, що необхідна ефективна співпраця та взаємодія між 

установами, відповідальними за дотримання та захист прав дітей. Працівники Центру 

поінформували, де саме можна отримати безоплатну правову допомогу  

Кількість заходів  - 30   

Захід 1.1.2.4 Проведення правопросвітницьких заходів в рамках реалізації проекту 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"  

05.07.2022 – працівники Самбірського бюро правової допомоги забезпечили роботу 

консультаційного пункту у рамках виїзного консультування у рамках Програми 

«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство України» у селах Роздільне 

та Вощанці Рудківської ОТГ Самбірського району Львівської області та провели право 

просвітницький захід для мешканців громади  

13.07.2022  -  як війна змінила правові потреби людей у земельній сфері, – говорили 

фахівці Мостиського бюро правової допомоги під час виїзду  в  с. Мартини  Мостиської 

ОТГ в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Окрім інформаційної сесії фахівці Бюро надали роз’яснення та консультації мешканцям 

громади, розповсюдили інформаційні матеріали   

 

 



 

 

21.07.2022  - у рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» юрист сектору «Турківське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід на тему «Укладення договорів щодо земельних ділянок» для 

громадян села Либохора Боринської територіальної громади.  

 



Під час проведення заходу фахівчиня звернула увагу на порядок приватизації та реєстрації 

земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера – необхідні умови для здійснення 

цивільно-правових угод щодо земельної ділянки. Також Марія Любоємська обговорила з 

жителями села першочергові правові потреби щодо земельних відносин та надала 

роз’яснення та консультації з питань, що стосуються земельного права в рамках роботи 

консультаційного пункту доступу до правової допомоги 

26.07.2022 - відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 

воєнного стану» від 24.03.2022 р. № 2145-IX визначено особливості орендних відносин 

щодо земель приватної, державної та комунальної власності і саме про особливості оренди 

землі в умовах воєнного стану розповідали під час правопросвітницького заходу фахівці 

Мостиського бюро правової допомоги мешканцям громади  у  с. Заріччя  Мостиської ОТГ   

 

09.08.2022  -  під час правопросвітницького заходу у с.Викоти  Бісковицької  ТГ юристи 

Центру розповіли, що 14 травня 2022 року набрала чинності Постанова КМ України 

"Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах 



воєнного стану” № 564 від 7 травня 2022 року (Постанова 564), яка визначила умови 

ведення Державного земельного кадастру (ДЗК) протягом дії воєнного стану в Україні та 

одного місяця з дня його припинення. Згідно з Постановою 564, припиняється доступ 

користувачів до ДЗК в межах адміністративно-територіальних одиниць, які розташовані в 

районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні), а також переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або 

тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.  

 

Однак в межах адміністративно-територіальних одиниць, які до такого переліку не 

входять, ведення операцій із ДЗК забезпечується з урахуванням таких особливостей: 

внесення відомостей (змін до відомостей) до ДЗК здійснюється виключно державними 

кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та його територіальних органів, 

включеними до переліку, що затверджується Держгеокадастром за погодженням із 

Мінагрополітики; надання доступу до ДЗК користувачам, які мали такий доступ до 24 

лютого 2022 року, здійснюється за рішенням Держгеокадастру на підставі їх звернень. 

Надання доступу новим користувачам відбувається у встановленому законодавством 

загальному порядку; надання таких відомостей із ДЗК може здійснюватися також 

адміністраторами центрів надання адміністративних послуг або уповноваженими 

посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.  

 



 

Користування відомостями ДЗК про координати поворотних точок меж об'єктів ДЗК 

дозволяється лише особам, визначеним у Переліку кадастрових реєстраторів, а також 

визначеним сертифікованим інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам. Такі 

відомості не зазначаються у витягах із ДЗК, викопіюваннях з картографічної основи ДЗК, 

копіях документів ДЗК. Публічна кадастрова карта не функціонуватиме, оприлюднення 

відомостей ДЗК через Публічну кадастрову карту не здійснюється. На завершення заходу 

фахівці бюро правової допомоги поінформували учасників про те, що  юридичну 

консультацію або роз'яснення з правових питань можна отримати, зателефонувавши на 

Єдиний телефонний номер системи БПД 0 800-213-103; у месенджері Фейсбук-сторінки 

системи БПД; за допомогою чат-боту «Безоплатна правова допомога» у Телеграм. Правові 

консультації можна також переглянути на довідково-інформаційній платформі 

WikiLegalAid, прочитати у Телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога»  

10.08.2022 - про зміни законодавства у земельній сфері та продовольчу безпеку – говорили 

фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги під час виїзду в рамках "Прогарми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» с.Дроздовичі 

Добромильської ОТГ Самбірського району. За період дії воєнного стану законодавство, 

що регулює земельні відносини в Україні, неодноразово змінювалося. Тема правового 

регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану є актуальною. Що робити, якщо 

закінчився строк дії договору оренди землі? На яких умовах зараз можна орендувати 

ділянку? Як змінити склад  угідь? Як зареєструвати договір оренди ? З цими та іншими 



питаннями люди звертаються до фахівців системи безоплатної правової допомоги.  

 

Також працівники бюро правової допомоги поінформували присутніх  про те, що Закон 

України від 24.03.2022 р № 2145-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану» вирішив питання про користування земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення: щодо с/г землі, де договори закінчилися після введення воєнного стану - без 

фактичного підписання договорів сторонами та внесення інформації до реєстру речових 

прав, вважатимуться поновленими на один рік договори оренди, емфітевзису, суперфіцію, 

земельного сервітуту щодо земельних ділянок с/г призначення, строк користування якими 

закінчився після введення воєнного стану; орендна плата не може бути вище 8% від НГО, 

що визначається від середньої НГО за ріллю по області;орендар не має права на 

компенсацію витрат на поліпшення ділянки, поновлення договору на новий строк за 

процедурою переважного права, передачу ділянки в суборенду, встановлення земельного 

сервітуту, заміну угідь земельної ділянки, закладення багаторічних насаджень, 

переважного права на купівлю ділянки, відчуження, передачу в заставу права 

користування, об’єднання її з іншою ділянкою, використання корисних властивостей 

ділянки для власних потреб (корисні копалини, торф, ліс і ТТП), зміну цільового 

призначення ділянки; договір укладається лише в електронній формі та засвідчується 



кваліфікованими електронними підписами сторін; формування земельної ділянки для 

передачі її в оренду військовою адміністрацією здійснюється також за спрощеною 

процедурою (без внесення інформації до кадастру, без присвоєння кадастрового номера).  

Також працівники Бюро правової допомоги надали громадянам правові консультації та 

роз'яснення, розповсюдили інформаційні матеріали та поінформували про те, як і де 

можна отримати безоплатну правову допомогу  

12.08.2022  -  про порядок зміни цільового призначення земельних ділянок в умовах війни 

розповіли юристи «Мостиського бюро правової допомоги» мешканцям с.Бортятино на 

виїзному консультуванні в рамках «Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство».  

 

Кожна земельна ділянка має своє цільове призначення. Відповідно до статті 1 Закону 

України «Про землеустрій», цільове призначення земельної ділянки – це використання 

земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у 

встановленому законодавством порядку. Закон № 2247−IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в 



умовах воєнного стану» передбачає спрощену процедуру надання та зміни цільового 

призначення земельних ділянок: для розміщення підприємств, що евакуюються із зони 

бойових дій; розміщення об’єктів для тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

осіб; ведення сільського господарства; сталого функціонування газотранспортної та 

газорозподільної систем, водопостачання та водовідведення, виробництва тепла, 

електронних комунікацій тощо. Фахівці бюро надали вичерпні консультації  із земельних 

питань, пояснили про останні законодавчі зміни, роботу системи безоплатної правової 

допомоги та розповсюдили інформаційні буклети 

16.08.2022  -  у рамках виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» фахівці Турківського бюро правової допомоги провели 

інформаційно-роз'яснювальний правопросвітницький захід на тему «Укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки» для жителів с. Сянки Боринської територіальної 

громади. Під час проведення заходу юристи звернули увагу громадян на порядок 

приватизації та реєстрації земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера – необхідні 

умови для здійснення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки.  

 



Роз’яснили поняття «договору купівлі-продажу», порядок дій, які необхідно вчинити для 

того, щоб укласти такий договір. Фахівці наголосили на тому, що договір купівлі-продажу 

земельної ділянки укладається лише в письмовій формі та підлягає нотаріальному 

посвідченню.Окрім того, звернули увагу учасників заходу на те, що на сьогоднішній день 

у зв’язку з воєнним станом на території України може бути обмежена робота Державного 

земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким 

чином, договір купівлі-продажу земельної ділянки можна буде укласти після відновлення 

роботи даних реєстрів. В ході зустрічі обговорено першочергові правові потреби жителів 

селища щодо земельних відносин, а також надано роз’яснення та консультації з питань 

земельного права в рамках роботи консультаційного пункту доступу до правової допомоги 

18.08.2022  - про «Зміни в правах орендаря земельної ділянки під час воєнного стану» 

говорили юристи Самбірського бюро правової допомоги в Корницькому старостинському 

окрузі Новокалинівської ОТГ. Законом України № 2145-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки 

в умовах воєнного стану» передбачені певні зміни для власників та орендарів земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, і стосуються ці зміни тільки таких 

земельних ділянок і не поширюються на всі інші види. Зміни стосуються тих 

правовідносин, які припинили свою дію або виникли після 7 квітня 2022 року, тобто після 

спрощення порядку надання земельної ділянки с/г призначення в оренду, а саме 

скасування аукціону з оренди земель с/г призначення державної та комунальної власності, 

які існували до цього. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення тепер становить 1 рік. Це стосується договорів, які укладені після 07 квітня 

2022 року під час дії воєнного стану. Договори, строк яких закінчився після введення 

воєнного стану вважаються поновленими на 1 рік без волевиявлення сторін відповідних 

договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. Тобто, вимоги земельного законодавства щодо 

мінімального строку договору оренди землі у 7 років не будуть застосовуватися до таких 

договорів. Розмір орендної плати тепер зменшений і не може перевищувати 8 % 

нормативної грошової оцінки, що визначається від середньої НГО одиниці площі ріллі по 

області, навіть якщо орендар пропонує вищий відсоток. Для порівняння, до прийняття 

цього Закону ставка була не більше 12%. 

 



 

Оскільки аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності скасовані на 

період воєнного стану, то громади зобов’язані надати дозвіл першому, хто звернувся із 

пропозицією та укласти з ним договір на 1 рік з розміром орендної плати не більше 8%. 

Окрім  проведення  право просвітницького заходу, працівники Центру надали мешканцям 

громади консультації та роз’яснення, розповсюдили інформаційні матеріали 

16.09.2022 - про особливості земельних правовідносин в умовах воєнного стану говорили 

юристи сектору «Старосамбірське бюро правової допомоги» у с. Пацьковичі  

Добромильської  ОТГ  у рамках проекту «Програми “Прискорення  інвестицій у сільське 

господарство''. Окрім консультування мешканців, юристи провели правопросвітницький 

захід на тему «Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.» Регулювання 

земельних відносин – одне з надважливих і стратегічних питань. Нові реалії вимагають 

найшвидшого реагування і коригування усіх процесів в умовах дії воєнного стану. Багато 

законодавчих змін в сфері земельних відносин стосуються насамперед спрощення 

процедур. Так, в цілому, зміни спрямовані на забезпечення функціонування життєво 

важливої інфраструктури та забезпечення техногенної безпеки, розміщення внутрішньо 



переміщених осіб, а також переміщення підприємств із зони бойових дій на безпечніші 

території. Працівники Бюро правової допомоги надали громадянам правові консультації 

та роз'яснення, розповсюдили інформаційні матеріали та поінформували про те, як і де 

можна отримати безоплатну правову допомогу  

 

19.09.2022 – у рамках проекту “Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України” юристи сектору ''Мостиського бюро правової допомоги та 

головний юрист Самбірського місцевого центру провели інформаційно - просвітницький 

захід в с.Довгомостиська, старостинський округ Сдововишнянської міської ради на тему 

''Особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану''. 9 червня 2022 

року набув чинності Закон України №2247-IX, яким визначаються особливості 

регулювання земельних відносин, а саме володіння, користування та розпорядження 

землею на час війни. Юристи зазначили, що раніше набув чинності Закон України 2145-IX 

від 24.03.2022, ключовою зміною якого було скасування проведення електронних торгів 

щодо передачі в оренду земель с/г призначення на термін дії воєнного стану. Також 

формування ділянки для передачі її в оренду здійснюється без внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового 

номера. А право оренди земельної ділянки с\г призначення не підлягає державній 

реєстрації. Договір оренди, укладений за такими правилами, не може бути поновлений чи 

укладений на новий строк. 



 

Окрім проведення правопросвітницького заходу, працівники Бюро надали громадянам 

правові консультації із таких питань: порядок орендної плати за користування земельною 

ділянкою, зміни цільового призначення земельної ділянки щодо права спільної часткової 

власності на земельну ділянку та інше. Юристи поінформували мешканців громади про те, 

де саме отримати безоплатну правову допомогу 

23.09.2022  –  в рамках реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» працівниця сектру «Турківське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід на тему «Спадкування земельної ділянки» в приміщенні 

старостинського округу с. Карпатське. Юристка поінформувала громадян про таке:  

-документи, які необхідно подати нотаріусу для оформлення права власності на 

земельну;  

-ділянку у порядку спадкування;  

-що вважається місцем відкриття спадщини;  

-строк прийняття спадщини та набуття права власності;  

-випадки, у яких необхідно звертатись до суду із позовною заявою про визнання права 



власності у порядку спадкування.  

А також розповіла про зміни в законодавстві України, пов’язані із прийняттям спадщини у 

зв’язку із введенням в державі воєнного стану. Особливу увагу фахівчиня Бюро звернула 

на те, що з 24 лютого, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану," перебіг строку для 

прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, 

але не більше ніж на чотири місяці. 

 

 

Також юристка повідомила присутніх про порядок отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги соціально вразливими категоріями населення та власниками земельних 

ділянок. Традиційно, після тематичного спілкування, усі охочі мали змогу отримати 



безоплатні юридичні консультації в рамках роботи консультаційного пункту доступу до 

правової допомоги. Нагадала, що під час дії воєнного стану гаряча лінія системи БПД 

працює без вихідних: 0 800 213 103. 

28.09.2022  – юристи сектору «Самбірське бюро правової допомоги» забезпечили роботу 

консультаційного пункту у с.Гординя Новокалинівської громади,  у рамках проекту 

«Програми “Прискорення інвестицій у сільське господарство''. Окрім того, в Новокалинівській 

громаді фахівці провели інформаційну сесію під час якої говорили про приватизацію землі 

під час воєнного стану, розповсюджували інформаційні матеріали 

 

Кількість учасників заходу (в т.ч. жінок) - 137 

Захід 1.1.2.5  

Участь у підготовці та друці інформаційної продукції щодо прав громадян  та механізму їх 

реалізації в сфері земельних правовідносин  

Кількість надрукованих матеріалів –  2300  

Захід 1.1.2.5  

 Проведення правопросвітницьких заходів з основних проблемних питань, з якими особи 

звертаються до системи БПД  

23.08.2022  -  на  жаль,  у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території України, 



кількість  померлих людей  значно збільшилася. У громадян виникає велика кількість 

питань щодо порядку державної реєстрації смерті в умовах воєнного стану,  особливо 

коли потрібно зареєструвати факт смерті на тимчасово окупованих територіях. Фахівці 

Старосамбірського бюро правової допомоги спільно з працівниками Старосамбірського 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Самбірському районі Львівської 

області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) провели 

інформаційну бесіду щодо державної реєстрації смерті на окупованих територіях. 

Учасники заходу обговорили, що на час дії воєнного стану державна реєстрація смерті 

проводиться з дотриманням принципу екстериторіальності в день звернення заявника 

будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану, де відсутні активні бойові 

дії та відділ не знаходиться у простої.  

 

Державна реєстрація смерті проводиться за заявою будь-якої особи органом державної 

реєстрації актів цивільного стану на підставі документу про смерть встановленої форми, 

виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою. У випадку, якщо 

смерть настала на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, де 

отримати медичне свідоцтво про смерть неможливо, громадянам необхідно звертатися до 

суду з метою встановлення факту смерті. Відповідно до Цивільного процесуального 



кодексу України Заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено 

воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, 

визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана членами сім’ї 

померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо 

встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси) до 

будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця 

проживання (перебування) заявника. До заяви потрібно додати документи, що 

підтверджують факт родинних відносин, а також лікарське свідоцтво про смерть, видане 

закладом охорони здоров’я, з якого вбачається, що особа померла на тимчасово 

окупованій території України та документи, що посвідчують особу. Заява подається до 

будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця 

проживання (перебування) заявника. Справа розглядається невідкладно, з дня 

надходження відповідної заяви до суду. Заявники щодо справ про встановлення факту 

смерті на тимчасово окупованій території України звільняються від сплати судового збору 

під час розгляду справ даної категорії (пункт 21 частини першої статті 5 Закону України 

"Про судовий збір"). Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в 

органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не 

замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для 

одержання зазначених документів. Тобто, після отримання рішення про встановлення 

факту смерті, потрібно звернутись до відділу реєстрації актів цивільного стану для 

отримання відповідного свідоцтва про смерть. Юристи Старосамбірського бюро правової 

допомоги також розповіли, де можна отримати безоплатну правову допомогу  

Кількість заходів – 1 

Підзавдання 1.1.3. Зменшити рівень правового нігілізму: навчити людей захищати свої 

права 

Працівники центру з метою формування вмінь та навичок людей захищати свої 

права та забезпечення БППД поводили такі заходи: 

Захід 1.1.3.1 Підготовка та подання пропозицій (сценаріїв) проведення 

правопросвітницьких заходів спрямованих на навчання людей вміти захищати свої права  

Кількість пропозицій – 1 

Захід 1.1.3.2 Фахівці Центру проводили виїзне консультування з основних проблемних 

питань для потенційних суб`єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу (далі - 

БВПД) в місцях їх перебування, з метою навчання людей вміти захищати свої права. 

Кількість виїздів –  23 



 

Підзавдання 1.1.4. Сприяти формуванню нульової толерантності до дискримінації та 

насильства  

З метою підвищення рівня розуміння громадянами наявності фактів дискримінації 

та насилля та формування негативного до них ставлення проведено комплекс 

заходів. Окрім того, проводились заходи з підвищення кваліфікації працівників 

центру  

Захід 1.1.4.1 Налагодження ефективної взаємодії та співпраці із загальними та 

спеціалізованими службами підтримки постраждалих від домашнього насильства, а також 

іншими органами та установами, на які покладено функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству  

20.07.2022  - про захист осіб, які постраждали від домашнього насильства спілкувались 

фахівці Старосамбірського бюро правової з працівниками Центру надання соціальних 

послуг Старосамбірської міської ради. Завідувач Старосамбірського БПД звернув увагу 

присутніх на обов’язковість обліку усіх жертв домашнього насильства і на необхідності 

правильної психологічної роботи з ними та забезпечення жертв належним юридичним 

супроводом. 

 



 

Юрист поінформував присутніх щодо  основних прав осіб постраждалих від домашнього 

насильства, зокрема: дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках 

домашнього насильства; безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних 

послуг, медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до її потреб; повагу до 

честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству; конфіденційність інформації 

особистого характеру, яка стала відома суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, під час роботи з постраждалою особою, 

та захист персональних даних; вибір спеціаліста за статтю (за можливості); відшкодування 

кривдниками завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному 

здоров’ю, у порядку, визначеному законодавством; звернення до правоохоронних органів і 

суду з метою притягнення кривдників до відповідальності. Андрій Дребот також 

роз’яснив учасникам про те, що жертви домашнього насильства мають право на 

безоплатну правову допомогу у порядку, встановленому Законом України "Про 

безоплатну правову допомогу" та перелік документів, які вони повинні надати для 

отримання послуг адвоката. Клієтам Центру, де цього дня було організовано 

консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги надали роз’яснення з 

правових питань, зокрема щодо виплат ВПО та іншим вразливим категоріям населення від 

міжнародних організацій, перерахунку пенсії та доплат, встановлення опіки над 

недієздатними особами. В підсумку учасники заходу домовились про співпрацю у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, а саме про організацію здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до компетенції 

та обмін досвідом  

Кількість заходів – 1 

Захід 1.1.4.2 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних кампаній щодо 

запобігання та протидії дискримінації та насильству, зокрема щодо популяризації у 

суспільстві культури створення безбар’єрного простору 

Кількість заходів –  0  

Захід 1.1.4.3 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних кампаній 

щодо запобігання та протидії дискримінації та насильству, зокрема на тему протидії 

булінгу 

08.09.2022  - про те, як не стати жертвою булінгу і не бути булером, говорили у 

Старосамбірському бюро правової допомоги з представниками учнівського 



самоврядування Уляна Виджак, головний юрист сектору “Старосамбірське бюро правової 

допомоги” та Тетяна Старосельська, прокурор Самбірської місцевої прокуратури. Учні 

поділились своїми міркуваннями про причини та наслідки боулінгу, в свою чергу юристи 

поінформували дітей про відповідальність, яка чекає на булерів. Навіть поодинокий 

випадок булінгу залишає глибокий емоційний слід, що робить проблему найпоширенішою 

причиною звернень до дитячого психолога. Учасники заходу також обговорили важливі 

питання щодо того, як батькам і школі запобігти булінгу? 

 

08.09.2022  - питання булінгу в учнівському середовищі є актуальним, адже з 1 вересня   

школярі повернулись до навчання у режимі офлайн, отож діти можуть потрапляти в 

ситуацію булінгу або стати свідками такої ситуації. З метою запобігання та протидії 

булінгу та кібербулінгу, юристка Мостиського бюро провела інформаційну сесію на 

тему ''Протидія булінгу в шкільному середовищі" на подвір'ї Мостиської ЗЗСО № 1. 

Фахівчиня Бюро розповіла школярам, що булінг - це одна із форм насильства, де 

постраждати може будь - хто, які його різновиди, яка відповідальність передбачена за 

булінг, наголосила на відмінності булінгу від конфлікту чи сварки. Учні висловили 

свою думку стосовно проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їхньої честі, 

гідності та інших форм насильства. Учасники заходу дійшли згоди, що булінг є 



неприпустимим ні в школі, ні за її межами, як і кібербулінг в соцмережах. 

Підсумовуючи, юристка звернулась до кожного з присутніх учнів та наголосила, що 

булінг - це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними керувати та змінювати на 

краще. Пам'ятай , що булінг завдає фізичного та емоційного болю іншому, а тому 

подумай, чи дійсно ти цього прагнеш. Деякі речі можуть здаватися смішними та 

невинними, проте вони можуть завдати шкоди іншій людині. Також школярі дізнались, 

куди їм у разі потреби, звертатись за допомогою  

 

 

 



08.09.2022  - з інформаційно – правопросвітницькою метою головна юристка відділу    

безоплатної правової допомоги Самбірського місцевого центру з надання БВПД Олена 

Кімак провела захід на тему «Зупинимо булінг разом» для учнів 6 та 7 класів середньої 

загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ ступенів м.Самбора.  

 

Працівниця Центру розповіла учням про булінг та кібербулінг, їх різновиди, причини 

виникнення, про відповідальність за булінг, надала рекомендації, як уникнути булінгу, 

куди і до кого звернутися за допомогою в ситуації булінгу. Школярі дізнались, що 

відповідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)”:  

- БУЛІНГ – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у 

тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 



стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно 

інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.  

- КІБЕРБУЛІНГ може починатись як жарт, якась забавка, але згодом перетворюється 

в переслідування і психологічний тиск, залякування. Дуже часто діти не розуміють, 

як себе поводити, бояться покарання, соромляться говорити про такі випадки. Та й 

більшість батьків часто не розуміють, як захистити свою дитину в мережі інтернет. 

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУЛІНГ: дитини до 14 років, відповідальність підлітка 

від 14 до 16 років, відповідальність підлітка від 16 до 18 років. 

Окрім того, юристка розповіла дітям про медіацію, про те, що медіація – є інструментом 

профілактики насильства та формуванням ненасильницької моделі поведінки, про 

можливості медіаторів у протидії булінгу, адже медіатор може ідентифікувати ситуацію 

булінгу, конфіденційно вислухати і перенаправити до відповідної особи/установи. Діти 

отримали інформаційні буклети «Медіація в інтересах дітей» та інший роздатковий 

матеріал з актуальною інформацією до кого/куди можна звернутися в ситуації булінгу  

16.09.2022  -  про те, що таке булінг та як поводити себе у ситуації булінгу спілкувалась з 

учнями Турківського НВК № 2 юристка Турківського бюро правової допомоги Наталія 

Гладіна. Адже в наш час дана тема є досить актуальною. Про це явище потрібно говорити, 

аби запобігти проявам боулінгу в учнівському середовищі. Розуміння, підтримка, 

пильність один до одного мають бути основними орієнтирами для дітей, батьків та 

вчителів у випадку найменших проявів булінгу чи кібербулінгу. Основною метою заходу 

було проінформувати підростаюче покоління про їх права, обов’язки та правову 

відповідальність, привернути увагу учнів до такої актуальної проблеми, як шкільне 

цькування. Тож, під час заходу  працівниця  БЮРО  розповіла: про поняття, види, ознаки 

булінгу; про відповідальність осіб, які його вчинять; нагадала про те, як можна отримати 

безоплатну правову допомогу та про категорії  громадян,  які мають право на БВПД, як 

захистити свої права жертві шкільного цькування. Окрім того, учні виконувалися 

практичні завдання, під час яких вони мали можливість висловити свою думку щодо тих 

чи інших ситуацій, пов’язаних з булінгом та визначити, який саме вид цькування 

описується у завданні. На завершення заходу, юристка сектору «Турківське бюро правової 

допомоги» поінформувала дітей, куди можна звернутися за допомогою  в ситуації булінгу  



 

Кількість заходів –  4  

Захід 1.1.4.4 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних кампаній щодо 

запобігання та протидії дискримінації та насильству, зокрема, про національні меншини, 

зокрема осіб ромської національності (захист та інтеграція в українське суспільство 

ромської національної меншини)  

Кількість заходів –  0 

Підзавдання 1.2.1 Навчити людей користуватися правовими механізмами для 

самостійного вирішення проблем  

Відбувалось наповнення контенту платформи правових консультацій "WikiLegalAid".  

Забезпечувався доступ до державних сервісів. Здійснювались заходи з підвищення 

кваліфікації волонтерів  

Захід 1.2.1.1 Наповнення та підтримка актуальності  довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій "WikiLegalAid"  

Кількість опрацьованих статей  - 3 

Захід 1.2.1.2 Забезпечення участі волонтерів  у Форумі «Волонтер БПД»  

Кількість волонтерів, які  взяли  участь  у  Форумі  - 0  

 



Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 

правової допомоги  

Завдання 2.1: Підвищити рівень обізнаності людей про систему надання безоплатної 

правової  

Підзавдання 2.1.1. Здійснити інформування про право на безоплатну правову допомогу 

та порядок його реалізаці 

Фахівці Центру проводили заходи з метою підвищення рівня поінформованості громадян 

про право на безоплатну правову допомогу та порядок його реалізації 

Захід 2.1.2.1 Підготовка та подання інформаційних матеріалів (новин, інтерв'ю, 

репортажів, аналітичних оглядів) на офіційний сайт КЦ 

Кількість підготовлених та поданих матеріалів  - 3 

Захід 2.1.2.2 Висвітлення інформації про діяльність системи БПД на власних сторінках у 

соціальних мережах  

Кількість поширених матеріалів - 66 

Захід 2.1.2.3 Поширення інформаційних матеріалів про дистанційні сервіси доступу до 

БПД 

Кількість поширених матеріалів –  3 

Захід 2.1.2.4 Підготовка інформаційних матеріалів та висвітлення інформації про 

діяльність системи БПД  у  ЗМІ  та мережі Інтернет –  5  

Кількість поширених матеріалів –  3  

Захід 2.1.2.5 Актуалізація медіакарти місцевих ЗМІ  

Кількість оновлень  - 1 

Захід 2.1.2.6 Публічне звітування про роботу системи БПД в регіоні/в громадах 

Кількість публічних звітів - 1 

Захід 2.1.2.6 Підготовка та подання КЦ успішних практик надання БПД для їх 

популяризації 

Кількість узагальнених і наданих успішних практик - 1  

Підзавдання 2.1.3. Підвищити впізнаваність системи БПД.  

Підвищення рівня поінформованості про право на безоплатну правову допомогу та 

порядок його реалізації.  

Захід 2.1.3.1 Виготовлення (за наявності фінансування) та поширення промоційної 

продукції системи БПД  

Кількість поширеної продукції  - 1 



Здійснення моніторингу наявності публікацій та інформацій на ресурсах партнерів 

Кількість здійснених моніторингів -  3 

Підзавдання 2.1.4. Залучити партнерів до підвищення рівня обізнаності про систему 

БПД 

Підвищення рівня поінформованості громади та партнерів про діяльність БВПД  

Захід 2.1.4.1 Розміщення банера з єдиним телефонним номером системи БПД на сайтах, 

сторінках у соцмережах партнерських установ та організацій  

Кількість розміщених банерів - 4 

Захід 2.1.4.2 Розміщення / Оновлення інформації про надання БПД у приміщеннях 

партнерських установ та організацій  

Кількість розміщеної / оновленої  інформації - 4 

Захід 2.1.4.3 Залучення представників громад (лідерів думок в громаді) до рекламування 

системи БПД  

Кількість лідерів думок в громадах - учасників ініціативних заходів БПД  - 1 

Завдання 2.2: Підвищити рівень довіри людей до системи надання безоплатної 

правової допомоги 

Підзавдання 2.2.1. Посилити спроможність системи БПД до побудови взаємовідносин 

з клієнтами, які давали б впевненість у порядності й доброзичливості системи; така 

впевненість базувалася б на досвіді і тому, що знає клієнт про систему БПД 

Підвищення професійного рівня та мотивації працівників центрів до клієнторієнтованості. 

Розиток навичок емоційного інтелекту 

Захід 2.2.1.1 Забезпечення обов'язкового зворотного зв'язку з клієнтами:  

- інформування про стадії розгляду звернень про надання бвпд та прийняття рішень 

про її надання; 

- інформування клієнта про виконання завдань (первинка - підготовка листів, 

письмових консультацій, документів правового характеру / вторинка - щодо складання 

документів, стадій процесу).  

Кількість інформувань клієнтів  –  229 

Завдання 2.3: Мінімізувати бар’єри доступу до послуг безоплатної правової допомоги 

Підзавдання 2.3.1.1:  Сприяти створнню фізичної безбар’єрності.  

Сприяння досягненню безперешкодного доступу до БПД 

Захід 2.3.1.1 Фізичний супровід (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення під час перебування в приміщеннях центрів 



Організовано супровід  –  0 

Підзавдання 2.3.3: Сприяти створенню фінансової безбар’єрності 

Сприяння виробленню справедливішого механізму визначення фінансового порогу 

надання БПД  

Захід 2.3.3.1  Збір статистичних даних за всановленою КЦ формою та механізмом про 

кількість звернень до системи осіб, які не належить до суб'єктів надання БВПД з 

фінансоих підстав 

Кількість наданих звітів за планом КЦ  - 0 

Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за 

допомогою існуючих та розвитку нових механізмів 

Завдання 3.1: Підвищити ефективність системи надання безоплатної правової допомоги та 

сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

Підзавдання 3.1.1.Забезпечити якість надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги працівниками центрів та адвокатами, включеними до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

Забезпечення дотримання стандартів якості працівниками та адвокатами системи БПД 

Львівщини. Результати - наявність удосконалених стандартів надання БПД; 100% 

залучення працівників МЦ до постійного навчання та підвищення кваліфікації, надавач 

БПД має можливість здійснювати конфіденційне побачення з клієнтом.  

Захід 3.1.1.1 Надання безоплатної первинної правової допомоги із застосуванням усіх 

набутих під час навчань навичок 

Кількість наданих правових консультацій та правової інформації – 1274 

Захід 3.1.1.2 Прийняття обгрунтованих рішень щодо надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Кількість прийнятих рішень - 54 

Захід 3.1.1.3  Надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Кількість справ, у яких БВПД надається працівником центру  -  22 

 Кількість справ, у яких БВПД надається адвокатом  -  32  

Захід 3.1.1.4 Збільшення відсотку надання письмових консультацій у сфері земельних 

правовідносин у десятиденний термін; впровадження письмової форми консультування з 

інших галузей права 

Кількість наданих письмових консультацій  -  129 

Захід 3.1.1.5  Надання адресної правої допомоги 



Кількість проведених прийомів – 1 

Захід 3.1.1.6 Забезпечення функціонування консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги  

Кількість проведених прийомів  -  23 

Захід 3.1.1.3 Організація укладення контрактів із адвокатами, з врахуванням досвіду 

співпраці та виконання адвокатом стандартів якості надання БВПД  

Кількість укладених контрактів  - 4 

Захід 3.1.1.4  Організація приймання та опрацювання адвокатської звітності  

Кількість опрацьованих звітів -  37 

Захід 3.1.1.5 Організація приймання та опрацювання  звітності працівників по завершенню 

БВПД 

Кількість опрацьованих звітів - 6 

Захід 3.1.1.1  Підвищення  якості людського капіталу шляхом горизонтального обміну 

досвідом та поширення  кращих практик 

Кількість проведених горизонтальних виїздів  -  0 

Підзавдання 3.1.2. Вдосконалити процедури доступу до послуг системи БПД 

Удосконалення механізмів надання правової допомоги громадянам. Результати: 

працівники МЦ у своїй роботі керуються  рекомендаціями щодо отримання звернень від 

клієнтів та роз’ясненнями щодо перевірки належності осіб до суб’єктів права на БВПД; 

аналіз доцільності та можливостей впровадження:  

 - попереднього електронного запису; 

 - електронної черги; 

 - індивідуального часу графіку прийому.  

Захід 3.1.2.1 Підготовка та подання пропозицій щодо удосконалення процесу подання 

звернень про надання БВПД та перевірки належності осіб до суб`єктів права на БВПД 

Кількість наданих пропозицій  - 1  

Захід 3.1.2.2 Підготовка та подання пропозицій щодо доцільності та можливостей 

впровадження:  

 - попереднього електронного запису; 

 - електронної черги; 

 - індивідуального часу графіку прийому 

Кількість наданих пропозицій  - 0 

Захід 3.1.2.3 Підготовка та подання пропозицій з удосконалення процедури заміни 



адвокатів/працівників, які надають БВПД 

Кількість наданих пропозицій  - 0 

Підзавдання 3.1.3 Сприяти посиленню спроможності інституцій, з якими взаємодіє 

система надання БПД, до застосування уніфікованих процедур та механізмів доступу 

до правосуддя 

Посилення спроможності інституцій, з якими взаємодіє система надання БПД, до 

застосування уніфікованих процедур та механізмів доступу до правосуддя. Результати: 

працівники МЦ, адвокати спільно із фахівцями партнерських інституцій пройшли 

спеціалізовані  навчання.  

Захід 3.1.3.1 Участь у заходах спільного навчання адвокатів/працівників системи  БПД та 

працівників партнерських інституцій, робота яких пов’язана з наданням правової 

допомоги, зокрема: 

- працівників ТВ та прокурорів в  рамках реалізації проекту "Відновне правосуддя"; 

- працівників ТВ/МЦ та працівників органів ДМС в рамках надання допомоги біженцям; 

- працівників ТВ/МЦ та працівників інших органів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 

- інші.  

Кількість осіб,  які взяли участь у заходах - 1 

Захід 3.1.3.2  Організація та  проведення навчання для ОМС з питань організації надання 

правової допомоги мешканцям громад 

Кількість проведених заходів -  1 

Захід 3.1.3.1   

Підзавдання 3.1.4. Впроваджувати альтернативні способи вирішення спорів в системі 

БПД (ЦАС)  

Впровадження альтернативних способів вирішення спорів в системі БПД (ЦАС).  

Захід 3.1.4.1  Підготовка та подання пропозицій до механізму надання допомоги в 

забезпеченні доступу осіб до медіації центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

надавачами послуги медіації, що передбачає відповіді на такі питання: 

- визначення медіабельних кейсів; 

- пропонування медіації; 

- залучення та співпраця з надавачами послуги медіації. 

Кількість наданих пропозицій  -  1  

Захід 3.1.4.2 Поширення інформації про можливість використання альтернативних 



способів врегулювання спорів за допомогою медіації, у тому числі відновного правосуддя 

Кількість охоплених  інформуванням  осіб  -  300 

Підзавдання 3.1.5. Розробити та впроваджувати системи оцінки ефективності 

надання БПД  

Оцінка ефективності діяльності  

Захід 3.1.5.1  Удосконалення системи аналізу даних, зокрема щодо рівня навантаженості 

бюро правової допомоги, розподілу робочого часу юристів та адвокатів, а також факторів 

що впливають на вартість послуг БПД  

Кількість проведених аналізів  -  3 

Захід 3.1.5.2 Збір статистичних даних на запит КЦ для аналізу впливу зміни організаційної 

структури ТВ/МЦ на ефективність діяльності, бізнес-процеси в системі та функціональне 

навантаження працівників  

Кількість учасників нарад з КЦ  - 2 

Завдання 3.2: Сприяти посиленню системи БПД до надання послуг на засадах 

клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення 

проблем людини  

Підзавдання 3.2.1. Сприяти посиленню спроможності системи БПД до надання 

послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, гендерних 

стереотипів та створити можливості для інклюзивності та індивідуального 

підходу  

Створення сталих механізмів роботи на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та 

індивідуального підходу до вирішення проблем людини  

Захід 3.2.1.1 Участь у навчаннях працівників щодо особливостей роботи з різними 

соціальними групами (особи з інвалідністю та інщі маломобільні групи населення, особи 

постраждалі від домашнього насильства, національні меншини)  

Кількість залучених до навчань осіб  - 0 

Ціль4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в 

адміністративному та кримінальному процесі)  

Завдання 4.1: Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, 

досудового розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного  

захисту їх прав.  

Підзавдання 4.1.1 Забезпечення ранній доступ 



Захід 4.1.1.1 Здійснення необхідних заходів відповідно до порядку оперативного 

планування та моніторингу діяльності 

Кількість засідань Керівної Ради  -  3 

Захід 4.1.1.2 Розгляд скарг громадян на випадки порушення адвокатами стандартів якості / 

направлення їх до комісії з оцінювання якості 

Кількість розглянутих скарг - 0 

Підзавдання 4.1.2 Розвинути спроможність захисту прав 

Забезпечення доступу осіб, які перебувають у місцях несвободи різних типів до БПД 

Захід 4.1.4.1 Розширення можливостей надання правової допомоги для осіб, які 

перебувають в місцях несвободи різних типів та сфер, зокрема шляхом удосконалення 

роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової роботи у таких місцях. 

Кількість консультацій наданих  у  консультативних пунктах в місцях несвободи  - 8 

Захід 4.1.4.2 Проведено правопросвітницькі заходи у місцях несвободи та виправних 

центрах, щодо роз’яснення проблемних питань у забезпеченні дотримання прав та 

інтересів засуджених  

Кількість проведених правопросвітницьких заходів –  0 

Підзавдання 4.2.2. Сприяти розвитку  спроможності системи БПД до захисту прав 

свідків та потерпілих.  

Сприяння спрощенню доступу свідків та потерпілих, викривачів до БПД 

Захід 4.2.2.1 Скерування працівників/адвокатів на навчання роботі з дітьми 

постраждалими від насильства (навчання методам проведення опитування/інтерв’ювання 

дитини) 

Кількість працівників/адвокатів, які пройшли навчання   –  0 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також 

іншим особам, які потребують соціальної адаптації 

Підзавдання 4.3.1.  Сприяти вдосконаленню механізму надання правової допомоги у 

зв`язку з відновленням соціального статусу осіб звільнених від відбування покарання 

або таких, які завершили відбування покарання 

Сприяння ресоціалізації та поверненню до суспільного життя осіб звільнених від 

відбування покарання  або  таких, які завершили відбування покарання 

Захід 4.3.1.1 Обмін інформацією між органами пробації та центрами з надання безоплатної 

правової допомоги  



Кількість інформаційних приводів - 1 

Захід 4.3.1.2 Проведення правопросвітницьких заходів для осіб звільнених від відбування 

покарання та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, а також інших осіб, які потребують соціальної адаптації  

Кількість заходів - 1 

Організація та проведення спільних заходів спрямованих на підвищення рівня правової 

свідомості, культури та освіченості, а також правової поінформованості суб`єктів пробації 

щодо захисту своїх прав та можливостей  

 

 

27.07.2022 - працівники Старосамбірського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» 

у Львівській області  з метою  роз’яснення прав осіб, які відбувають покарання, не 

пов'язані з позбавленням волі,  організували  та  провели  правопросвітницьку бесіду з 

підобліковими Центру пробації. До  проведення  заходу  були залучені  юристи  

Старосамбірського  бюро правової допомоги та працівники Старосамбірського 

 відділення поліції Самбірського ВП ГУ НП у Львівській   області. Фахівці Центру 



пробації зазначили, що  пріоритетними завданнями  їх  діяльності є забезпечення  

громадської  безпеки та порядку, захист  життєво важливих для суспільства та особи 

інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з 

метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності. 

 

Андрій Дребот – завідувач сектору «Старосамбірське  бюро правової допомоги», розповів 

суб’єктам пробації про їхні основні права, зокрема: участь у підготовці досудової 

доповіді;отримання інформації про умови відбування покарання та здійснення органом 

пробації  нагляду; отримання інформації про можливу допомогу і консультації; участь у 

складенні індивідуального плану роботи із засудженим; дотримання правового режиму 

інформації з обмеженим доступом; участь у програмах і заходах, що організовуються 

органом пробації; оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації. 

Також юрист бюро правової допомоги роз’яснив учасникам заходу, як в Україні працює 



система надання  безоплатної правової допомоги, хто має право  на безоплатну первинну 

та  вторинну правову допомогу у порядку, встановленому  Законом України  «Про 

безоплатну правову допомогу»  

Кількість організованих заходів - 1  

Поширення інформаційних матеріалів, щодо прав та соціальних гарантій суб`єктів 

пробацій, осіб які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, а також інших осіб, які потребують соціальної адаптації 

Кількість поширених матеріалів - 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 За період з 01 липня по 30 вересня 2022 року секторами «Самбірське бюро правової 

допомоги», «Мостиське бюро правової допомоги», «Старосамбірське бюро правової 

допомоги», «Турківське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 

Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

зареєстровано 1328 звернень клієнтів.  Громадянам було надано 1274 правові консультації, 

складено 46 документів правового характеру,  прийнято  54  письмові заяви про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих  

та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу, сектору 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Сектор «Самбірське бюро 

правової допомоги» 
377 355 22 

2 Сектор «Мостиське бюро 

правової допомоги» 

313 301 12 

3 Сектор «Старосамбірське 

бюро правової допомоги» 

338 324 14 

4 Сектор «Турківське бюро 

правової допомоги» 

300 294 6 

  Разом по МЦ 1328 1274 54 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 54 рішення 

про надання БВПД, надано 32 доручення адвокатам та 22 накази штатним працівникам 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

У звітному кварталі клієнти звертались з таких питань: соціального забезпечення 

(8%), спадкового (10%), сімейного (18%), трудового (11%), земельного (5%), житлового   

(6%), з питань виконання судових рішень (4%), пенсійного (7%), податкового (1%), 

іншого цивільного права (12,5%),  адміністративного (15%), кримінального  (2%), питань, 



пов’язаних зі збройною агресією РФ  (0,5%).  

Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги  за  категорією питань 

 «Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 

питань»  

 

 

 

Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 «Розподіл клієнтів за статтю» 
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Розподіл   клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги за  віком 

 «Розподіл клієнтів за віком» 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД у ІІІ кварталі 2022 року - найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід 

яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 23 (43%) та осіб з інвалідністю 

11 (20%). Рішення приймались також стосовно таких суб’єктів права на безоплатну 
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вторинну правову допомогу -  ветеранів війни (УБД) 6 (11%), власників земельних 

ділянок, що проживають в сільській місцевості 6 (11%), внутрішньо переміщених осіб     

6 (11%), постраждалих від домашнього насильства / насильства за ознакою статі 1 (2%).  

Рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято і 

щодо іноземної громадянки у справі про стягнення аліментів відповідно до Інструкції 

про виконання в Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших 

видів сімейного утримання, затвердженої Наказом Мін’юсту від 15.09.2017 року №2904. 

Розподіл  клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  БВПД  за  

категоріями  осіб, які мають право на  отримання БВПД 

 «Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категоріями осіб» 

 

 

 Окрім цього, секторами «Самбірське бюро правової допомоги», «Мостиське бюро 

правової допомоги», «Старосамбірське бюро правової допомоги», «Турківське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Самбірського місцевого  

центру з надання БВПД  у  ІІІ  кварталі  2022  року було: 

-  забезпечено роботу 23 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

-  загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та роз’яснень 

під час виїздів склала - 179; 
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-  надано методичну допомогу 16 органам місцевого самоврядування та установам, 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

-    проведено  30   правопросвітницьких  заходів; 

-    розміщено  у  ЗМІ    30    інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі секторів “Мостиське бюро правової допомоги”, “Старосамбірське бюро 

правової допомоги”, “Турківське бюро правової допомоги” 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ та 

секторів 

Кількість 

консультаці

йних 

пунктів / 

кількість                                                                                                                        

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

виїзних КП в 

рамках 

проєкту 

ППІуСГ / 

кількість 

кількість 

осіб 

Кількість 

ОМС та 

установ – 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількі сть 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1. Разом     23/179 13/137 16 30 30 

2. Самбірський МЦ БВПД 

/ Сектор «Самбірське 

БПД» 

7/49 4/35 5 10 10 

3. Сектор “Мостиське 

БПД” 

6/52 4/45 4 7 4 

4. Сектор 

«Старосамбірське БПД» 

3/24 2/21 4 6 11 

5. Сектор «Турківське 

БПД» 

7/54 3/36 3 7 5 

 


