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консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги Буського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

у IV кварталі 2022 року

Назва установи (організації, 
закладу), у приміщенні якої 

забезпечено роботу 
консультаційного пункту

Адреса
місцезнаходження
консультаційного

пункту

Дата проведення 
прийому осіб у 

консультаційному пункті

Години 
проведення 

прийому осіб

ПІП працівника місцевого 
центру, який 

проводитиме прийом 
осіб, та контактний номер 

телефону

Примітки

Буське бюро правової допомоги
«Центр надання 

адміністративних послуг" 
Красненської селищної ради

смт.Красне, вул. Івана 
Франка, 2-А

остання середа місяця 10:00-13:00 Романко Володимир 
Рудольфович 
(0264) 2-11-12

1 раз на місяць

«Центр надання 
адміністративних послуг" 

Буської міської ради

м.Буськ, вул. 
Львівська, 2

друга середа місяця 10:00-13:00 Романко Володимир 
Рудольфович 
(0264) 2-11-12

1 раз на місяць

Бродівське бюро правової допомоги
ЦНАП Заболотцівської сільської 

ради
вул.Шевченка, 3, 

с.Заболотці, 
Золочівського р-ну

жовтень 
(точна дата буде 

попередньо узгоджена)

09:00-13:00 Материцька Любов 
Андріївна 

(0266)25-113

1 раз на 
квартал

Підкамінська селищна рада вул.Івана Франка, 1, 
смт.Підкамінь, 

Золочівського р-ну

грудень 
(точна дата буде 

попередньо узгоджена)

09:00-13:00 Материцька Любов 
Андріївна 

(0266)25-113

1 раз на 
квартал



Бродівське РДТЗД з інвалідністю 
«Надія»

м.Броди, 
вул. В.Стуса,7А

листопад 
(точна дата буде 

попередньо узгоджена)

09:00-13:00 Материцька Любов 
Андріївна 

(0266)25-113

1 раз на 
квартал

Золочівське бюро правової допомоги
Золочівський райок 

№3 ДУ "Центр п|і 
Львівській об

ший сектор 
юбації" у 
ласті

м.Золочів, 
вул. Героїв У ПА, 8

24.10.2022
28.11.2022

09:30-11:30 Сагата Ольга Ігорівна 
(0265) 70-091

1 раз на місяць

Дитячий будинок " 
Золочівської місь 

Золочівського райок 
області

Лдний дім" 
жої ради 
іу Львівської

1 Золочівський район, 
с.Сасів, 

вул.Бродівська, 23а

ФУДЄнь|
(точна дата буде 

попередньо узгоджена)

12:00-14:00 Сагата Ольга Ігорівна 
(0265) 70-091

1 раз на 
квартал

Золочівська районна філія 
Львівського обласного центру 

зайнятості

м.Золочів, вул.Героїв 
Небесної Сотні, 7

жо вте н ь, л и сто п а д, груде н ь 
(точна дата буде 

попередньо узгоджена)

11:00-12:00 Сагата Ольга Ігорівна 
(0265) 70-091

1 раз на місяць

Кам'янка-Бузьке бюро правової допомоги
Центр надання 

адміністративних послуг 
Кам'янка-Бузької міської ради

м.Кам'янка-Бузька, 
вул.Незалежності, 27

жовтень 2022р. 
(за попередньою 

домовленістю)

10:00-13:00 Березюк Оксана Петрівна 
(0254) 23-069

1 раз в квартал

Центр надання 
адміністративних послуг 

Добротвірської ОТГ

смт. Добротвір, 
вул.Івана Франка, 

буД-20

грудень 2022р. 
(за попередньою 

домовленістю)

10:00-13:00 Березюк Оксана Петрівна 
(0254) 23-069

1 раз в квартал

Центр надання 
адміністративних послуг 

Новояричівської ОТГ

Смт. Новий Яричів, 
пл. Єдності, буд. 22

листопад 2022р. 
(за попередньою 
домовленістю)

10:00-13:00 Березюк Оксана Петрівна 
(0254) 23-069

1 раз в квартал

Радехівське бюро правової допомоги

ЦНАП Радехівської г/ііської ради | 80200, м.Радехів, 
пр.Відродження,3

1-й понеділок місяця 10:00-12:00 Ференс Тетяна Михайлівна 
(0255) 41-079

1 раз на місяць

УСЗН Червоноградської РДА 80200, м.Радехів, 
вул.Тарнавського, 38

2-га середа місяця 10:00-12:00 Дибайло Інна Адамівна 
(0255) 41-079

1 раз на місяць

Лопатинська ТГ 
(Лопатинська селищна рада)

80261, смт.Лопатин, 
вул.Центральна, 15а

3-й четвер місяця 10:00-12:00 Дибайло Інна Адамівна 
(0255) 41-079

1 раз на місяць


