
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за I квартал 2019 року 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:  

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

 

Перший прийом сімейної радниці Львівщини у 2019-
му році відбувся сьогодні, 15 січня, у Другому 
львівському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Поруч з сімейною радницею Надією Філінською-
Іваньо з клієнтами спілкувались 
представники Регіонального центру з надання БВПД, 
Головного територіального управління юстиції Львівської 
області та Львівського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

Питання запобігання домашнього насильства – потребує взаємодії державних органів, соціальних 
служб та громадськості, відтак кожен з присутніх допомагав клієнтці у вирішенні питань, що 
належить до компетенції їхньої структури. 

З метою вироблення практики застосування норм законодавства щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству після прийому радниці відбулась нарада, у якій взяли участь директор 
Регіонального центру з надання БВПД Ігор Микитин, начальник ГТУЮ Тарас Грень, сімейна 
радниця Надія Філінська-Іваньо, фахівець ЛМЦСССДМ Тарас Ковальчук, директор Другого 
львівського місцевого центру Уляна Стефак, фахівці ГТУЮ Ольга Шайнога та Наталя 
Гаполяк-Скірка. 

Під час наради кожен з учасників акцентував увагу на важливості комунікації з усіма суб’єктами 
надання правової допомоги потерпілим від домашнього насильства, зокрема поліцією, 
психологами, а також органами опіки та піклування. 

Другий, заключний етап конкурсу з відбору 
адвокатів, які надаватимуть безоплатну вторинну 
правову допомогу на Львівщині, відбувся сьогодні, 
22 січня. За результатами першого етапу конкурсу до 
участі в ньому було допущено 20 адвокатів. 

Засідання конкурсної комісії з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, відбулося у Регіональному центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 

Львівській області. 

Під час співбесід із членами конкурсної комісії кандидати підлягали оцінюванню за критеріями: 
комунікабельності, мотивації та здатності до представлення успішних практик надання ними 
правової допомоги. 
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Голова конкурсної комісії – директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області Ігор Микитин. 

До складу комісії увійшли: 

Орест Шот, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Регіонального центру; 

Наталія Мелян, начальник відділу забезпечення якості надання правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру; 

Роман Мазур, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 
Львівській області; 

Оксана Куманська-Нор, заступник начальника з питань державної реєстрації – начальник 
управління державної реєстрації ГТУЮ; 

Христина Кіт, голова ГО «Асоціація жінок-юристок України «Юрфем», адвокат; 

Юрій Масляний, в.о. голови Львівської крайової організації Асоціації Українських правників, 
адвокат. 

Результати відбору будуть повідомлені та оприлюднені в кінці січня 2019 року.  

 



 

Нагадаємо, прийом сімейної радниці відбувається щовівторка з 10 до 17 год. у Другому 
львівському місцевогму центрі з надання БВПД за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30. 

Ініціатива «Сімейні радники» - це спільна ініціатива Міністерства юстиції України, державної 
системи безоплатної правової допомоги та громадськості. Сімейні радники співпрацюють з 
юристами системи безоплатної правової допомоги, фахівцями державної виконавчої служби 
Мін'юсту, співробітниками Міністерства соціальної політики, Національної поліції, психологами та 
іншими представниками державних структур та громадськості. 

Щойно, між Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області, в особі директора Микитина Ігоря 
Йосифовича, та Службою у справах дітей Львівської 
обласної державної адміністрації, в особі начальника 
Лиса Володимира Володимировича, підписано 
Меморандум про взаємодію та співпрацю. 

Ігор Микитин зазначив, що Служба у справах дітей та 

Регіональний центр створюють умови для участі 

представників системи безоплатної правової допомоги та 

служби/відділів у справах дітей у Львівській області в 

наданні громадянам, у тому числі неповнолітнім, які 

звернулись до будь-якої із сторін, необхідної безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. 

Це і надання правової інформації, надання консультацій і 
роз'яснень з правових питань, надання допомоги в 
забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 
та медіації, а також участь у здійснені заходів щодо захисту 

прав та законних інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 
дітей, які постраждали від жорстокого поводження, дітей яким загрожує небезпека. 
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Сторони спільно проводитимуть правопросвітницькі заходи з питань, що відносяться до компетенції 
Служби у справах дітей, а також братимуть участь у заходах, організованих сторонами та їх 
партнерами. 

 

Як зазначив Володимир Лис, метою підписання меморандуму є довготривала співпраця та 
взаємодія сторін, яка спрямована на втілення соціальної програми Уряду України, що гарантує 
людям ефективний захист їхніх прав та забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя, а 
також отримання ними безоплатної правової допомоги. 

Сторони систематично проводять заходи щодо організації підвищення кваліфікації своїх працівників 
задля створення сприятливих умов для навчання працівників та якісного виконання ними своїх 
обов’язків щодо надання ними допомоги громадянам, що звернулися для отримання безоплатної 
первинної правової допомоги з питань, що відносяться до повноважень Служби у справах дітей.  

Служба у справах дітей, у разі потреби громадян в отриманні безоплатної вторинної правової 
допомоги, скеровує їх до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 
місцем їх фактичного проживання. 

Сторони зазначили, що Меморандум про взаємодію та співпрацю допоможе ще більше покращити, 
вже існуючу співпрацю між учасниками та створити кращі умови для отримання мешканцям 
Львівщини якісної безоплатної правової допомоги.  
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Такий висновок зробили учасники правоосвітніх 
заходів, які нещодавно провели фахівці Другого 
львівського місцевого центру спільно з працівниками 
Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області у загальноосвітніх школах № 6 та №3 
м.Львова. 

Школярам розповідали що являє собою цькування 

(булінг), типові ознаки та відповідальність за його 

вчинення. 

 

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року прийнятий Закон про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу. Так, на законодавчому рівні визначено поняття булінг, 

внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України та низки законів 

України. 
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Перша зустріч робочої групи, що працюватиме для 
впровадження пілотного проекту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні злочину» відбулась сьогодні, 29 січня, у 
Регіональному центрі з надання БВПД у Львівській 
області. 

Як повідомив присутніх директор Регіонального центру Ігор 
Микитин, 21 січня 2019 року між Міністерством юстиції 
України та Генеральною прокуратурою України підписано 

спільний наказ про реалізацію зазначеного пілотого проекту. 

Важливо зазначити, що цей проект передбачає несудимість і стосується тих неповнолітніх, які 
вперше вчинили кримінальне правопорушення, щоб допомогти їм усвідомити злочинні 
помилки. 

У цій Програмі прокурор має поінформувати неповнолітнього, його законного представника та 
потерпілого, його законного представника про можливість реалізації Програми шляхом залучення 
адвоката-медіатора Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
укладення угоди про застосування Програми відновлення; роз’яснити, що результати участі у 
Програмі враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від 
кримінальної відповідальності або закриття кримінального провадження. 

 

Умови для використання цієї програми: наявність потерпілої сторони; вчинення неповнолітнім 
вперше злочину невеликої або середньої тяжкості та виявлення згоди на проходження програми 
відновлення для неповнолітніх. Якщо дитина розкається у вчиненому, прокурор має запропонувати 
їй взяти участь у програмі за участю медіатора – адвоката системи безоплатної вторинної правової 
допомоги. Разом з адвокатом вони зможуть знайти порозуміння з потерпілим, відшкодувати 
завдану шкоду, пройти курс реабілітації, попрацювати з психологами, щоб у майбутньому назавжди 
відмовитися від хибного шляху. 

https://lviv.legalaid.gov.ua/images/RC_pilot3.jpg


У зустрічі взяли участь: директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Ігор 
Микитин, заступник директора Регіонального центру Віра Іськович, заступник начальника 
відділу ювенальної юстиції прокуратури Львівської області Юрій Матлах, заступник директора 
філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області Юрій Павлицький, фахівець служби у справах 
дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Бурлачок, психолог Львівського 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олена Очерклевичта виконавчий 
директор ГО «Львівський центр піклування про дітей» Юрій Гимон. 

За словами Віри Іськович, важливим є вироблення практики застосування програми відновлення, 
оскільки за її результатами відповідні зміни будуть імплементовані у законодавство. Також вона 
назвала одне із завдань пілотного проекту – визначити відсоток дітей, які готові пройти програму 
відновлення, щоб у подальшому назавжди відмовитись від вчинення злочинів. 

Юрій Матлах назвав максимальні терміни тривалості досудового розслідування – два місяці, 
також він наголосив, що цей строк є коротшим щодо неповнолітніх. За його словами, минулого 
року близько 50% кримінальних справ в регіоні підпадають під дану категорію. 

«Пілотний проект є хорошим шансом для тих, хто необдумано вперше здійснив злочин», – 
відмітив Юрій Гимон. Також він наголосив на необхідності індивідуального підходу до 
неповнолітніх правопорушників. 

У свою чергу Юрій Павлишин розповів про затверджену методику оцінки ризиків – інструменту, 
за допомогою якого органи пробації виявляють причину вчинення злочинів, відтак обирають 
спрямування відновлювальних заходів, щоб у подальшому не допускати повторного вчинення 
правопорушень неповнолітніми. 

 

Варто зазначити, що під час зустрічі був підписаний Меморандум про співпрацю між Регіональним 
центром з надання БВПД у Львівській області та філією Державної установи «Центр пробації» у 
Львівській області. 

Довідково 

Програма відновлення для неповнолітніх визначена пілотною у шести регіонах: Львівській, 
Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях. Це альтернатива 



тюремним покаранням для неповнолітніх, які вперше вчинили легкий або середньої тяжкості 
злочин. 

Результатом успішного проходження програми стане закриття кримінального провадження без 
вироку. Це - практика усіх цивілізованих країн. 
Як зазначив Міністр юстиції України Павло Петренко, віримо в її успіх, адже маємо приклад схожої 
роботи з уже засудженими дітьми в рамках пробації для неповнолітніх. 98% учасників цієї програми 
не вчинили повторних правопорушень. 

Черговий прийом сімейної радниці відбувся сьогодні, 
5 лютого, у Другому львівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Поруч з сімейною радницею Надією 
Філінською-Іваньо з клієнтами спілкувались 
представники Регіонального центру з надання БВПД 
у Львівській області, Другого львівського місцевого 
центру з надання БВПД, Головного територіального 
управління юстиції та Львівського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Кожен з присутніх допомагав клієнтам у вирішенні питань, що належить до компетенції їхньої 
структури. 

Так, упродовж прийому до сімейної радниці звернулось 4 осіб. 

Серед них – мешканка Самбірщини, яка після розлучення проживає без своїх двох дітей. За словами 
клієнтки, у заяві про розлучення йшлося про те, що діти проживають з матір’ю, однак їхнє місце 
реєстрації – помешкання батька, який не дозволяє матері бачитись з дітьми. Як повідомила 
клієнтка, колишній чоловік забороняє дітям спілкуватись з матір’ю. 

До Надії Філінської-Іваньо також звернулась жінка, що потерпає від домашнього насильства з боку 
сина. 

Нагадаємо, прийом сімейної радниці відбувається щовівторка з 10 до 13 год. у Другому 
львівському місцевогму центрі з надання БВПД за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30. 

Задля створення рівних можливостей для доступу до 
правосуддя неповнолітніх осіб, які перебувають на 
обліку в органах пробації шляхом організації 
надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги був підписаний Меморандум про 
співпрацю між Регіональним центром з надання 
БВПД у Львівській області та філією Державної 
установи «Центр пробації» у Львівській області. 

Так, сторони в особі директора Регіонального центру Ігора 
Микитина та начальника філії ДУ «Центр 

пробації» Богдана Гедза домовились про проведення комплексу заходів, спрямованих на 
підвищення правової свідомості громадян, захисту конституційних прав, свобод та інтересів 
громадян шляхом надання безоплатної правової допомоги неповнолітнім особам, які засуджені до 
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі або підозрюються у вчиненні кримінального 
правопорушення, що включає в себе надання таких правових послуг. 
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Задля втілення соціальної програми Уряду України, 
що гарантує людям ефективний захист їхніх прав та 
забезпечення рівного доступу громадян до 
правосуддя, а також отримання ними безоплатної 
правової допомоги, піднесення престижу правничої 
професії в Україні; підвищення правової свідомості 
громадян між Регіональним центром з надання БВПД 
у Львівській області та Львівською крайовою 
організацією Асоціації українських правників 
укладений Меморандум про взаємодію та співпрацю. 

Так, сторони в особі директора Регіонального центру Ігора 
Микитина та керівника організації Юрія 
Масляного домовились про надання безоплатної правової 
допомоги громадянам, які звернулись до будь-якої із сторін, 
зокрема: надання правової інформації, консультацій і 
роз'яснень з правових питань; надання допомоги в 
забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 
та медіації; забезпечення доступу до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України. 
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Зазначена співпраця відбулась також в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 
право!». 

Про стан книговидання та бібліотечну справу в 
регіоні говорили під час зустрічі 11 лютого з головою 
Львівської обласної державної адміністрації Олегом 
Синюткою літератори. Серед них такі відомі 
особистості як Ігор Калинець, Андрій Содомора, 
Богдан Стельмах, Юрій Винничук, Ігор Павлюк, 
Марія Людкевич, Галина Вдовиченко, Вероніка 
Нікалео, Юлія Курташ-Карп, представники 
Національної спілки письменників, Львівського 
жіночого літературного клубу, прозаїки, поети, 

барди, громадські діячі. 

На запрошення директорки Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа 
ІваничукаТетяни Пилипець на зустрічі була присутня комунікатор Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області Уляна Мацько. 
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Олег Синютка заслухав пропозиції письменників щодо розвитку літературного процесу в регіоні, 
а директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Мирослава 
Туркало презентувала програми підтримки українського книговидання, що фінансуються з 
обласного бюджету ЛОДА. 

Також присутні обговорювали тему президентських виборів та право голосу. Зробити зважений 
вибір під час голосування закликав Ігор Калинець. 

Наприкінці заходу Уляна Мацько поширила серед працівників та гостей бібліотеки нову серію 
буклетів правопросвітницького проекту «Я маю право!». Вона також обговорила з керівництвом 
бібліотеки подальшу співпрацю щодо проведення заходів для роз’яснення виборчих прав громадян 
з переглядом тематичного фільму. 

 



Черговий прийом сімейної радниці відбувся сьогодні, 
12 лютого, у Другому львівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Поруч з сімейною радницею Надією Філінською-
Іваньо з клієнтами спілкувались 
представники Регіонального та Другого львівського 
місцевого центру з надання БВПД, патрульної поліції у 
Львівській області та Львівського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Кожен з присутніх допомагав клієнтам у вирішенні питань, що належить до компетенції їхньої 
структури. 

Так, упродовж прийому до сімейної радниці звернулось троє осіб. Серед них – мешканка Львівщини, 
яка тривалий час судиться з чоловіком, у зв’язку з його заборгованістю по сплаті аліментів на 
утримання доньки. 

За словами Надії Філінської-Іваньо, таку справу важливо не програти тому, що відсуджені в 
батька кошти будуть скеровані на належний розвиток та виховання дитини. 

Позаяк цей тиждень у системі безоплатної правової допомоги присвячений темі сім’ї, після 
прийому громадян відбувся круглий стіл «Захисти своє право на щастя. Права та обов'язки членів 
сім'ї» за участю сімейної радниці, представників вищезазначених структур та Головного 
територіального управління юстиції у Львівській області. 

 

Учасники говорили про права та обов'язки членів сім'ї; надання правової допомоги сім'ям, які 
опинились в складних життєвих ситуаціях; об’єднання зусиль для якісного надання соціальних та 
правових послуг. 

Нагадаємо, прийом сімейної радниці відбувається щовівторка з 10 до 13 год. у Другому львівському 
місцевому центрі з надання БВПД за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30. 
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Задля створення рівних можливостей для доступу 
громадян до правосуддя шляхом організації надання 
безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги був підписаний Меморандум про 
співпрацю між Регіональним центром з надання 
БВПД у Львівській області та Львівським обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Так, сторони в особі директора Регіонального центру Ігора 
Микитина та начальника Львівського обласного 
центру Ярослава Бордіяна домовились про створення 
умов для участі представників системи безоплатної 

правової допомоги та працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Львівської 
області в наданні громадянам необхідної безоплатної правової допомоги: 

• надання правової інформації, зокрема, щодо питань сприяння створенню соціальних умов для 
життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних 
прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб; 

• надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

• надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації; 

• забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Зазначена співпраця також стосується реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». 

 

 Задля консолідації зусиль, 
спрямованих на співпрацю у 
сфері надання безоплатної 
правової допомоги та 
ресоціалізацію неповнолітніх 
осіб, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину, був 
підписаний Меморандум про 
співпрацю між Регіональним 
центром з надання БВПД у 
Львівській області та 
Благодійною організацією 
Благодійний фонд «Карітас – 
Львів УГКЦ». 

Так, сторони в особі директора 
Регіонального центру Ігора 
Микитина та директора 
Благодійного фонду о. Андрія 
Сенейка домовились про 

проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію пілотного проекту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». 

В зустрічі також взяли участь заступник директора Регіонального центру Віра Іськович, 
виконавчий директор Благодійного фонду Степан Кузів та керівник проекту «Соціально-
педагогічна робота з дітьми та молоддю» БФ Юля Геруля. 
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Зокрема, під час зустрічі йшлося про розроблення механізму взаємодії з питань застосування та 
проходження Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину. 

Одним з напрямів зазначеної співпраці є також організація та проведення спільних заходів для 
реалізації пілотного проекту шляхом утворення робочих груп; досягнення позитивних змін у 
поведінці неповнолітнього правопорушника шляхом застосування вищезгаданої Програми. 

 

 Дистанційні пункти 

консультування засуджених до 

позбавлення волі – одне з 

основних напрямів співпраці 

Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області та 

установ виконання покарань – 

задля рівного доступу зазначеної 

категорії осіб до безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Так, в рамках дистанційних пунктів 
консультування, у лютому проведені прийоми засуджених у ДУ Личаківська виправна колонія 
(№30) та Миколаївська виправна колонія (№50). 

Консультації з правових питань у згаданих установах проводили адвокати системи #БПД 
Львівщини: Маріан Цаплак, Марія Балуш та Олег Пелещак. 

Нагадаємо, робочі зустрічі представників Регіонального центру та установ виконання покарань 
відбуваються в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Адміністрацією Державної 
кримінально-виконавчої служби України, Державною установою «Центр пробації» та 
Координаційним центром з надання правової допомоги. 
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 Черговий прийом сімейної радниці 
відбувся сьогодні, 5 березня, у 
Львівському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Так, упродовж прийому до сімейної радниці 
звернулось троє осіб. Серед них – мама двох 
малолітніх дітей, яка є потерпілою від 
домашнього насильства з боку чоловіка і 
потребує обмежувального припису щодо 
кривдника. 

Також до Надії Філінської-
Іваньо звернулась громадянка з приводу 
психологічного насильства доньки над 
батьками. 

 

 

Про пенсійне забезпечення 
прав та виборчі права 
внутрішньо переміщених 
осіб йшлося під час 
тематичної зустрічі з 
керівником Регіонального 
офісу БФ "Право на захист", 
адвокатом Остапом Тимчієм 
сьогодні, 19 березня, у 
Львівському місцевому 
центрі з надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги. 

У зустрічі взяли участь 
представники Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Львівській області, Львівського 
місцевого центру, ГТУЮ у 
Львівській області та адвокати 
системи безоплатної правової 

допомоги Львівщини. 

Як розповів Остап Тимчій, близько півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 
в Україні. 

Варто зазначити, що з минулого року Центри з надання безоплатної правової допомоги 
активізували свою співпрацю щодо захисту прав ВПО з БФ «Право на захист». 

Під час зустрічі Остап Тимчій презентував алгоритм дій щодо надання правової допомоги 
внутрішньо переміщеним особам з питань пенсійного забезпечення та соціальних виплат. Зокрема, 
він детально розповів про порядок пенсійних виплат внутрішньо переміщених особам, поділився 
зразками позовної заяви та практичними рекомендаціями із зазначеної категорії справ. 
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Учасники заходу також дізнались про найпоширеніші підстави припинення пенсійних виплат; 
міжнародну судову практику – рішення ЄСПЛ та зразкові справи щодо відновлення виплати пенсій 
пенсіонерам-ВПО. 

У свою чергу фахівці Регіонального та Львівського місцевих центрів розповіли 
про правопросвітницьку кампанію «Я маю право голосу!», що покликана допомогти 
виборцям, зокрема і внутрішньо переміщеним особам, реалізувати своє право голосу, згідно з 
чинним законодавством. 

Про спільні завдання у реалізації 
права громадян на безоплатну 
правову допомогу йшлося під час 
підписання Меморандуму про 
співпрацю між Регіональним 
центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Львівській області, Навчально-
науковим інститутом права та 
психології Національного 
університету «Львівська 
політехніка» та Консультативною 
Місією Європейського Союзу 
сьогодні, 25 березня. 

У робочій зустрічі взяла участь 
заступник директора Регіонального 
центру Віра Іськович. 

Так, сторони обговорили 
співпрацю Регіонального центру з 

надання БВПД у Львівській області з Навчально-науковим інститутом права та психології НУ 
«Львівська політехніка». 
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Серед основних напрямів співпраці, зазначених у Меморандумі, – участь представників системи 
безоплатної правової допомоги та науково-педагогічних працівників/аспірантів/студентів 
Національного університету «Львівської політехніки» в наданні громадянам, які звернулись до 
системи безоплатної правової допомоги, необхідної правової допомоги, зокрема надання правової 
інформації; консультацій і роз'яснень з правових питань; надання допомоги в забезпеченні 
доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 

 

Віра Іськович розповіла про діяльність системи безоплатної правової допомоги на Львівщині, 
основні пріоритети в роботі та наголосила, що підвищення правової обізнаності молоді є 
актуальним завданням обох структур. 

За словами директора Інституту Володимира Ортинського, у вузі навчається близько три 
тисяч студентів, дві тисячі з яких є майбутніми юристами, яким буде надзвичайно корисною 
практика у сфері надання безоплатної правової допомоги. 

Представник Консультативної Місії ЄС – радник з питань верховенства права Маркус 
Ролофсвідзначив важливість такої взаємодії задля якісного забезпечення прав і свобод 
громадян, особливо у віддалених місцевостях регіону, в частині надання доступу до правової 
допомоги. «Це багатостороння співпраця», – відмітив Маркус Ролофс. 



 

У свою чергу заступник директора Інституту Тарас Гарасимів розповів про готовність студентів 
стати учасниками правопросвітницьких кампаній, які проводять Центри з надання БВПД 
Львівщини. 

Зокрема упродовж зустрічі сторони домовились про проведення правопросвітницьких лекцій та 
круглих столів на тему гендерно зумовленого насильства, інших тем, що стосуються правового 
захисту соціально вразливих категорій населення. 
 

У Пустомитах 
відбувся обласний 
дводенний семінар 
для психологів 
Центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей 
та молоді щодо 
консультування осіб, 
які зазнали 
насильства чи 
постраждали від 
торгівлі людьми, 

організований 
Львівським обласним 

центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 
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Від системи безоплатної правової допомоги 
Львівщини у зазначеному семінарі взяли 
участь заступник директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській 
області Віра Іськович та директор 
Львівського місцевого центру з надання 
БВПД Уляна Стефак. 

Зокрема представники Центрів з надання 
БВПД розповіли про зміни до Закону 
України  "Про безоплатну правову 
допомогу", внесені ЗУ "Про запобігання 
та протидію домашньому насильству", 
згідно з яким новими категоріями суб'єктів 
права на безоплатну вторинну правову 
допомогу є особи, які постраждали від 
домашнього насильства, і мають право на 
усі види правових послуг.  

 

 

 

За даними опитування 
U-report Ukraine, 53.8% 
опитаної молоді не 
знають, як перевірити 
себе у списках виборців, 
але хочуть дізнатися. Як 
підготуватися та взяти 
участь у виборах 
Президента України? Як 
протидіяти порушенням 
на виборах? – Про це 
дізналися учасники 
тематичної бесіди "Я 
маю право голосу!" у 
Львівській обласній 
бібліотеці для юнацтва 
ім.Р.Іваничука за участі 
фахівців Регіонального 
та Львівського місцевого 
центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час заходу присутні переглянули китайську кінострічку "Голосуйте за мене, будь ласка" з 
колекції Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA. 
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Фільм розповідає, що таке передвиборча кампанія у шкільному сепедовищі, з її дебатами, 
агітацією та "політтехнологами"-батьками. "Голосуйте за мене, будь ласка" – це історія 
експерименту виборів старости класу, під час яких діти знайомляться з демократичними 
принципами. 

 

Тематична бесіда «Я маю право голосу!» відбулась у рамках однойменної правопросвітницької 
кампанії Міністерства юстиції України та системи безоплатної правової допомоги. 

Дякуємо за участь працівникам бібліотеки, партнерам, громадськості та фахівцям Львівського 
центру. 

 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

 З метою ефективної реалізації 
інформаційної кампанії «Я маю право 
голосу!» в Регіональному центрі з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській 
області 18 лютого відбувся скайп-
тренінг з питань вибочого права, який 
провела директор Стрийського 
місцевого центру, сертифікований 
тренер Марія Николаїшин. 

У зазначеному тренінгу взяли участь 
фахівці Регіонального центру, працівники 
відділів правової інформації та 

консультацій; представництва місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги. 

Під час навчання фахівці системи БПД Львівщини дізнались про алгоритм процедури голосування 
на виборчій дільниці. 

Так, Марія Николаїшин закцентувала увагу присутніх, як молоді люди, що голосуватимуть 
вперше, зможуть реалізувати своє право голосу. Також вона розповіла про особливості 
голосування людей з обмеженими можливостями пересування. 

Не оминула увагою директор Стрийського місцевого центру процедуру тимчасової зміни місця 
голосування: крім внутрішньо переміщених осіб, таке право мають право люди, які в силу обставин 
перебувають поза місцем своєї виборчої адреси. 

Варто зазначити, що Марія Николаїшин напередодні скайп-навчання пройшла тренінг у рамках 
проекту IFES за ініціативою Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової 
обізнаності Міністерства юстиції України. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.01.2019 по 31.03.2019 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 782 доручення 

адвокатам для здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому 

числі:  

• 147 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 1 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 158 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 359 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 40  – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

• 40 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

• 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
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• 18 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

• 18 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  
 

 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 
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Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб в порівнянні з 
попереднім звітним періодом 

Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб в порівнянні з 
аналогічним  періодом минулого року 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість виданих доручень 

IV квартал 
2018 

I квартал 
2019 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 214 147 -67 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 0 1 1 

3 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / 
або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

141 158 17 

4 для здійснення захисту за призначенням 369 359 -10 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

35 40 -5 

6 
у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру 

54 40 -14 

7 процедури, пов’язані з видачею особи (екстрадицією) 2 1 -1 

8 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

17 18 1 

9 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

11 18 1 

10 Разом за всіма категоріями 843 782 -61 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

I квартал 
2018 

І квартал 
2019 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 245 147 -96 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 3 1 -2 

3 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / 
або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

200 158 -42 

4 для здійснення захисту за призначенням 407 359 -48 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

28 40 12 

6 
у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру 

52 40 -12 

7 процедури, пов’язані з видачею особи (екстрадицією) 1 1 0 

8 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

18 18 0 

9 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

10 18 8 

10 Разом за всіма категоріями 964 782 -182 


