
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за III 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 
 

10 липня відбулась комунікативна зустріч за 
участі державної експертки Директорату з прав 
людини, доступу до правосуддя та правової 
обізнаності Мінюсту України Марії Кучеренко, 
в.о. директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області Віри Іськович, 
представників Львівського місцевого центру з 
надання БВПД, Головного територіального 
управління юстиції у Львівській 
області, Благодійного фонду «Легіон Світла», 
ФСТ «Спартак» та Мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги у Львівській області. 

Метою зустрічі було обговорення механізмів 
покращення взаємодії між партнерами, 
посилення ефективності від співпраці між 
державними структурами і громадськими 
організаціями у питаннях надання безоплатної 
первинної правової допомоги та проведення 
спільних право просвітницьких та інших 
навчальних заходів. 

Учасники також обговорили питання залучення 
фахівців громадського сектору під час 
практичного застосування положень законодавства з питань запобігання домашньому насильству, 
булінгу, зокрема, шкільному та інших питань, які мали стосунок до статутних завдань громадських 
організацій. 

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, 30 
липня, спільно з соціальними партнерами в регіоні, 
Центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Львівщини нагадали мешканцям про таку 
форму сучасного рабства та порушення прав людини 
як торгівля людьми. 

Так, фахівець Регіонального центру з надання БВПД у 
Львівській області Уляна Мацько та працівник Львівського 
бюро правової допомоги Мар’ян Лежан взяли участь у 
всеукраїнській інформаційній кампанії Протидій торгівлі 

людьми: поширювали упродовж 12:00 - 14:00 год. тематичні буклети на головному залізничному 
вокзалі м. Львова. 

До акції долучились представники департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, 
Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області, громадської організації «Центр «Жіночі 
перспективи», Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, патрульної 
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поліції Львівської області, Львівської 
обласної мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги та Львівського 
державного університету внутрішніх 
справ. 

У межах заходу на екранах 
транслювали тематичні відеоролики. 
Також під час акції діяв пункт 
консультування, де кожен бажаючий 
міг дізнатись про ознаки торгівлі 
людьми, як її уникнути, а також – про 
правову, соціальну, матеріальну 
допомогу, яка надається особам, які 
постраждали від торгівлі людьми. 

Як повідомили у департаменті соціального захисту населення ЛОДА, станом на 30 липня і вже 31 
людина з Львівщини отримала статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З них: 10 - жінки, 
18 - чоловіки, 3 - діти (2 дівчат, 1 хлопчик). Загалом по Україні Міністерством соціальної політики 
України встановили такі статуси 818 особам. З них 316 - це жінки, 420 - чоловіки, 82 - діти (30 
хлопчиків та 51 дівчинка). 

 



Також у Львівському кіноцентрі (м.Львів, вул.В.Великого, 14А) о 19 год. відбувся безкоштовний 
показ документального фільму «Жінка в полоні». 

Це фільм про Маріш, 52-річну жінку, яка служить одній угорській родині вже десятиліття, працюючи 
по 20 годин на день без оплати. Гнобителі відібрали в неї документи і заборонили виходити з дому 
без дозволу. Дні й роки минають у страху, але жінка мріє повернути собі своє життя. Наявність 
камери допомагає їй усвідомити, що вона - не одна. Після двох років зйомок, Маріш набирається 
духу і розповідає про свій план: «Я втечу». Фільм простежує героїчний шлях жінки назад до 
свободи. 

У Львівському, Стрийському, Буському, Самбірському та Червоноградському місцевих центрах з 
надання БВПД пройшли семінари, виїзні консультування та круглі столи, приурочені до Дня протидії 
торгівлі людьми. 

Всеукраїнський форум з корпоративно-юридичної безпеки, організований юридичним 

виданням Femida.ua, відбувся 9 серпня у Львові. 

Серед учасників – директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Львівській області Ігор Микитин, відбувся 9 серпня у 

Львові. 

Під час Форуму обговорено низку актуальних питань: 

✅ розвідувальна аналітика в системі правоохоронних 

органів, чим це загрожує бізнесу; 

✅ корпоративні злочини; 

✅ кадрова безпека і оцінка ризиків персоналу; 

✅ корпоративні конфлікти та їх вплив на бізнес; 

✅ захист інтелектуальної власності, як один зі 

способів захисту бізнесу; 

✅ мобінг на підприємстві; 

✅ перевірки, обшуки та рейдество як пряма 

загроза безпеки бізнесу; 

✅ приватні детективи..., законодавство їх не 

визнало але вони існують; 

✅ чи допомагає публічність захисту бізнесу. 

До участі були запрошені: адвокати; спеціалісти та керівники служб безпеки; аналітики; 
керівники та засновники підприємств; фінансові, виконавчі та комерційні директори; приватні 
детективи; представники охоронних структур; hr-спеціалісти. 
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На Львівщині упродовж 2 – 6 

вересня тривав тиждень 

відкритих тематичних уроків 

про права дитини. Такі уроки 

проведені у закладах загальної 

середньої освіти в межах 

правопросвітницького проекту 

"Я маю право!". 

Так, фахівець Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській 
області для учнів Львівської 

загальноосвітньої школи №82 дітям в інтерактивній формі розповіла про їхні права, ознайомила 
з Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, які гарантують та захищають 
права дітей. 

Такі правопросвітницькі уроки відбулись у школах регіону за участі фахівців усіх 5-ти місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Львівського, Буського, Стрийського, 
Самбірського та Червоноградського. 

 

Під час правопросвітницьких уроків фахівці системи безоплатної правової допомоги Львівщини 
розповідали школярам про механізм захисту прав дитини, за допомогою карти прав дитини 
визначали структури, до яких можна звертатися за допомогою та відновленням своїх порушених 
прав, а також про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 
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У містах та селах Львівщини відбулось 32 уроки права за участі 965 учнів. 



 

Круглий стіл з метою 
вирішення проблемних питань 
надання правової допомоги 
іноземцям та особам без 
громадянства відбувся 9 
вересня у Регіональному 
центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Львівській області. 

У заході взяли участь директор 
Регіонального центру з надання 
БВПД Ігор Микитин та заступниця 
директора Регіонального центру 
Віра Іськович за участі 
регіонального представника 
Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, директора Львівського місцевого центру з надання БВПД, представників поліції, 
прокуратури області,  а також Львівського та Мостиського прикордонних загонів. 

За словами Ігора Микитина, робота Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області з 
прикордонною службою налагоджена, проводяться щоквартальні звірки затриманих осіб. Також 
директор регіонального центру зазначив, що станом на сьогодні проблемних питань не виникало. 

Реальна проблема, яка була озвучена під час круглого столу – залучення перекладачів, особливо 
з рідкісних діалектів. 

«Зустріч була надзвичайно корисна. Проблемні питання я обов’язково озвучу на нараді в Києві, 
яка відбудеться наступного тижня», – повідомив Руслан Клапчук, регіональний представник 
Уповноваженого ВРУ з прав людини. 

Підсумком обговорення стало об’єднання зусиль щодо проведення роз’яснювальної роботи в 
місцях тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства задля підвищення їхньої 
правової обізнаності. 

Про спільні завдання у реалізації права 
громадян на безоплатну правову допомогу 
йшлося під час підписання Меморандуму 
про взаємодію та співпрацю між 
Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у Львівській області та громадською 
організацією «Центр «Молода 
дипломатія». 

Меморандум підписали директор Регіонального 
центру Ігор Микитин та президент громадської 
організації Ольга Дякун. 

Серед основних напрямів співпраці, зазначених у Меморандумі, – участь представників системи 
безоплатної правової допомоги та членів ГО «Центр «Молода дипломатія» в наданні громадянам, 
які звернулись за отриманням 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. 

Також сторони домовились про проведення спільних правопросвітницьких заходів для студентів. 
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Презентація проекту «Впровадження 
відновного правосуддя в Україні» 
відбулась за участі заступника 
директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області 
Віри Іськович у приміщенні 
Апеляційного суду Львівської області 
12 вересня. 

Зустріч мала на меті обговорення місії, ролі, 
завдань та механізмів медіації у рамках 
пілотного проекту впровадження відновного 
правосуддя в 6-ти регіонах України, серед 
яких і Львівщина. 

Серед учасників презентації були також 
прокурори, судді у кримінальних справах, 
офіцери служб пробації, соціальних служб, 
громадських організацій. 

В обговоренні взяли участь медіатори: Ірина 
Федорич, Ірина Демоненко, Уляна 
Воробель, а також адвокат, медіатор 
системи безоплатної правової 

допомоги Тетяна Малерик. 

Проект покликаний об’єднати зусилля експертів і фахівців у галузі кримінальної юстиції для 
розроблення рекомендацій щодо подальшого застосування відновного правосуддя та у разі 
необхідності для внесення змін до законодавства України. 

Довідково 

9 вересня 2019 року громадська організація “Інститут Миру і Порозуміння” (ІМіП) разом з 
Верховним Судом провели друге засідання Координаційної Ради в рамках проекту «Впровадження 
відновного правосуддя в Україні», за підтримки Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй 
(UNDEF). 

Проект “Впровадження відновного правосуддя в Україні” реалізується за фінансової підтримки 
Фонду демократії ООН. Проект має на меті зміцнити спроможність українських громад здійснювати 
відновне правосуддя для боротьби зі злочинністю, вирішення конфліктів і сприяння виправленню 
завданої злочином шкоди шляхом створення механізмів застосування програм відновного 
правосуддя. 

Представник Консультативної Місії 
Європейського Союзу – радник з питань 
верховенства права Маркус Ролофс 
завітав до Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області сьогодні, 16 
вересня. 

У робочій зустрічі взяли участь директор 
Регіонального центру Ігор Микитин та 
заступниця директора Віра Іськович. 

В ході зустрічі сторони обговорили подальшу 
співпрацю Консультативної Місії ЄС з 
Регіональним центром. 
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Зокрема Ігор Микитин та Маркус Ролофс домовились про: 

- поширення інформації щодо започаткованого Місією проекту по захисту свідків; 

- зацікавленість сторін у обговоренні питань доступу до правосуддя іноземців та осіб без 
громадянства; 

- підготовку міжвідомчого круглого столу, зокрема з питань виконання адвокатами окремих 
процесуальних дій. 

 

У Дрогобичі відбувся 
комплексний просвітницький 
захід «Правовий десант» від 
Стрийського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, у якому 
взяла участь заступник 
директора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській 
області Віра Іськович. 

Цього дня працівники Стрийського місцевого центру та бюро провели низку заходів, які 
відбувалися або одночасно або ж послідовно згідно свого планованого графіку. Так, з 8 год. 
розпочалось експрес-консультування фахівця бюро правової допомоги. Одночасно інші групи 
працівників проводили вуличне навчання на тему: «Відповідальність за булінг». 

Також у приміщенні бюро правової допомоги відбулося навчання працівників місцевих центрів 
Львівщини: інформаційну сесію щодо пенсійного забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб 
спільно організували Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області у 
співпраці з Благодійним фондом "Право на захист". 
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«Родзинкою» зазначеного комплексного заходу була «Правова школа журналіста», яка 
організована та проведена у співпраці із працівниками центральної міської бібліотеки імені В. 
Чорновола. 

Як розповіла директор Стрийського місцевого центру Марія Николаїшин «Правова школа 
журналіста» – це не разовий захід, а пілотний проект Стрийського місцевого центру, який буде 
поступово реалізовуватися шляхом проведення систематичних навчань для групи журналістів і 
причому щоразу в іншому місті, де діють бюро правової допомоги. Це дасть змогу журналістам 
більш детальніше вивчити територіальну юрисдикцію місцевого центру, познайомитися глибше із 
діяльністю бюро правової допомоги, які працюють у цьому центрі. 

 

Наприкінці відбулася інформаційно-комунікативна платформа, де працівники бюро правової 
допомоги мали можливість розповісти про свою діяльність протягом трьох років. 

 

Відрадно, що на цьому заході також побувала заступник директора Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області Віра Іськович, яка розповіла присутнім про те, як 
започатковувала свою діяльність ситсема безоплатної правової допомоги. А Марія 



Николаїшин охоче поділилася із присутніми майбутніми планами діяльності місцевого центру, у 
тому числі й бюро правової допомоги. 

У Львові відбулася регіональна прес-
конференція, присвячена питанням ролі 
системи безоплатної правової допомоги в 
Україні, перспектив її розвитку та кращого 
досвіду. Приводом для обговорення стала 
перша Київської міжнародна конференція 
з безоплатної правової допомоги, яка 
відбулася 10-12 вересня за участі 
експертів та представників систем 
безоплатної правової допомоги з різних 
країн. 

Під час прес-конференції презентований 
український та регіональний досвід з надання 

безоплатної правової допомоги соціально незахищеним категоріям громадян та підбиті підсумки 
діяльності роботи Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на Львівщині з 
часу їх створення та за поточний рік. 

Очільник Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Ігор Микитин розповів 
присутнім про розвиток системи БПД в Україні, починаючи з 2013 року. 

 

Структура системи БПД на Львівщині представлена Регіональним центром з надання БВПД у 
Львівській області, 5 місцевими центрами у містах Львів, Буськ, Стрий, Самбір та Червоноград та 
22 бюро правової допомоги в районах області. 

https://lviv.legalaid.gov.ua/images/RC_1.jpg


За весь період створення Регіонального центру видано 22 402 доручення адвокатам для надання 
захисту обвинуваченим та затриманим. Це насправді колосальна робота», – наголосив директор 
Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області. 

«На сьогодні вже надано понад 83 тисячі правових консультацій місцевими центрами жителям 
Львівщини», – зазначив Ігор Микитин. Він акцентував увагу на соціальній спрямованості 
діяльності системи БПД. 

«У зв’язку з обмеженістю ресурсу системи безоплатної правової допомоги з одного боку та ростом 
кількості суб’єктів, які можуть отримувати безоплатну вторинну правову допомогу, ми шукаємо 
партнерів серед громадських організацій, фондів, рухів, державних органів та структур місцевого 
самоврядування, які могли б на своєму рівні долучитися до відновлення справедливості соціально 
незахищених груп населення», – зазначив Ігор Микитин. 

 

Під час заходу презентовані ключові результати роботи, сучасні сервіси, якість правових послуг 
для населення. 

У свою чергу Уляна Стефак, директор Львівського місцевого центру з надання БВПД, 
наголосила на сімейній спеціалізації Центру: «Оскільки 30% справ мають відношення до сімейних 
правовідносин, ми зараз працюємо над тим, щоб комплексно надавати допомогу у сімейних 
питаннях. Це, передусім, справи, пов’язані з домашнім насильством». 

До прес-конференції долучилися адвокати системи БПД Львівщини. Зокрема, 
адвокатка Христина Водопийко розповіла, яких успіхів домоглася у цивільних справах захисту 
порушених прав клієнтів. 



 

Серед партнерів Центрів з надання БВПД, що надають правову допомогу соціально вразливим 
верствам, зокрема внутрішньо переміщеним особам, – Остап Тимчій, керівник Львівського 
відділення БФ «Право на захист». 

 



Також присутнім представили відеоролики з реальними історіями клієнтів, які змогли захистити 
свої порушені права завдяки підтримці адвокатів та юристів системи безоплатної правової 
допомоги; журналісти ознайомились з успішними кейсами адвокатів та фахівців місцевих центрів 
та бюро правової допомоги Львівської області. 

 

На Львівщині пройшов 

правопросвітницький тиждень 

протидії булінгу, до якого долучились 

Центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в 

регіоні. Лекції з метою формування 

нульовою толерантності до явища 

булінгу проводяться в освітніх 

закладах у межах проекту «Я маю 

право!» 

Правопросвітницьку лекцію-бесіду «Разом 
проти булінгу» для студентів першого та 
другого курсів факультету міжнародних 
відносин Львівського національного 

університету імені Івана франка провела фахівець Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області Уляна Мацько.  

Зустріч відбулась у співпраці з керівником громадської організації «Центр «Молода 
дипломатія» Ольгою Дякун. 

Упродовж лекції Уляна Мацько розкрила термін «булінг» як новий в українському законодавстві, 
його проблематику як поширеного явища у сучасному освітньому середовищі; чим воно 
відрізняється від конфлікту, яка відповідальність за вчинення фізичного, психологічного цькування, 
кібербулінгу. 

 

«За статистикою UNICEF 67% дітей у тій чи іншій мірі стикалися з проблемою булінгу. Важливо з 
раннього віку говорити з дітьми про те, що булінг є неприпустимим, і діти повинні навчитися 
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керувати своїми емоціями під час спілкуванні один з одним", – наголосила студентам фахівець 

Регіонального центру 

Також Уляна Мацько процитувала Олександру Падучак, голову громадської організації 
«Безпечний світ», автора програми тренінгів з дитячої безпеки, яка розвінчує міфи щодо булінгу, 
зокрема, що діти обізнані у своїх правах і можуть розпізнавати їх порушення: «Знання дітей про 
свої права є досить фрагментарними і не мають системного характеру. При цьому ці знання є досить 
важливими, оскільки надають дитині можливість відчувати себе у безпеці, бути впевненим у собі і 
захищати себе, поважати права інших і розуміти, що можна, а що – ні. Необхідно усвідомлювати, 
що права не безмежні і закінчуються там, де починаються права іншої людини. Не знаєш своїх прав 
– не можеш зорієнтуватися, коли їх порушують. А порушення прав може вилитися у насильницькі 
дії». 

Уляна Мацько також розповіла про 
причинно-наслідковий зв’язок 
домашнього насильства в сім’ї, у якій 
виховується майбутній булер 
(кривдник, який вчиняє булінг), 
студенти отримали буклети системи 
БПД «Правові орієнтири для кожної 
дитини», «Правова допомога, що 
гарантується державою». 

Наприкінці лекції учасники зустрічі 
активно цікавились діяльністю 
Центрів з надання правової 

допомоги; куди звертатись в разі, коли студент став свідком булінгу та інші не менш актуальні 
запитання. 

Упродовж вересня тривав правопросвітницький тиждень системи безоплатної правової 
допомоги, присвячений правам дитини. Лекції з метою кращої поінформованості учнів 
та студентів про свої основні права проводяться фахівцями усіх Центрів безоплатної 
вторинної правової допомоги Львівщини. 

Правопросвітницьку лекцію-бесіду «Захистити права дитини» для студентів першого курсів 
факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана франка провела 
комунікатор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 
області Уляна Мацько сьогодні, 24 вересня. 

Упродовж лекції Уляна Мацько розповіла майбутнім журналістам про основні права дитини у 14, 15 
та 16 років, відповідно до роз’яснень, розроблених системою безоплатної правової допомоги. 

«Так, у 14 років дитина має право самостійно звертатись до суду за 
захистом своїх прав; обирати лікаря; працювати за згодою одного з 
батьків у період літніх канікул (24-годинний робочий тиждень; 
брати участь у розпорядженні аліментами на своє утримання», – 
звернула увагу студентів фахівець Регіонального центру. 

Не менш вагомим питанням, вартим окремих акцентів, була 
протидія домашньому насильству. «Діти є важливою категорією 
осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги, в тому числі потерпілі від домашнього насильства», – 
зазначила Уляна Мацько. Вона також підкреслила, що ніхто з учнів 
та студентів не повинен бути байдужим свідком вчинення 
насильства. 
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Студенти-журналісти запитували щодо зв’язків Центрів з надання безоплатної правової допомоги з 
мас-медіа, а також чи звертаються журналісти за правовою допомогою. 

Наприкінці лекції учасники активно цікавились діяльністю Центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області; які правові консультації є найбільш поширеними під час звернень 
клієнтів та інші актуальні питання. 

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

4 та 5 липня в приміщенні Львівського місцевого центру відбулися навчання для 
директорів та працівників місцевих центрів, а також адвокатів, які залучаються до 
надання  безоплатної вторинної правової допомоги та працівників системи БПД щодо 
захисту виборчих прав. 

З ініціативи Координаційного центру з надання правової допомоги, Регіональним центром спільно 
з Львівським місцевим центром та омбудсменом ВГО «ОПОРА» проведено навчання, головною 
метою яких було посилення спроможностей системи безоплатної правової допомоги при здійсненні 
захисту інтересів громадян під час реалізації своїх виборчих прав. 

Представник Регіонального центру Орест Шот окреслив проблематику, пов’язану із 
забезпеченням системою безоплатної правової допомоги надання якісної правової допомоги у разі 
порушення виборчих прав громадян, а також відмітив важливу роль, яку здійснюють місцеві центри 
з надання БВПД спільно з громадським сектором у сфері захисту виборчих прав шляхом проведення 
правопросвітницьких заходів на місцях. 

Громадський омбудсмен Ярина Гаєцька-Колотило та регіональний представник 
Уповноваженого ВРУ з прав людини у Львівській області Руслан Клапчук звернули увагу, 



зокрема, на тих моментах у законодавстві, котрі можуть стати причиною порушення прав виборців 
та на способи їх вирішення. 

В процесі навчання обговорили варіанти поведінки під час реалізації елементів виборчого процесу, 
таких як, перевірка у списках виборців, можливість зміни місця голосування, сам процес 
голосування та інше. 

Окрім цього, присутні поділились інформацією щодо проведених та запланованих 
правопросвітницьких заходів на місцях, спрямованих на підвищення правової обізнаності громадян 
щодо реалізації своїх виборчих прав. 

Нагадаємо, що заходи відбулися в рамках реалізації спільних ініціатив, закріплених 
МЕМОРАНДУМОМ про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська 
мережа «ОПОРА» та Координаційним центром з надання правової допомоги від 13 лютого 2019 
року, направлених на консолідацію зусиль з якнайширшого інформування громадян щодо їх прав 
у процесі реалізації виборчого законодавства. 

У разі необхідності можна звернутися за консультацією у будь-який місцевий центр чи офіс ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА». 

Виступити перед партнерами 
і коротко презентувати свій 
центр з надання безоплатної 
правової допомоги. 
Правильно поставити 
завдання своїй команді. 
Знайти у будь-якій події 
інформаційний привід та 
написати цікаву новину. Ці 
та інші завдання 13-14 
серпня виконували 
комунікатори центрів з 
надання БВПД з усіх регіонів 
країни під час тренінгу 
«Ефективна комунікація», 
який проходив у правовому 

клубі PRAVOKATOR.Одеса за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога 
в Україні». 

Головне завдання комунікаторів, які працюють у регіональних центрах з надання БВПД, – 
формувати та передавати повідомлення про систему безоплатної правової допомоги, діяльність 
центрів та бюро правової допомоги, юристів та адвокатів, які захищають права людей. Як це краще 
робити? Протягом двох днів учасники та учасниці тренінгу вчилися, як чітко визначати цільову 
аудиторію, як комунікувати з різними категоріями людей, як правильно складати алгоритм роботи 
і точно вимірювати час для ефективної комунікації. 

Комунікатори ділилися досвідом, генерували креативні ідеї, «прокачували» свої навички 
внутрішньої та зовнішньої комунікації. Cеред них - комунікаторка Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області Уляна Мацько. 
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Було багато практичних завдань, під час яких учасники та учасниці мали вийти з зони комфорту. 
Наприклад, дати інтерв’ю «журналісту», який ставить провокаційні запитання. Або за обмежений 
час провести цікавий та змістовний публічний виступ перед партнерами. 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.07.2019 по 30.09.2019 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 758 доручення 

адвокатам для здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому 

числі:  

• 142 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 0 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 339 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 48 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

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

примусових заходів медичного характеру;  

• 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

• 23 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

• 22 – 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 

IІ квартал 
2019 

ІIІ квартал 
2019 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 202 142 -60 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 4 0 -4 

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

167 153 -14 

4 для здійснення захисту за призначенням 377 339 -38 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

42 48 6 

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

56 30 -26 

7 процедури, пов’язані з видачею особи (екстрадицією) 3 1 -2 

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

12 23 11 

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

11 22 11 

10 Разом за всіма категоріями 874 758 -116 

№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість виданих доручень 

ІІI квартал 
2018 

ІІІ квартал 
2019 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 310 142 -168 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 6 0 -6 

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

170 153 -17 

4 для здійснення захисту за призначенням 358 339 -19 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

64 48 -16 

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

49 30 -19 

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 23 6 

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

16 22 6 

10 Разом за всіма категоріями 992 758 -234 



 

 

 


