
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Львівській області за 2021 рік 

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 

 Відбулась перша зустріч громадського 

радника – священника Свято-Покровського 

храму на Левандівці м. Львова Володимира 

Ведміцького з директором Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Львівській області 

Ігорем Йосифовичем Микитиним.  

Отець Володимир ознайомився з роботою 

Регіонального центру – забезпеченням надання 

адвокатів за рахунок держави затриманим, 

підозрюваним, обвинуваченим та засудженим 

громадянам у кримінальних справах. 

Також Володимир Ведміцький познайомився та 

поспілкувався про майбутню співпрацю із 

заступником директора Регіонального центру 

Іськович Вірою Василівною, яка є 

координатором реалізації пілотного проєкту 

"Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні правопорушення".  

Нагадаємо, зазначений пілотний проєкт ґрунтується на відновних підходах у 

кримінальних провадженнях про проступки та правопорушення невеликої 

тяжкості, вчинені неповнолітніми і включає в себе скоординовану організацію 

ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених 

ними правопорушень (проступків) з метою забезпечення відшкодування 

заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх 

правопорушників  із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям 

узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним 

правопорушенням. 

Українців очікує поетапне впровадження державної мови в усі сфери 

суспільного життя. Це стало можливим внаслідок прийняття Закону «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної».  



З 16 січня 2021 року сфера обслуговування мала повністю перейти на 

українську мову, позаяк усі надавачі послуг відтепер зобов’язані обслуговувати 

споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою. 

У статті 30 цього закону зазначено, що підприємства, установи та організації 

всіх форм власності, фізичні особи - підприємці, інші суб’єкти господарювання, 

що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою 

цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари 

(послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, 

державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими 

мовами. 

Що означають ці нововведення? «Йдеться про те, що де б не знаходилась 

людина: в супермаркеті, інтернет-магазині, кав’ярні, банку, аптеці чи  

бібліотеці – обслуговувати її мають українською. Втім, на прохання клієнта 

його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою», – 

розповіла комунікаторка  Регіонального центру Уляна Калагурка інтернет-

виданню Galnet.  

Круглий стіл з представником білоруської спільноти, керівником БО 

"Наш дім" Олексієм Франкевичем щодо правової допомоги громадянам 

Білорусі, які проживають на Львівщині відбувся у Львівському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Участь у заході взяли: Віра Іськович, заступниця начальника Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області 

та регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини у Львівській області Руслан Клапчук, адвокат Остап Тимчій. 



Серед порушених питань – організація правової допомоги громадянам Білорусі, 

які проживають на Львівщині; присвоєння статусу біженців та видача посвідок 

на тимчасове проживання. 

Дотримання законодавства при адміністративних і кримінальних 

затриманнях – такою була тема наради, що пройшла цими днями з 

представниками управління патрульної поліції, управління організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування, управління 

превентивної діяльності Національної поліції у Львівській області. 

В нараді взяли участь директор Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області Ігор Микитин і директор Львівського місцевого центру з 

надання БВПД Уляна Стефак.  

  

Під час обговорення сторони порушили питання співпраці з центрами 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також проблему домашнього 

насильства. 

Наш час називають ерою інформаційних технологій: сьогодні online можна 

придбати одяг, побутові товари, ліки, оплатити комунальні платежі, замовити 

їжу, знайти нерухомість. Спеціально до Дня безпечного інтернету 

комунікаторка Регіонального центру Уляна Калагурка розповіла інтернет-

виданню Galnet, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: https://bit.ly/3q0P9qm 

Завершився правопросвітницький тиждень фінансової грамотності, який 

провела система безоплатної правової допомоги у співпраці з Національним 

банком України. В його межах відбулась всеукраїнська кампанія «Знай свої 

права», до якої долучились фахівці центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Львівщини.  

https://bit.ly/3q0P9qm


Інформаційні акції, семінари, сесії - їхні учасники дізнавались, як захисти свої 

права у сфері фінансових послуг. Подробиці на сайті  https://bit.ly/3sh5lo2 

 

Чим жила система безоплатної правової допомоги Львівщини у 2020 році: 

ключові результати, пілотні проекти, партнерство, успішні практики 

захисту - про це йшлося сьогодні під час онлайн-публічного звіту.  

Упродовж 2020 року вторинну правову допомогу, що передбачає захист та 

представництво в суді, підготовку процесуальних документів, в області 

отримали 5 374 особи. 

«У майже трьох тисячах випадків – це захист у кримінальних провадженнях, 

правова допомога підозрюваним, обвинуваченим, затриманим, заарештованим 

https://bit.ly/3sh5lo2


та засудженим, – розповів директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області Ігор Микитин. 

Організатори заходу: Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області 

та правовий клуб PRAVOKATOR.  

Детальніше читайте за посиланням на сайті: https://bit.ly/3dIySTO 

 
 

Які основні загрози для дітей та підлітків чатують в інтернеті? Які 

позитивні та негативні ознаки Всесвітньої мережі? Про це розповідали 

учням 6-х класів ліцею №8 м. Львова під час правопросвітницьких уроків 

фахівці Регіонального та Львівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Урок проходив у форматі кінопоказу та обговорення документального фільму з 

колекції Docudays UA "Інтернетзалежний".  

Захід провели Христина Гаталяк, заступниця директора Львівський місцевий 

центр з надання БВПД та Уляна Калагурка, начальниця відділу комунікацій та 

правопросвітництва Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області. 

Про посилення співпраці задля 

підвищення рівня правової 

спроможності громадян 

Львівщини йшлося під час 

нинішньої спільної зустрічі 

представників Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Львівській області та 

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства 

юстиції (м. Львів). 

Учасники зустрічі домовились про систематичне проведення спільних заходів в 

об’єднаних територіальних громадах області з вирішенням актуальних питань 

мешканців громад. 

https://bit.ly/3dIySTO


Задля формування карти правових потреб мешканців територіальних 

громад фахівці Регіонального та Львівського місцевого центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги спільно з партнерами з ГО «Освітній 

ресурсний центр» відвідали Пустомитівську та Оброшинську об’єднані 

територіальні громади. 

  

Детальніше – на сайті: https://bit.ly/3ttas5d 

 Ключові правові проблеми клієнтів системи БПД на Львівщині  

Кожен житель України може безкоштовно отримати юридичну консультацію, 

правову інформацію – безоплатну первинну правову допомогу. А соціально 

вразливі верстви мають право на безоплатну вторинну правову допомогу – 

складення процесуальних документів та захист у суді. 

Аналіз звернень до місцевих центрів Львівщини свідчить, що найбільш 

поширеними правовими проблемами становлять справи про розірвання шлюбу, 

стягнення аліментів, перерахунку та призначення пенсії, встановлення 

обмежувального припису. Разом з тим, зростає кількість справ у сфері 

майнових і кредитних правовідносин, 

захисту прав споживачів.  

Минулоріч зафіксовано 28 137 звернень 

до центрів безоплатної правової допомоги 

Львівщини. 

 Внаслідок пандемії та введення 

карантинних обмежень, до центрів 

почастішали звернення з питаннями 

трудового законодавства, а саме:  

https://bit.ly/3ttas5d


- оплата праці працівників за дистанційну роботу; 

- відмова роботодавця у допуску до роботи після перебування  

у відпустці, у зв’язку з карантином; 

- незаконне звільнення. 

Реалізовуючи проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство», можна виокремити важливі питання у галузі земельного 

законодавства – це: 

 укладення та розірвання договору оренди; 

 передача в оренду невитребуваних паїв (земельних часток); 

 порядок спадкування паїв (земельних часток); 

 оформлення права власності на земельну ділянку; 

 встановлення або відновлення меж земельної ділянки. 

Фахівцями центрів проведено низку актуальних відеоконсультацій, кращі з 

яких поширено на Yotube-каналі Регіонального центру на теми: 

- Про послугу єМалятко; 

- Тимчасова державна допомога дітям; 

- Звернення громадян; 

- НЕ МОВЧИ. Домашнє насильство; 

- Що треба знати про шлюбний договір. 

Упродовж I кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 258 правопросвітницьких заходів. 

 

Перші волонтери в межах реалізації Всеукраїнського 

проєкту «Волонтер БПД» на Львівщині підписали 

договори зі Стрийським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Ними 

стали керівники громадських організацій.  

Загалом на Львівщині зареєструвалось 28 кандидатів 

у волонтери, окремі з них невдовзі проходитимуть 

співбесіди. Зокрема у Львові дистанційний курс 

«Основи волонтерської діяльності» та попередній 

відбір пройшли 3 кандидати у волонтери. 

Детальніше на сайті: https://bit.ly/31Xb3k5 

 

https://bit.ly/31Xb3k5


Формування карти актуальних правових потреб мешканців громад для 

подальшого планування роботи в рамках проєкту “Підвищення правової 

спроможності ОТГ Львівського району та сприяння у впровадженні практик 

альтернативного вирішення правових спорів» – з цією метою днями фахівці 

Регіонального та Львівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснили візит у місто Перемишляни. 

Детальніше на сайті: https://bit.ly/2QhJuzf 

 

З нагоди Всесвітнього дня книги та 

авторського права і Міжнародного дня 

інтелектуальної власності, які відзначаються 

відповідно 23 та 26 квітня, відбувся 

правопросвітницький вебінар «Авторське 

право і способи його захисту». 

Спікером онлайн-заходу виступила Олександра 

Яворська, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського 

національного університету імені І. Франка. Детальніше 👉 на сайті: 

https://bit.ly/3xa6l0B 

Нарада з працівниками Самбірського місцевого центру з надання БВПД та 

бюро правової допомоги щодо реалізації проєкту “Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство” відбулась за участі Ігора Микитина, 

директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області та Віри 

Іськович, заступника директора Центру 26 квітня 2021 року (в режимі ZOOM - 

зв’язку).  

https://bit.ly/2QhJuzf
https://bit.ly/3xa6l0B


 

Упродовж наради розглянули актуальні питання земельної реформи, зокрема 

про надання якісної правової допомоги та правопросвітництво із земельних 

питань, про тенденції та перспективи надання правової допомоги в рамках 

реалізації проєкту “Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство”. 

Під час заходу проведено навчання з працівниками бюро правової допомоги 

стосовно коректного внесення у КІАС відомостей щодо питань, з якими 

звертаються клієнти у сфері земельних правовідносин, до відповідної категорії 

та підкатегорії. 

До центрів безоплатної вторинної правової допомоги Львівщини щодня 

звертаються клієнти з різних правових питань, серед яких і захист їхніх 

трудових прав. 

Так, у першому кварталі 2021 року до місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Львівщини зафіксовано 344 звернення клієнтів 

щодо захисту трудових прав. Як зазначають юристи центрів, людей найбільше 

цікавлять такі питання: 

- гарантії та компенсації за строковим трудовим договором; 

- надання робочого місця при вивільненні за скороченням; 

- підтвердження трудового стажу; 

- компенсації за невикористану додаткову відпустку; 

- порядку надання основної та додаткової відпустки учаснику АТО.  



Подробиці дізнавайтесь на сайті: https://bit.ly/3eH0oA1 

Зустріч фахівців двох проєктів відновного правосуддя, які пілотуються в 

нашій області відбулась цими днями в Регіональному центрі з надання 

БВПД у Львівській області.  

Учасники обговорили кейси, спільні проблеми, що виникають в процесі 

реалізації проєктів відновного правосуддя на Львівщині. Йшлося зокрема про 

необхідність поширення медіації в суспільстві, зокрема в адвокатській, 

суддівській, прокурорській спільнотах. Детальніше – на сайті: 

https://bit.ly/3f2sndy 

 

  

 

 

https://bit.ly/3eH0oA1
https://bit.ly/3f2sndy


Про новий проєкт Волонтер 

БПД в Україні, безоплатну 

правову допомогу на 

Львівщині та куди звертатися 

за юридичною підтримкою – 

розповів Ігор Микитин, 

директор Регіонального центру 

з надання БВПД у Львівській 

області у програмі "Про 

головне" з Ксенія Павлишин на 

ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ. 

 

 

Українці успадкували від своїх предків-хліборобів уміння господарювати 

на землі. З відкриттям ринку землі виникає чимало запитань у власників 

та користувачів земельних ділянок.  

На Львівщині найпоширенішими з них є такі: 

- укладання, розірвання, зміна умов договору оренди земельної ділянки 

- оформлення права власності на земельну ділянку 

- встановлення меж земельної 

ділянки 

- присвоєння кадастрового 

номеру земельній ділянці 

- виділення земельної ділянки 

для ведення особистого 

селянського господарства. 

Детальніше про це – на сайті: 

https://bit.ly/3uWvURl 

Проблемні питання, що 

виникають під час реалізації 

«Програми відновлення для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

кримінального 

правопорушення» на 

Львівщині – такою була тема 

круглого столу міжвідомчої 

https://bit.ly/3uWvURl


робочої групи реалізації зазначеного пілотного проекту. 

Під час зустрічі йшлося про причини відмов підозрюваних та потерпілих від 

участі у програмі. Зокрема учасники обговорили медіаційні кейси, які 

завершились підписанням угоди, а також ті, в яких одна зі сторін відмовилась 

брати участь у проекті відновного правосуддя для неповнолітніх. 

За словами Віри Іськович, заступниці директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Львівській області, важливо, у період реформування служби у 

справах дітей та соціальних служб, зберегти надбання проекту відновного 

правосуддя, а також розширити коло партнерів. 

У зустрічі взяли участь представники проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення»: Віра Іськович, заступник директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Львівській області, Тетяна Малерик, адвокат-медіатор, 

представники ювенальної прокуратури Юрій Матлах та Віктор Зубрицький, а 

також – ювенальної превенції ГУНП у Львівській області, психологи 

Львівського обласного центру соціальних служб та ГО «Осоння».  

Нагадаємо, «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» впроваджується на Львівщині з 2019 

року. Проєкт реалізується на базі системи надання безоплатної правової 

допомоги за сприяння Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні. 

 Перший день літа присвячений 

нашим найменшим громадянам, 

адже це День захисту дітей. І їхній 

захист – найвідповідальніша місія 

системи надання безоплатної 

правової допомоги. 

Цього дня центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Львівщини проводять для дітей низку заходів. 

В центрі міста, на площі перед університетом ім.Івана Франка триває 

масштабна просвітницька акція з 12-ма локаціями від Поліція Львівської 

області Патрульна поліція Львівської області.  

Подробиці – на сайті: https://bit.ly/3fJaGBr 

https://bit.ly/3fJaGBr


 

  

"Про безоплатну правову допомогу" – саме з ухвалення цього Закону  

розпочалась історія системи безоплатної правової допомоги в Україні. 

- Прискіпливий аналіз законодавства про безоплатну правову допомогу 

- Що означає 21 зміна до статті 14 Закону? 

- Яка компетенція Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД 

- Яким суб'єктам надано право на судовий захист, відповідно до законодавства 

про БПД  

Дізнавайтесь про це та багато іншого з аналітичної статті, яку підготував 

фахівець Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області Орест Шот. 

Переходьте за посиланням сайті: https://bit.ly/3pgMiu2 

 

 

https://bit.ly/3pgMiu2


 

Історія зародження системи безоплатної 

правової допомоги в області: перші 

доручення для надання БВПД, перші 

кроки для налагодження партнерства, 

перші набутки у створенні доступу до 

правосуддя знедоленим дітям, учасникам 

бойових дій шляхом Pro bono - про це 

йшлося під час нинішнього круглого 

столу, приуроченого до 10-річчя ухвалення Закону України "Про 

безоплатну правову допомогу".  

З цього Закону розпочалась історія безоплатної правової допомоги, - зазначив 

Ігор Микитин, директор Регіональний центр з надання БВПД у Львівській 

області.  

Очільник системи БПД Львівщини здійснив ретроспективу в 2 червня 2011 

року - період формування законодавства про надання безоплатної правової 

допомоги в Україні.  

Під час презентації роботи центрів акцентувалась увага на ролі 

правопросвітництва та спільної роботи в об'єднаних територіальних громадах, 

закладах освіти, відділах Центру пробації, місцях несвободи. 

Серед учасників круглого столу - керівництво центрів з надання БВПД 

Львівщини та партнери системи:  

Регіональний координатор Уповновженого ВР України з прав людини, 

представники обласного управління поліції, прокуратури, юстиції, патрульної 

поліції, обласної служби у справах дітей та Львівського обласного центру 

соціальних служб, адвокати БПД, громадської організації "Осоння", 

Львівського притулку для жінок, що зазнали домашнього насильства. 

Кожен з присутніх привітав систему БПД з ювілеєм профільного Закону, 

розповів про основні підсумки та досягнення спільного партнерства - надання 

правової допомоги людям, які з причин соціальної незахищеності, інвалідності, 

кривди насильницького характеру, війни та інших вагомих причин звертаються 

за захистом своїх прав та законних інтересів. 



  

 

З моніторинговим візитом 9 червня відвідала Буський місцевий центр з надання 

БВПД заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 

області Віра Іськович. 

Вона ознайомилась з поточною діяльністю центру: зверненнями клієнтів з 

правових питань, а також проведенням працівниками правопросвітницьких 

заходів.  

  



У рамках виконання проєкту Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» для землевласників та 

землекористувачів відбувся семінар на тему останніх змін, внесених до 

земельного законодавства щодо порядку приватизації земельної ділянки.  

Участь в заході взяли заступниця директора Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області Віра Іськович, яка розповіла присутнім про систему 

безоплатної правової допомоги, та директорка Стрийського місцевого центру з 

надання БВПД Марія Николаїшин, яка зосередила увагу слухачів на основних 

аспектах земельної реформи в Україні. 

 

 

  «Нові можливості, підходи та механізми регулювання земельних відносин в 

Україні» - така назва комплексного інформаційно-просвітницького заходу, що 

відбувся у Жидачівській міській раді. 

Учасники обговорили питання:  

- земельна реформа в Україні та основні завдання її реалізації; 

- нові правові засади для громад в управлінні земельними ресурсами. 

Повноваження органів місцевого самоврядування та обласних державних 

адміністрацій; 



- дерегуляція у сфері землеустрою; 

- GEOPORTALUA - новий механізм/інструмент для громад в управлінні 

територіями; 

- основні етапи реалізації проекту «Програма прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України; 

- обізнаність громадян  про свої права – необхідна передумова розвитку; 

- правові основи взаємодії Стрийського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги із різними установами, 

підприємствами та організаціями у рамках реалізації проекту «Програма 

прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України; 

- гарантії для агровиробників – один з важливих пріоритетів земельної 

реформи; 

- співпраця із системою БПД — вигода та користь громаді; 

- сервіси Держгеокадастру на допомогу громадянам та фермерам. 

У заході взяли участь: радник Жидачівського міського голови Ярослав 

Гаврильчук, заступник директора Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області Віра Іськович, директор Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин, 

представники Жидачівського бюро правової допомоги, ЦНАПу, податкової 

служби, управління соцзахисту, пенсійного та громадських організацій. 

 “Правові можливості захисту 

конституційних прав людини і 

громадянина” – під такою назвою 

пройшов захід, приурочений до Дня 

Конституції України у 

Трускавецькому бюро правової 

допомоги. 

Роль центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

соціальних структур, ювенальної превенції у сфері захисту прав людини і 

громадянина – ключова тема обговорення.  

Особливу увагу учасники зосередили на обговоренні шляхів захисту прав 

людини і громадянина в умовах нової реальності продиктованої пандемією 

COVID-19. 

Йшлося зокрема про новітні методи в роботі, які дають можливість 

підвищувати рівень правової свідомості населення в умовах карантинних 

обмежень. 



 

Учасниками були працівники системи безоплатної правової допомоги та 

соціальні партнери: керівництво та фахівці Регіонального центру з надання 

БВПД у Львівській області, Стрийського, Львівського, Самбірського місцевих 

центрів з надання БВПД, Трускавецького територіального центру соціального 

обслуговування, міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, 

міської філії Львівського обласного центру зайнятості, інспектор сектору 

ювенальної превенції відділу превенції Дрогобицького РВП. 

 

Нагадаємо, 28 червня відзначаємо 25-ту річницю ухвалення Конституції 

України. Основний закон країни набрав чинності з дня його прийняття.  

"Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у 

виборі захисника своїх прав", – йдеться у статті 59 Конституції. 

Фахівцями центрів проведено низку актуальних відеоконсультацій, кращі з 

яких поширено на Yotube-каналі Регіонального центру на теми: 

- Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 



- Часові рамки у праві; 

- Особливості праці жінок; 

- Конституційні права та обов’язки. 

Упродовж II кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 280 правопросвітницьких заходів. 

6 років тому, 1 липня, відчинили 

двері для своєї роботи центри з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Україні. З того 

часу до центрів щодня звертаються 

десятки людей з різноманітних 

питань сімейного, житлового, 

спадкового, трудового права.  

Про роботу місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Львівщини детальніше на 

сайті: https://bit.ly/3qL1cJM 

До Дня родини в Україні відбувся 

круглий стіл «Захист та державна 

підтримка дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та дітей, що 

перебувають у складних життєвих 

обставинах» у місті Самборі. 

 Віра Іськович, заступник директора 

Регіональний центр з надання БВПД 

у Львівській області, презентувала 

пілотний проєкт «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення», 

який реалізується на базі системи безоплатної правової допомоги за підтримки 

Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Пілотний проєкт 

ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про 

кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми.  

Захід відбувся у форматі відкритого діалогу, де кожен з учасників, серед яких 

фахівці системи БПД, Самбірської  міської ради і районної державної 

адміністрації, ювенальної превенції, пробації, соціальної сфери, мали змогу 

задати питання й відразу отримати на нього відповідь. 

https://bit.ly/3qL1cJM


Лекція «Відповідальність батьків за невиконання обов‘язків щодо 

виховання дітей» – є однією з серії правопросвітницьких заходів у рамках 

Батьківської правової кав’ярні, що проходить у Бібліотеці на БАМі м. 

Новий Розділ, що на Львівщині. 

На заході був присутній заступник директора Координаційний центр з надання 

правової допомоги Сергій Ющишин. 

«Фахові коментарі, вміло підібрані 

ситуаційні моменти, залучення 

слухачів до участі правової оцінки 

батьківських вчинків, анкетування та 

спілкування перетворили звичну, на 

перший погляд, лекцію на 

захоплюючу та корисну розмову про 

надто серйозні питання сімейного 

права», – такими є враження від 

проведеного заходу бібліотекаря 

Галини Серпневої. Детальніше на 

сайті: https://bit.ly/3kgOH7c 

 

https://bit.ly/3kgOH7c


Засідання комісії з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на Львівщині 

відбулося у Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області.  

Це перший етап конкурсу з відбору адвокатів, 

він проходить без персональної участі 

конкурсантів. Детальніше  на сайті: 

https://bit.ly/3yVJdTI 

 

 

 

16-17 липня у Києві відбулась стратегічна сесія з питань уніфікації 

процедур організації надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації в 

системі безоплатної правової допомоги. 

Йшлося про перспективи збільшення ролі альтернативних методів вирішення 

спорів та організації надання послуги медіації системою БПД. 

 

 «У пошуках відповідей на важливі актуальні, часом дискусійні, питання 

пройшли для учасників ці два дні. Адже вони міркували про те, якими повинні 

бути зміст та обсяг надання цієї послуги, хто зможе її отримати, які варто 

https://bit.ly/3yVJdTI


напрацювати алгоритми та інструкції, рекомендації, як має виглядати система 

дій організації надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації», – 

поділилась враженнями Марія Николаїшин, директор Стрийський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 «Віримо, що медіація займе 

чільне місце у системі 

безоплатної правової допомоги та 

допоможе зруйнувати стереотип 

про те, що спір можна вирішити 

лише у суді», – зазначила Уляна 

Стефак, директор Львівський 

місцевий центр з надання БВПД.  

Детальніше на сайті: 

https://bit.ly/3iqUPrg 

 

22 липня 

завершився другий 

етап конкурсу з 

відбору адвокатів, 

які залучаються 

для надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги на 

Львівщині. Два дні 

комісія з відбору 

адвокатів 

заслуховувала на 

своїх засіданнях 

двадцять два 

учасника конкурсу.  

21 липня індивідуальну співбесіду пройшли шістнадцять адвокатів, а решта 

шість – на другий день конкурсу. 

Завданням комісії було в процесі спілкування оцінити конкурсантів з точки 

зору їхньої мотивації до надання безоплатної правової допомоги, а також 

комунікабельність, емоційну врівноваженість та вміння адвоката представити 

приклади надання ним правової допомоги.  

Затверджене протоколом рішення комісії скерували до Координаційного 

центру, який наділений повноваженнями щодо внесення до Реєстру адвокатів 

https://bit.ly/3iqUPrg


відповідних відомостей про адвокатів, які отримали оцінки, достатні для їх 

включення до зазначеного Реєстру. 

Результати конкурсу оприлюднили 12 серпня на офіційних веб-сайтах 

Мін’юсту, Координаційного центру, Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції та Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 

області.  

Адже створена державою система безоплатної правової допомоги найбільше 

зацікавлена, аби інтереси її клієнтів представляли кращі фахівці своєї справи. 

 27 липня  2021 року, 

моніторингова група у 

складі заступника 

директора Регіонального 

центру з надання 

безоплатної правової 

допомоги у Львівській 

області - Віри Іськович та 

Лесі Сушко, начальника 

відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги, провела 

комплексний моніторинг 

відділу «Старосамбірське 

бюро правової допомоги» та 

відділу «Мостиське бюро 

правової допомоги» 

Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

  Під час візиту проведено оцінку повноти та своєчасності надання фахівцями 

бюро консультацій та підготовки процесуальних документів, вивчено питання 

щодо якості роботи з клієнтами в частині надання первинної та вторинної 

правової допомоги, форм співпраці з об’єднаними територіальними громадами 

та іншими партнерами,  проведення правопросвітницької роботи, стану 

матеріально-технічного забезпечення тощо.  

 Працівники бюро правової допомоги поділились своїми успіхами  та 

досягненнями,  розповіли про труднощі і проблемні питання, що виникають у 

процесі роботи. 

 За результатами моніторингового візиту надано рекомендації щодо 

покращення роботи відділень за певними напрямками.  

  Окрім того, відбулась робоча зустріч представників моніторингової групи та 

фахівців Мостиського бюро правової допомоги з працівниками Мостиської 



міської ради, під час якої обговорювались питання взаємодії органів місцевого 

самоврядувння та бюро правової допомоги, планування та підготовки спільних 

правопросвітницьких заходів, а також співпраці  з старостами  в  організації 

виїзних прийомів у рамках реалізації Програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство». 

 

27 липня 2021 року у 

Старосамбірмському бюро 

правової допомоги відбувся 

круглий стіл з партнерами на 

тему «Позбавлення батьківських 

прав». 

Захід розпочала модератор круглого 

столу Уляна Виджак, головний 

спеціаліст відділу «Старосамбірське 

бюро правової допомоги», 

окресливши основні причини 

позбавлення батьківських прав та 

суб'єкти, які можуть звертатись з 

позовом до суду. 

 Про суть та мету пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, 

які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», розповіла 

заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Львівській області, Віра Іськович, зазначивши, що 

відновне правосуддя являє собою новий, сучасний підхід до реагування на 

протиправну поведінку та вчинення злочинів. Нерідко неповнолітні вдаються 

до правопорушень під негативним впливом найближчого оточення – сім’ї, 

однокласників, приятелів. Щось вкрасти, вдарити перехожого, розбити вітрину. 

Інколи цей необачний вчинок може 

зіпсувати дитині все життя.  

Відбувся VI Міжнародний форум 

«Медіація і право». Це 

найбільший захід міжнародного 

рівня з медіації для фахівців у 

галузі права та медіаторів. 

 У рамках форуму з 25 по 27 серпня 

відбулася низка онлайн-заходів. 

Вони об’єднали суддів, депутатів 

Верховної ради, медіаторів, 



спільноту адвокатів та спільноту #БПД.  

 «Загалом, я не дуже полюбляю онлайн-заходи, але цей дуже сподобався. Адже 

тут зібрались справді однодумці, не дивлячись на те, що вони з різних 

професійних кіл. Всі учасники мали спільні цінності та ідеї. Це дуже рідкісне і 

зворушливе явище. Крім того, це царина, в якій Україна крокує разом з 

величезною кількістю країн. Тому що медіація – це те, що наполегливо 

«прокладає» собі дорогу в усьому світі. Однак вона ще не є поширеною і 

розвиненою послугою», - поділилась враженнями від заходу Віра Іськович, 

заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 

області. 

Відбувся комплексний виїзд 

фахівців з надання БПД у 

рамках проєкту 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство». 

 У місті Бібрка для посадових 

осіб і старост проведений 

семінар на тему: «Земельна 

реформа: ризики і 

перспективи». Учасники також 

отримали консультації з 

питань організації надання БВПД в громадах. Під час заходу слухачі активно 

ставили запитання та консультувалися з Христиною Гаталяк, заступником 

директора  Львівського місцевого центру з надання БВПД. Детальніше на сайті: 

https://bit.ly/3lp4FeP 

Бюро правової допомоги святкує 

свою 5 річницю  

Якими були ці 5 років і чого 

вдалось досягти бюро Львівщини? 

Детальніше на сайті: 

https://bit.ly/3gRfd4I 

 

 

 

   

 

 

https://bit.ly/3gRfd4I


На Львівщині 

відбулася 

інформаційна бесіда з 

фахівцями служби у 

справах дітей 

Стрийської районної 

державної 

адміністрації.  

Віра Іськович, 

заступник директора 

Регіонального центру з 

надання БВПД у 

Львівській області, 

презентувала 

результати пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», який реалізується 

на базі системи безоплатної правової допомоги за підтримки Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.  

Вона охарактеризувала можливості відновного правосуддя, наголосила, що 

медіація – важливий інструмент досудового урегулювання конфлікту. У 

кримінальних справах, де правопорушником є неповнолітня особа, вона може 

бути визначальною складовою, адже дасть змогу ресоціалізації підлітка та на 

залучення його до повноцінної участі у житті громади.   

Марія Николаїшин, директор Стрийського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, звернула увагу на необхідності 

застосування медіації, сімейної групової наради та інших примирних процедур 

у сімейних справах. Медіація може застосовуватися у таких емоційно складних 

справах як встановлення місця проживання дитини чи визначення графіку 

побачень з дитиною. 

Зорина Цибульська, начальник служби у справах дітей Стрийської районної 

державної адміністрації наголосила, що ідею відновного правосуддя слід 

популяризувати не лише у вузьких професійних колах, але й серед пересічних 

громадян. 

У Сколе відбувся круглий стіл на тему: «Плануємо, діємо, реалізовуємо: 

успіхи бюро правової допомоги за 5 років». Захід організували та провели 

фахівці Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

  «За час діяльності бюро за правовою допомогою звернулося – 32172 особи, а з 

них 2172 особи отримали безоплатного адвоката. Ми бачимо ці цифри і дуже 



радіємо, що змогли допомогти людям у вирішенні їх питань,» – зауважила 

Марія Николаїшин. Детальніше на сайті: https://bit.ly/3yRIYsb 

 

 

 10 вересня у 

Регіональному 

центрі з надання 

БВПД у 

Львівській 

області відбулась 

зустріч з 

спостерігачкою 

Львівського 

представництва 

Спеціальної 

моніторингової 

місії ОБСЄ в 

Україні 

Дженніфер 

Лангле. 

Учасниками зустрічі були директор Регіонального центру, Ігор Микитин, 

заступник директора Віра Іськович та директор Львівський місцевий 

центр з надання БВПД Уляна Стефак. Впродовж бесіди учасники 

обговорили такі питання: 

- загальна ситуація щодо випадків домашнього насильства на Львівщині; 

-  загальні тенденції щодо ситуації з домашнім насильством (зокрема в 

порівнянні з періодом до карантину); 

https://bit.ly/3yRIYsb


-  вплив оновленого законодавства на ситуацію з домашнім насильством: 

застосування обмежувальних приписів, адміністративних штрафів; 

- реагування поліції та судів на випадки домашнього насильства; 

 -    можливості доступу до правосуддя для жертв домашнього насильства.  

У рамках програми 

обміну досвідом Віра 

Іськович, заступник 

директора  Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Львівській області, 

директор та фахівці 

Львівського місцевого 

центру з надання БВПД, а 

також фахівці 

Самбірського місцевого 

центру з надання БВПД 

відвідали Одеський 

місцевий центр з надання 

БВПД  

Учасники активно обговорювали питання регіонів у сфері надання БВПД та 

розповідали про власні успішні практики у вирішенні різних проблем. 

 24 вересня у народному 

домі села Пасіки-

Зубрицькі, Давидівської 

сільської територіальної 

громади, відбувся другий 

обласний форум 

#СТОП_БУЛІНГ.  

Мета заходу: 

-  винести проблему булінгу 

на якісно новий рівень 

обговорення; 

- дати можливість залучити 

до обговорення всі сторони, які можуть сприяти у вирішенні цієї проблеми; 

- сприяти обміну досвідом навчально-виховної роботи з дітьми та 

підлітками; 

- попередження і профілактика випадків цькування серед дітей у школах 

- популяризація дружби, підтримки і взаємодопомоги у колективі. 



Детальніше на сайті: https://bit.ly/2Wjr58G 

Фахівцями центрів проведено низку актуальних відеоконсультацій, кращі з 

яких поширено на Yotube-каналі Регіонального центру на теми: 

-Розірвання шлюбу в судовому порядку; 

- Стягнення аліментів на період навчання; 

Упродовж IIІ кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД 

Львівщини проведено 280 правопросвітницьких заходів. 

Упродовж ІІІ кварталу про діяльність системи БПД Львівщини розміщено 38 

матеріалів у місцевих та регіональних ЗМІ, в тому числі щодо питань 

земельних правовідносин – 8 матеріалів. 

 
У ліцеї N.66 м. Львова відбувся захід для десятикласників на тему: 

«PROтидій булінгу». Представники Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області та Львівський місцевий центр з надання БВПД 

розповіли про систему безоплатної правової допомоги і хто може 

звернутись за правовою допомогою. Говорили також про ознаки булінгу, 

його види та відповідальність. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/2YE0kfS 

Вони щодня стоять на сторожі нашого спокою. Саме вони дарують нам 

мирне небо над головою. Учасники бойових дій – це герої нашого 

сьогодення. Вони  захищають не лише людей, а й державу, яка в свою 

чергу, гарантує правову допомогу своїм захисникам. 

 

 

https://bit.ly/2Wjr58G
https://bit.ly/2YE0kfS


У 2017 році набрали чинності 

зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову 

допомогу», значно 

розширились права ветеранів 

війни та учасників бойових дій 

(далі – УБД), а також осіб, які 

звернулися для отримання 

такого статусу, щодо 

отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

(далі – БВПД). Раніше ці 

особи  могли звернутись  за 

БВПД виключно щодо питань 

їхнього соціального захисту, а 

з 2017 року – вони можуть звертатись з будь яких правових питань.  З кожним 

роком кількість звернень помітно зростає. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/3lBeMyb 

На запрошення секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав Людини Віра 

Іськович,заступник директора 

Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області, взяла 

участь у онлайн-конференції на 

тему: "Пошанування гідності та 

дотримання прав людини: історії 

та сучасний образ ромського 

населення в Західній Україні". 

Під час онлайн-заходу говорили про:    

- історію ромського народу через призму культури та мистецтва; 

- роми:права та суспільний образ; 

- місце ромів у українському громадянському суспільстві в майбутньому. 

Земельна реформа: на Львівщині триває соціологічне дослідження 

  Питання землі є актуальним питанням сьогодення. Воно потребує 

детального вивчення та фахової допомоги спеціалістів. Система безоплатної 

правової допомоги не лише інформує людей про земельну реформу, а й 

надає юридичну допомогу у вигляді консультацій та у разі потреби судового 

захисту. 

 

https://bit.ly/3lBeMyb


 

У рамках проєкту «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» на Львівщині триває соціологічне дослідження: «Готовність 

землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи». 

Працівники системи безоплатної правової допомоги у якості інтерв’юерів 

здійснюють виїзди в населені пункти, де проводять збір даних  методом 

вуличного опитування(віч-на-віч). Окрім того вони інформують населення 

про їх право на безоплатну правову допомогу. 

У Самборі для психологів, 

соціальних педагогів та асистентів 

вчителів відбувся показ стрічки 

«Нормальний аутичний фільм». 

Захід пройшов у інклюзивно-

ресурсному центрі Самбірської міської 

ради під час засідання кіноклубу 

Docudays UA. 

Модерували захід фахівчиня 

Самбірського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги 

Леся Сушко та директорка інклюзивно-

ресурсного центру Наталія Шмілик. 



Подробиці  на сайті: https://bit.ly/3nS4HNs 

 

9 листопада, Наталія Мелян – начальник відділу забезпечення якості 

правової допомоги та  підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області відвідала 

державну установу Львівська Установа Виконання Покарань. 

Під час зустрічі обговорили порядок та підстави подання засудженими заяви 

до Європейського суду, а також  була проведена робоча зустріч з 

керівництвом установи з приводу реалізації експериментального проєкту, 

щодо надання особам, взятим під варту, платної послуги з доступу до 

інтернету та телефонного зв'язку. 

Наталія Мелян передала розроблені  Координаційний центр з надання 

правової допомоги пам'ятки про те, як отримати безоплатну правову 

допомогу в кабінеті клієнта, та як працює контактний центр системи БПД. 

Олена Гирба – головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Львівській області розповіла студентам першого курсу 

Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Національного 

університету «Львівська політехніка» про систему безоплатної правової 

допомоги.  

https://bit.ly/3nS4HNs


  

« На сьогоднішній день система безоплатної правової допомоги – єдина 

розгалужена мережа, яка здійснює безоплатний правовий захист громадян. 

На Львівщині є Регіональний центр, 5 місцевих центрів та 23 бюро правової 

допомоги. Регіональний центр надає вторинну правову допомогу у 

кримінальних провадженнях, а місцеві центри допомагають у цивільних 

справах. Працівники усіх точок доступу надають юридичні консультації». 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/3F652Tx 

Уже з початку 2021 року по 

правову допомогу на 

Львівщині звернулось понад 

30 тисяч осіб Як працюють 

точки доступу в області та хто 

може звернутись по правову 

допомогу? Відповіді на ці 

питання знайдете у інтерв‘ю 

Ігоря Микитина, директора 

Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області у 

програмі #ПроГоловне на 

ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ 

 

 

https://bit.ly/3F652Tx

