
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за II квартал 2022 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 

 

У кожного своя історія і свої 

юридичні питання 

В одному з прихистків у Львові 
відбулось консультування для 
внутрішньо переміщених осіб.  
Олена Гирба, провідний фахівець із 
зв'язків з громадськістю та пресою 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області 
розповіла присутнім про систему 
безоплатної правової допомоги та 
куди і як люди можуть звертатись, 
щоб отримати правову допомогу.  
Роман Воробець, головний юрист 
сектору "Львівське бюро правової 
допомоги №2" Львівського 

місцевого центру з надання БВПД відповів на правові питання присутніх та допомагав 
у вирішенні складних юридичних питань. 
Юридичні питання, які виникають у людей, що тікають від жахіть війни, є дуже 
індивідуальними та потребують детального вивчення і комплексної роботи фахівців 
різних інституцій. 

 



Юристи системи безоплатної правової допомоги та адвокати, які 
співпрацюють з системою БПД, долучаються до документування воєнних 
злочинів, які вчиняє російська армія в Україні:  

- Використовують різноманітні майданчики для інформування внутрішньо 
переміщених осіб про необхідність фіксації воєнних злочинів 

- Відвідують навчальні семінари, де вчаться збирати та фіксувати докази на місці 
подій, проводити інтерв’ю зі свідками чи постраждалими. 

- Організовують та долучаються до робочих зустрічей, круглих столів, семінарів з 
органами влади,іншими установами, організаціями, щоб виробити дієві механізми 
співпраці. 

- Налагоджують співпрацю із представниками територіальних громад.  

- Інформують психологів та соціальних педагогів про важливість фіксації воєнних 
злочинів, свідками яких чи потерпілими є діти. 

Кожен, хто вчинив воєнний злочин проти мешканців України, має бути покараний, а 
постраждалі — отримати відшкодування. Система БПД робить для цього свій внесок. 
Детальніше читайте у статті на сайті: https://bit.ly/3rHPAZs 

Війна об’єднала всіх 
українців. Поки наші 
захисники боронять Україну 
на полі бою, в тилу кожен 
робить усе можливе, аби 
перемога настала якомога 
швидше. Волонтери шукають 
житло для переселенців, 
збирають кошти військовим, 
роздають гуманітарну допомогу, 
плетуть маскувальні сітки, 
готують смачні страви учасникам 
тероборони… Не залишилися 
осторонь активної волонтерської 
діяльності і фахівці системи 
безоплатної правової допомоги, 
які витрачають на це майже весь 
свій вільний від роботи час. Всіх 
працівників регіональних та 
місцевих центрів з надання БВПД, 

які наближують нашу перемогу, згадати неможливо – їх дуже багато. Розповідаємо 
лише про деяких з них. 

Львівщина: коли об’єдналися друзі з багатьох країн 

Свою волонтерську діяльність директорка Червоноградського місцевого центру з 
надання БВПД Наталія Костишин розпочала ще у 2014 році, вдало поєднуючи її з 
роботою у системі безоплатної правової допомоги. За ці вісім років діяльність пані 
Наталі не зазнала особливих змін. Як і у 2014 році, вона разом з друзями з 
волонтерської групи «Все буде добре!» взялась організовувати постачання необхідних 
ліків, одягу, продуктів, військового спорядження тощо. Окрім доставки гуманітарної 
допомоги з інших країн, волонтери налагодили канал придбання необхідних ліків та 
військового обладнання і навіть автівок з-за кордону: сотні аптечок, тисячі сухпаїв, 
десятки одиниць оптики, кілька автівок, тактичне спорядження, засоби захисту. 

💬 «У нас є «дитячі дні». В ці дні смаколики печуть та прикрашають діти. Їх вироби 

потім їдуть до Чернігова, Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Чернігова, Бородянки, Харкова, 
Маріуполя», – розповідає Наталія Костишин. 

https://bit.ly/3rHPAZs?fbclid=IwAR3w_Y5LC2P3UgeeYSb74QJghI5XNN9HUXqnAw6j-qPlVOhxGnfibALSSPI


Навколо ініціативи волонтерської групи об’єдналися друзі з Канади, США, Польщі, 
Франції, Німеччини, різних куточків України. Саме завдяки підтримці друзів 
реалізовується багато проєктів і закривається багато потреб захисників. 

Подробиці на сайті:  

Кожен має право на 
юридичну допомогу 
Сьогодні, в одному з прихистків 
міста Львова, відбувся 
правопросвітницький захід для 
внутрішньо переміщених осіб.  
Захід провели провідний 
фахівець із зв'язків з 
громадськістю та пресою 
Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській 
області Олена Гирба та 
заступник директора 
Львівського місцевого центру з 
надання БВПД Христина 
Гаталяк. 
Люди, які тікають від жахіть 
війни, дізнались про право на 
безоплатну правову допомогу, отримали роз'яснення статті 40 КК України, а також 
консультувались з юристами Львівського місцевого центру з надання БВПД та Данської 
ради у справах біженців. 

Під час війни безоплатна 
правова допомога – 
поруч 
Військові події, починаючи з 
24 лютого, внесли корективи 
у життя кожного українця та 
змінили життя мільйонів 
українців. Проте система 
безоплатної правової 
допомоги продовжує 
безперервно залишатись на 
варті прав громадян, а 
внутрішньо переміщені особи 
в даний час, в умовах війни, 
є найбільш незахищеними 
особами. 

11 травня і тому юристи сектору "Городоцького бюро правової допомоги" Львівського 
місцевого центру з надання БВПД провели правопросвітницький захід для ВПО та 
пояснили важливість оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи та 
соціальної допомоги, яку вони можуть отримати.  
«Фахівці системи безоплатної правової допомоги завжди готові надати юридичну 
допомогу для розв’язання правових питань, - підкреслює завідувач сектору Ірина 
Благута. - І навіть у ці важкі часи ви завжди можете зателефонувати і отримати 
юридичну консультацію віддалено". 

 

У Львові під час круглого столу обговорили посилення міжінституційної 
співпраці щодо протидії насильству та документуванню воєнних злочинів  



У Львові в правовому клубі PRAVOKATOR.Львів відбувся круглий стіл на тему 
«Протидія сексуальному, гендерному та домашньому насильству в умовах війни в 
Україні». Під час бесіди присутні обговорили необхідність посилення взаємодії задля 
протидії насильству та документуванню воєнних злочинів. 
«Війна внесла свої корективи в роботу системи безоплатної правової допомоги. Львів 
став своєрідним хабом для сотні тисяч українців, які тікають з-під обстрілів та 
бомбардувань. Разом з тим, ми бачимо суттєвий ріст правових питань, які турбують 
внутрішньо переміщених осіб. Часто вирішення їхніх проблем напряму залежать від 
нашої з вами співпраці, тому сьогодні ми тут зібрались задля її посилення», – 
розповідає директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Ігор 
Микитин. 
Подробиці на сайті: https://bit.ly/3wszyEl  

Бойові дії на території країни змінили усі сфери життя, зокрема це 
торкнулося й роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги. Адаптуючись до умов сьогодення, юристи системи БПД 
змінюють формати роботи наявних пунктів та відкривають нові, адже наша ключова 
мета — оперативне надання якісної правової допомоги. 
Консультаційні пункти доступу до БПД — це виїзні пункти, де юристи працюють поза 
бюро. Вони організовуються у приміщеннях, наприклад, органів Пенсійного фонду, 
закладах соціального обслуговування населення, ЦНАПах, геріатричних пансіонатах, 
будинках-інтернатах для громадян похилого віку, установах виконання покарань тощо.  
Звичайно, такі пункти створюються, зважаючи на потреби громад та безпекову 
ситуацію в регіоні. Так, наприклад, через активні бойові дії в Миколаївській області 
робота консультаційних пунктів була призупинена. Зараз вони відновлюють свою 
роботу там, де це можливо. 
«Особливості роботи консультаційних пунктів у місцях перебування ВПО у тому, що 
громадян здебільшого цікавлять питання, що стосуються воєнних дій. Людям необхідна 
не лише правова допомога, але й розуміння, підтримка, допомога у вирішенні 

https://bit.ly/3wszyEl?fbclid=IwAR09pfrRRmtgStL0LNO8VHQlkOTJ3B8AfPo7wIkBA66s-W7GzAwY34_KEQU


цивільних, побутових питань», — коментує головний юрист відділу надання правової 
допомоги Самбірського місцевого центру з надання БВПД Олена Кімак. 
Працівникам, які спілкуються з переміщеними особами та надають їм правову 
допомогу, складно вгамувати свої емоції через біль від почутих фактів. 

 
 

Розширюємо коло співпраці. Фахівці системи 

безоплатної правової допомоги Львівщини долучились 

до першої місцевої координаційної зустрічі Кластеру з 

питань захисту у Львові. Під час зустрічі фахівці: 

 - ознайомились з функціями, пріоритетами, 

інструментами координації, способами співпраці з 

партнерами Кластеру з питань захисту; 

 - обговорили власне бачення щодо ситуації у сфері 

захисту у Львівській області: ключові ризики, 

проблеми, потреби, перенаправлення;  

 - дізнались актуальну інформацію від УВКБ ООН про 

результати оціночної місії у Львівській області. 



Працюємо разом задля 
перемоги. В Регіональному 
центрі з надання БВПД у 
Львівській області відбувся 
круглий стіл на тему: 
"Специфіка роботи адвоката у 
період воєнного стану та 
сприяння в документуванні 
воєнних злочинів". 
Участь у заході взяли 
адвокати, що співпрацюють з 
системою БПД на Львівщині та 
очільник групи 
документування воєнних 
злочинів Офісу Генерального 
прокурора у Львівській 

області Віктор Мисяк. 
Під час круглого столу директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області Ігор Микитин, наголосив на важливості донесення адвокатами інформації щодо 
документування воєнних злочинів до внутрішньо переміщених осіб.  
"Колеги, ми зараз працюємо у нелегкий час. Тим не менш, робота, яку ми виконуєм - 
вкрай необхідна для нашої держави. Тож важливо, аби клієнти знали, до кого вони 
можуть звернутись, у випадку, якщо стали свідками воєнних злочинів", - наголосив 
Ігор Микитин. 
Адвокати, що співпрацюють з системою розповіли про специфіку своєї роботи у період 
воєнного стану та розповіли про незручності, які доводиться долати часом задля 
захисту інтересів клієнтів.  
Очільник групи документування воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора у 
Львівській області Віктор Мисяк розповів про важливість повідомлення інформації про 
осіб, які готові надати свідчення, до органів прокуратури.  

 

Ще за рік до війни ми 
запустили Проєкт 
«Волонтер БПД» — на 
початку 2021 року. З 
його допомогою 
залучили людей до 
співпраці з центрами 
системи безоплатної 
правової допомоги. 
Волонтери допомагали 
нам у у 
правопросвітницькій 
роботі, налагоджували 
взаємодію центрів з 
надання БВПД з 
партнерськими 
організаціями, 
розміщували 
інформацію у ЗМІ і 
соцмережах, 
здійснювали 



перенаправлення, комунікували з об’єднаними територіальними громадами, органами 
місцевого самоврядування.  
В умовах воєнного стану волонтерська діяльність набуває особливого значення. 
Десятки тисяч людей в Україні стали волонтерами та роблять те, що потрібно саме 
зараз — сортують гуманітарку, допомагають тим, хто залишився без житла, їжі та ліків. 
Не залишаються осторонь від подій у державі і волонтери системи безоплатної 
правової допомоги. 
Зараз ці волонтери разом з фахівцями регіональних, місцевих центрів з надання БВПД 
в усіх куточках України також працюють, щоб наблизити нашу перемогу. 
«До війни з системою БПД співпрацювали понад 350 волонтерів. Війна внесла свої 
корективи у волонтерський рух системи БПД. Дехто став допомагати Збройним Силам 
України, дехто — вимушеним переселенцям, дехто пішов у територіальну оборону… 
Ми дуже вдячні людям, які у цей складний час залишаються разом з системою БПД», 
— говорить в.о. начальника управління правопросвітництва та вивчення правових 
потреб громадян Координаційного центру з надання правової допомоги Дар’я 
Шинкаренко. 
Детальніше про різноманітну та корисну роботу волонтерів БПД на сайті: 
https://bit.ly/3sXeFQL 
З нагоди Міжнародного 

дня захисту дитини 

відбувся цикл 

правопросвітницьких 

заходів «Система БПД 

Львівщини на захисті 

твоїх прав, дитино!» 

  Початок літа асоціюється 

не лише з приходом 

улюбленої пори року 

багатьох, а й з святкуванням 

Міжнародного дня захисту 

дитини, який відзначають 

саме 1 червня. Діти – 

маленькі частинки великого 

щастя, ім’я якому – Життя! 

Вони потребують любові, турботи та батьківської ласки. На долю наших дітлахів, на 

жаль, випало побачити та почути реалії страшного сьогодення, які принесла в їхнє 

життя війна. З нагоди свята у кожному куточку регіону відбулись різні 

правопросвітницькі заходи. Подробиці на сайті: https://bit.ly/3MbkZep  

 Учасникам Міжнародна літня школа молодих журналістів, яку організувала 

Кафедра журналістики та засобів масової комунікації про систему 

безоплатної правової допомоги 

   Олена Гирба, провідний фахівець із зв‘язків з громадськістю та пресою, відділу 

комунікацій та правопросвітництва Регіональний центр з надання БВПД у Львівській 

області розповіла присутнім про: 

 - свою роботу як журналіста в системі БПД; 

 - специфіку роботи системи в умовах воєнного стану; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sXeFQL%3Ffbclid%3DIwAR1hJoh2h_vNdD2qEen6vTun2c8mBDvGigWHb1_QZoSNXb9UmpQvhdDer0I&h=AT1Ew94id0Z7po3Hoa3_qJb9QbxRCWryd3Pjb47yv61I7hFzDRaKIFUpb85m1FyvGWQedXQt3VYdn4TdrGuKAzRvZD-pj2Pf8LJ3uQNXfl8L7j8HXagXoWZGPzGqKoITrh8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT12iW0zcYOUgsHki4q0Su74cXTP5mZR-_hpiJlVlIWrlWiaTkiVUfnmZJhqYv2f0lQFwpRf9ijsAUgfhpXg_W51cEIfJL3w0JB7ma0yioOwZ9rPwONKkzZMZjpa2-gAGQ9NoVjkiYRjPiaG9ClsGVqvmVlZ9hpxzjSn_ZrHxrTcKFGkXqssdot48prad0rfCZQShemgyIGbv-2deHB5RChGFjum3BFU
https://bit.ly/3MbkZep


 - взаємодію системи з органами 

місцевого самоврядування та 

правоохоронними органами. 

У Свірзькому старостинському 

окрузі відбулись 

правопросвітницькі заходи для 

внутрішньо переміщених осіб та 

землевласників та 

землекористувачів 

    Ірина Сабадаш та Роман Воробець 

фахівці Львівський місцевий центр з 

надання БВПД розповіли людям, які 

вимушено втікли від війни про: 

  - систему безоплатної правової допомоги; 

  - їх право на безоплатну вторинну правову 

допомогу; 

  - важливісь їх показів для документування 

воєнних злочинів; 

  - також люди отримали роз'яснення статті 40 

КК України 

  Ольга Брощук, завідувач сектору 

"Перемишлянське бюро правової допомоги" 

Львівський місцевий центр з надання БВПД 

провела правопросвітницький захід для 

землекористувачів та землевласників.  

   Фахівчиня розповіла про новації земельної 

реформи у зв'язку з введенням воєнного стану 

та їх право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

Майже 14 тисяч осіб 
звернулись по правову 
допомогу на Львівщині за 
три місяці 
повномасштабного 
вторгнення 
Введення воєнного стану не 
обмежує право людей на 
безоплатну правову 
допомогу. Багато українців 
змушені залишити свої 
домівки, а Львівщина стала 
прихистком для тих, хто тікає 
від жахіть війни. Відтак, 
понад 3,5 тисячі внутрішньо 



переміщених осіб (ВПО) звернулись до центрів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на Львівщині.Подробиці на сайті: https://bit.ly/3xxFAnJ  

 
На Львівщині всі місцеві центри підписали Меморандуми про співпрацю з 
медіаторами 
Упродовж місяця у Буському, Львівському, Самбірському, Стрийському та 
Червоноградському місцевих центрах відбулися зустрічі з медіаторами. Адже доступ 
до медіації – це один з пріоритетів діяльності системи безоплатної правової допомоги. 
Детальніше на сайті: https://bit.ly/3QB3IP8 
 

Упродовж II кварталу 2022 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 193 правопросвітницьких заходи. 

Упродовж ІІ кварталу про діяльність системи БПД Львівщини розміщено 49 матеріалів 

у місцевих та регіональних ЗМІ, в тому числі щодо питань земельних правовідносин – 

10 матеріалів. 

 

https://bit.ly/3xxFAnJ?fbclid=IwAR2jwK39VVxWXvXDzUQcmADXtmHAAgCLAg86R0gEliGJPlPjuI-pjEWEgiU
https://bit.ly/3QB3IP8?fbclid=IwAR0miEzbxw80IFyj4EpHXJc9gBfVrnyAD2gT0lGruEgVFJHC3cLMtWDBNBI

