
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

Місцеві центри з 
надання БВПД 
святкують річницю з 
дня створення 
В цей день 7 років тому 
система безоплатної 
правової допомоги 
подолала ще один щабель 
свого розвитку – 
створення місцевих 
центрів з надання 
безоплатної правової 
допомоги. З того моменту 
фахівцям центрів 
довелось пережити 
чимало викликів, як 
професійних так і 

життєвих. Втім на заваді професіоналів не стали ані реорганізація, ані карантинні 
обмеження, ані повномасштабне вторгнення росії.  
«Чимало співробітників, які тоді започаткували роботу місцевих центрів і далі 
продовжують тут працювати. Ми бачимо як з розвитком системи зростає 
професіоналізм наших співробітників. Попри виклики, які готувала нам доля всі ці 
роки, бачимо, як ми стали не просто колегами, а справжньою сім’єю, яка долає будь-
які перешкоди», – наголошує директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Львівській області Ігор Микитин. 
Подробиці на сайті: https://bit.ly/3xq9ESW  

У Зіболках відбулись 
правопросвітницькі 

заходи для внутрішньо 
переміщених осіб та 
землевласників та 
землекористувачів 

Олена Гирба, провідний 
фахівець із зв’язків з 
громадськістю та пресою 
Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській 
області розповіла людям, 
які втікли від війни про: 

https://bit.ly/3xq9ESW


  - 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 

Опісля, Ірина Сабадаш та Роман Воробець, фахівці Львівського місцевого центру з 
надання БВПД та Данської ради у справах біженців / DRC відповіли на правові питання 
внутрішньопереміщених осіб. 

  Олена Боднар, головний юрист "Жовківського бюро правової допомоги" Львівського 
місцевого центру 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. 

Розширюємо 

коло співпраці 

Фахівці  
Регіонального 

центру з 
надання БВПД у 

Львівській 
області та 

заступник 
директора 

Львівського 
місцевого 

центру з 
надання БВПД 

Христина 
Гаталяк 

відвідали 
Львівський хаб  
Освітній дім 

прав людини в Чернігові. Під час зустрічі працівники системи безоплатної правової 
допомоги: 

- ознайомились з роботою хабу; 
- обговорили можливості подальшої співпраці;  
- налагодили шляхи взаємодії для доступу відвідувачів хабу до безоплатної 

правової допомоги.  



Говорили про 
медіацію, відновне 
правосуддя та 
земельну реформу в 
умовах воєнного 
стану з працівниками 
Центру надання 
соціальних послуг 
Івано-Франківської 
селищної ради  
В приміщенні Центру 
надання соціальних 
послуг Івано-
Франківської селишної 
ради відбувся 
правопросвітницький 
захід для працівників 
центру та ОТГ.  
Олена Гирба, провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою відділу 
комунікацій та правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області розповіла присутнім про можливості відновного правосуддя та застосування 
медіації у вирішенні спорів. 
"Медіація - це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який 
допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати 
конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, 
який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту," - розповідає 
фахівчиня. 
Оля Коваль, помічник юриста сектору "Новояворівське бюро правової допопомоги" 
Львівського місцевого центру з надання БВПД розповіла працівникам центру про 

новації земельної реформи в умовах 
воєнного стану. 
   В Домі Паломника 
Страдч.Церква Успення Пресвятої 
Богородиці відбувся 

комплексний 
правопросвітницький захід за 
участі працівників системи БПД 
Львівщини 
Фахівці Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області та 
Львівського місцевого центру з 
надання БВПД провели 
правопросвітницький захід для 
внутрішньо переміщених осіб, під час 

якого вони дізнались про: 
- Право на безоплатну правову допомогу 
- Пільги та гарантії для ВПО; 
- Те, як отримати компенсацію за зруйноване житло; 
- Як узгодити земельні питання під час воєнного стану. 

Працівники Центру надання соціальних послуг Івано-Франківської селищної ради 
спільно з психологами Благодійного фонду «Рокада» провели зустріч, де розповіли про 
те, як люди, що втекли від війни можуть отримати необхідну їм допомогу. 



Згодом юристи Львівського місцевого центру з надання БВПД та Данської ради у 
справах біженців мали змогу проконсультувати людей, котрі звернулись до них з 
певними правовими потребами, а ще консультації надавали й психологи Благодійного 
Фонду «Рокада». 

Впродовж двох минулих днів 
працівники здійснили виїзди у міста 
Жовкву й Городок та відвідали село 
Братковичі Городоцької 
територіальної громади.  Олена Гирба, 
провідний фахівець із зв’язків з 
громадськістю та пресою Регіональний 
центр з надання БВПД у Львівській області 
розповіла людям про їхнє право на 
безоплатну правову допомогу, пільги та 
гарантії для внутрішньо переміщених осіб, 
а також пояснила що вчинення 
кримінально протиправного діяння під 
впливом фізичного або психологічного 
примусу не є кримінальним 
правопорушенням, що передбачено 
статтею 40 КК України. 
 «Нам важливо чути ваші правові питання, 
адже тільки так ми зможемо вам 
допомогти», - наголосила фахівчиня. 
 Після правопросвітницького заходу люди 
мали змогу проконсультуватись з 
юристами Львівський місцевий центр з 

надання БВПД та Данська рада у справах біженців / DRC. У кожного свої правові 
питання, втім, найбільше вони звертались з проблемами: 

- прийняття спадщини; 

- відшкодування зруйнованого майна; 

- перетину кордону; 

- відновлення втрачених документів; 

- соціального та фінансового характеру. 

 Окрім цього, в приміщенні сільської ради села Братковичі ще відбувся 

правопросвітницький захід для землевласників та землекористувачів, на якому 

завідувач сектору «Городоцьке бюро правової допомоги» Ірина Благута розповіла 

про новації земельної реформи в умовах воєнного стану. 

 

 

 

 



 
Впродовж тижня Наталія Мелян, начальник відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального 
центру з надання БВПД у Львівській області відвідала Стрийський місцевий 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та була пристуня 
під час проведення декількох судових засідань. 
Під час візитів Наталія Мелян спостерігала за роботою адвокатів, що співпрацюють з 
системою БПД Львівщини, у судових засіданнях. 
 

В приміщенні 2 

прихистків 

області 



відбулись правопросвітницькі заходи для внутрішньо переміщених осіб.  

 Провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, відділу комунікацій та 

правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Олена 

Гирба розповіла людям про їхнє право на безоплатну правову допомогу, а також 

роз'яснила статтю 40 КК України. 

 Опісля заходу люди мали змогу звернутись зі своїми правовими проблемами до 

представниці Данської ради у справах біженців  та отримати юридичну консультацію. 

 Пізніше, в приміщенні центру надання соціальних послуг Комарнівської міської ради 

головний юрист сектору Городоцького бюро правової допомоги Львівського місцевого 

центру з надання БВПД Наталя Митюк провела правопросвітницький захід для для 

землевласників, землекористувачів та органів місцевого самоврядування. Під час 

заходу присутні дізнались про новації земельної реформи під час воєнного стану. 

   Про зміни 
законодавства у 
земельній сфері та 
продовольчу безпеку – 
говорили фахівці 
Старосамбірського бюро 
правової допомоги під 
час виїзду в рамках   
"Програми «Прискорення 
приватних інвестицій у 
сільське господарство» 
10 серпня у с.Дроздовичі 
Добромильської ОТГ 
Самбірського району.  

 За період дії воєнного стану 
законодавство, що регулює 
земельні відносини в Україні, 
неодноразово змінювалося. Тема правового регулювання земельних відносин в умовах 
воєнного стану є актуальною.  

- Що робити, якщо закінчився строк дії договору оренди землі? 

- На яких умовах зараз можна орендувати ділянку?   

- Як змінити склад угідь?  

- Як зареєструвати договір оренди? 

До Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області завітав радник 
Консультативної місії Європейського Союзу(КМЄС) з питань верховенства 
права Маркус Ролофс. 
Під час зустрічі директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області 
Ігор Микитин та заступник директора Віра Іськович спільно з радником КМЄС 
обговорили роботу з внутрішньо переміщеними особами, спроможність системи 
безоплатної правової допомоги до швидкого реагування на кризові ситуації, зокрема 
про виклики системи БПД Львівщини. 
 



 

В результаті зустрічі сторони дійшли до висновку, що закладені в основу побудови 
персоналу цінності дозволили впоратись з викликами, а також окреслили шдяхи 
зміцнення подальшої співпраці в регіоні. 

Розширюємо коло співпраці. Відбулась 

робоча зустріч юриста гуманітарного хабу 

ЯМаріуполь.Львів Тетяна Єрмолаєвої із 

заступником директора Регіонального 

центру з наддання БВПД у Львівській області 

Віри Іськович та заступника директора 

Львівського місцевого центру з надання 

БВПД Христини Гаталяк. 

Під час зустрічі сторони домовились про 

підписання меморандуму, а також 

обговорили створення пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі хабу. 

 

 

 



Фахівці системи БПД Львівщини анкетують переселенців з метою 

виявлення потерпілих та свідків воєнних злочинів.          

  Працівники центрів та бюро надають допомагають зафіксувати ці злочини через 

відповідні платформи Міністерства юстиції України (https://humanrights.gov.ua) або 

Офісу Генерального прокурора (https://warcrimes.gov.ua).  

 Як відбувається ця робота?  

 Працівники центрів й бюро проводять правопросвітницькі заходи та інформаційні 

кампанії серед ВПО, під час яких розповідають про важливість документування 

воєнних злочинів.  

  «Спочатку треба встановити довірливі стосунки, організувати емоційно безпечний 

простір проведення заходу. Люди, проживаючи важкі травматичні події, потребують 

найперше відчуття «почутості», безпеки. Тоді в них з'являється можливість 

сприймати інформацію», – говорить заступниця директора Регіональний центр з 

надання БВПД у Львівській області Віра Іськович.  

  Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області виступив з ініціативою 

міжвідомчої співпраці та разом з прокуратурою розробили анкету для ВПО.  

 Цю анкету їм пропонують заповнити психологи, представники організацій, які 

поселяють ВПО та допомагають їм з вирішенням побутових проблем або чергові 

працівники поліції, якщо вони мали безпосередній контакт з цією особою.  

 

 



Важливо, щоб законні 

представники дітей, які є 

постраждалими у 

кримінальних 

провадженнях від воєнних 

злочинів, знали про 

можливість отримати 

безоплатну правову 

допомогу та залучити 

захисника на ранніх етапах 

провадження. 

  Про це говорили сьогодні 
учасники круглого столу 
«Міжвідомча взаємодія щодо 
захисту прав дітей, зокрема 

дітей, які постраждали від воєнних злочинів» 

  Оскільки діти – найбільш вразлива категорія, що потребує опіки державних органів, 
то говорили також про проблеми, які породила війна в  

 - реалізації проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні кримінального правопорушення» ; 

 - проходженні неповнолітніми пробаційних програм; 

 - розміщенні на Львівщині закладів цілодобового перебування дітей та необхідності 
відновлення для них документів; 

 - навчанні фахівців новостворених соціальних служб при ОТГ. 

Фахівці системи БПД 
Львівщини взяли участь у 
семінарі «Правова та 
соціальна допомога ВПО» 

 Заступник директора 
Регіональний центр з 
надання БВПД у Львівській 
області Віра Іськович 
розповіла присутнім про 
надання правової допомоги 
та доступу до медіації в 
громадах. 

  «Ми бачимо що зростає 
потреба не лише в наданні 
правової допомоги, а й в 
доступі до медіації. З кожним 
місцевим центром співпрацюють медіатори, а наші фахівці пройшли навчання по 
забезпеченню доступу до медіації», - розповідає Віра Іськович. 

  Заступник директора Львівський місцевий центр з надання БВПД Христина Гаталяк 
розповіла про роботу працівників місцевого центру в пунктах тимчасового 
розміщення внутрішньо переміщених осіб.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюро правової допомоги святкує 6 річницю з дня створення 

 6 років тому свої двері для відвідувачів «відкрила» ще одна ланка системи БПД – 

бюро правової допомоги. Тож розповідаємо, що змінилось за ці роки на Львівщині. 

 В далекому 2016 році 1 вересня на Львівщині відбулось відкриття 23 бюро правової 

допомоги. З роками потреба правової обізнаності громадян лише зростає, тож 

збільшилась й кількість бюро – нині їх 28. 14 працівників секторів, які були 

«першопрохідцями», залишаються працювати в системі й нині, а спогади про день 

відкриття гріють душу й дотепер. Подробиці на сайті: https://bit.ly/3CN9LMa  

Консолідуємо зусилля 

заради спільної мети 

  До Регіонального центр з 

надання БВПД у Львівській 

області  завітав радник 

Консультативної місії 

Європейського Союзуз 

питань верховенства 

права Маркус Ролофс. 

  Під час зустрічі директор 

Регіонального центру з 

надання БВПД у Львівській 

області Ігор Микитин та 

заступник директора Віра 

Іськович спільно з 

https://bit.ly/3CN9LMa


радником КМЄС обговорили перебіг «Програми відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», а також обговорили 

назрілу потребу в розширенні дії програми на дорослих та деякі види тяжких 

злочинів. 

Продовжуємо 

інформувати внутрішньо 

переміщених осіб  

  В приміщенні народного 

дому однієї з громад 

Львівського району відбувся 

правопросвітницький захід 

для внутрішньо переміщених 

осіб 

  Під час заходу  відбувся 

кінопоказ фільму з 

обговоренням "Боротьба 

Джамали"  

  "Мені важко дивитись такі 

фільми... Ти ніби знову переживаєш весь цей жах...", - ділиться враженнями пані Ліда. 

  Після перегляду кінострічки присутні дізнались про: їхнє право на безоплатну правову 

допомогу; власні соціальні пільги та гарантії; отримали роз'яснення статті 40 ККУ. 

Тривають спільні виїзди 

у місця тимчасового 

розміщення внутрішньо 

переміщених осіб 

 Відбувся виїзд в один з 

прихистків Львівщини. Під 

час заходу присутні 

отримали інформацію від 

фахівців Регіональний 

центр з надання БВПД у 

Львівській області та 

Львівський місцевий центр 

з надання БВПД про: 

систему безоплатної 

правової допомоги; 

соціальні пільги та гарантії ВПО; взяття на військовий облік; отримали роз‘яснення 

статті 40 КК України.  

Опісля правопросвітницького заходу внутрішньо переміщені особи мали змогу 

отримати індивідуальні консультації від юриста Данської ради у справах біженців 

Ірини Воробець. 

 

 



У Бориславі в приміщенні центральної міської бібліотеки відбувся круглий стіл 

«Медіація – важливий інструмент досудового врегулювання конфлікту». Участь в 

заході взяли представники та партнери системи безоплатної правової допомоги 

Львівщини. 

  «Забезпечення доступу до медіації – важливий напрям роботи місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми налагодили цей процес і 

станом на сьогодні вже маємо декілька справ, які передані медіаторам. Це хороша 

можливість не лише досудово врегулювати конфлікт, а й пропрацювати власні 

бажання та емоції обом сторонам», – розповіла директор Стрийського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/3qqLxA0  

Першокурсникам 

Львівський університет 

бізнесу та права про 

систему безоплатної 

правової допомоги 

  У правовому клубі 

PRAVOKATOR.Львів відбувся 

правопросвітницький захід з 

переглядом кінофільму 

«Боротьба Джамали» 

  На початку заходу заступник 

директора Львівського 

місцевого центру з надання 

https://bit.ly/3qqLxA0


БВПД Христина Гаталяк розповіла присутнім про систему безоплатної правової 

допомоги. 

  «Система безоплатної правової допомоги - це мережа точок доступу по всій Україні. 

На Львівщині таких точок 34, сюди входять Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області, 5 місцевих центрів та 28 бюро правової допомоги», - розповідає 

Христина Гаталяк. 

  Також студенти переглянули й обговорили фільм «Боротьба Джамали», а опісля 

фільму взяли участь в «Правовій вікторині», яку підготувала для них провідний 

фахівець із зв‘язків з громадськістю та пресою Регіонального центру з надання БВПД 

у Львівській області Гирба Олена. 

Продовжуємо взаємодіяти з 

органами місцевого 

самоврядування задля 

інформування внутрішньо 

переміщених осіб 

 В приміщенні одного з 

прихистків відбувся 

правопросвітницький захід для 

внутрішньо переміщених осіб. 

Під час заходу заступник 

міського голови з питань 

фінансово-економічної 

діяльності виконавчих органів 

Павлійчук Сергій Петрович та 

секретар Новояворівська міська 

рада Попик Іванна Романівна 

розповіли присутнім про 

можливості для 

працевлаштування та допомогу, 

яку вони можуть отримати. 

  Провідний фахівець із зв'язків 

з громадськістю та пресою 

Регіонального центру з надання 

БВПД у Львівській області 

розповіла внутрішньо 

переміщеним особам про систему безоплатної правової допомоги та надала 

роз'яснення статті 40 КК України. 

  Фахівчиня сектору "Новояворівське бюро правової допомоги" Львівського місцевого 

центру з надання БВПД Оля Коваль розповіла про соціальні пільги та гарантії 

присутнім й наголосила, що у разі виникнення правових потреб люди можуть 

звертатись до бюро. 

  Опісля заходу юрист Данської ради у справах біженців Ірина Воробець надала 

індивідуальні консультації віідповідно до правових потреб мешканців прихистку. 

 



З метою допомоги та підтримки 

громадян в Городоцькій 

територіальній громаді, які 

постраждали від війни,  9 

вересня на запрошення  КЗ 

“Городоцька публічна 

бібліотека” провели 

правоосвітній захід з показом 

документального фільму 

швецької режисерки Елін 

Йоннсон «Боротьба Джамали» 

для тимчасово переміщених осіб 

та мешканців громади. Трагічна 

сімейна історія Джамали і війна 

емоційно відгукнулись учасникам 

заходу. Учасники обговорення 

багато говорили про нинішню 

повномасштабну війну рф в 

Україні🇺🇦. Про важливість внеску 

кожної людини у перемогу🇺🇦. 

Заступниця директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Львівській 

області Віра Іськович розповіла про 

право ВПО на безоплатну правову допомогу. та зазначила, що приємно бачити, як 

активно люди, які вимушено покинули свої домівки долучаються до життя громади. 

формують навколо себе спільноту ВПО, активно взаємодіють з Гуманітарним штабом.  

Фахівчиня Городоцького бюро правової допомоги Наталія Митюк та юрист Данської 

ради у справах біженців Роман Воробець, надали консультації з питань  отримання 

грошової допомоги ВПО, оформлення паспорта громадянина України, отримання 

компенсації власникам житла витрат за тимчасове розміщення переселенців, надали 

роз'яснення статті 40 КК України, гарантії соціального захисту дружин та дітей, 

чоловіки та батьки яких, зараз захищають нашу землю.  

Про підвищення якості правової допомоги говорили з майбутніми 

партнерами системи БПД Львівщини 

Сьогодні до Регіонального центру з 

надання БВПД у Львівській області 

завітали фахівці Норвезька рада у 

справах біженців в Україні 

Під час зустрічі сторони обговорили  

технічні можливості забезпечення 

юристів для задоволення правових 

потреб внутрішньо переміщених осіб 

Також, директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Львівській 

області Ігор Микитин та заступник 



директора Віра Іськович розповіли про застосування медіації та її використання в 

Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення 

Продовжуємо розширювати коло партнерів системи БПД Львівщини 

В Регіональному центрі з надання БВПД у Львівській області відбулась зустріч з 

представниками Благодійного фонду "Горєніє". 

 У рамках зустрічі сторони обговорили плани та перспективи подальшої співпраці 

задля підвищення правової обізнаності внутрішньо переміщених осіб та в підсумку 

зустрічі підписали меморандум про співпрацю 

 

Упродовж IIІ кварталу 2022 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 211 правопросвітницьких заходів. 

Упродовж ІІІ кварталу про діяльність системи БПД Львівщини розміщено 48 

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

правовідносин – 7 матеріалів. 


