
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Львівській області за I 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 

   Протягом січня-

листопада цього року 

фахівці системи 

безоплатної правової 

допомоги в онлайн та 

офлайн форматах 

провели понад 1 тис. 

правопросвітницьких 

заходів щодо протидії 

домашньому та 

гендерно-

обумовленому 

насильству, участь у 

яких взяли понад 151,9 тис. осіб. Темі правопросвітництва щодо протидії 

домашньому та гендерно обумовленому насильству була присвячена панельна 

дискусія, що відбулася у правовому клубі PRAVOKATOR.Львів, у межах IІ 

Всеукраїнського форуму «Право&Свідомість: 30 років Незалежності». Подробиці на 

сайті: https://bit.ly/3qS9X5a 

 

Одним з 

важливих 

напрямків 

системи БПД 

Львівщини є 

комунікація з 

партнерськими 

організаціями та 

установами. 

Впродовж 

минулого року 

ми розширили 

коло партнерів, 

брали участь у 

їхніх заходах, а 

також 

організовували 

https://bit.ly/3qS9X5a?fbclid=IwAR2WgnOubY5vDSPK18pE8uh3bM0noWfMVLLxSedwrR7SVSfPMYmhPEmKpA0


спільні зустрічі або ж запрошували долучитись до наших заходів. Важливо 

відзначити співпрацю системи БПД Львівщини з ОТГ. Часто ми публікуємо свої 

матеріали на їхніх сайтах, адже це ще один важливий канал для поширення 

інформації «на місцях». Адже активна взаємодія з установами – це не лише 

можливість донести широкій аудиторії про систему безоплатної правової допомоги, а 

й важливий крок у вирішенні правових потреб мешканців регіону.  

               
У вік цифрових технологій та нестримного бажання людей бути поінформованими 

важко не згадати роль засобів масової інформації. Тож тут важливим напрямком 

роботи системи безоплатної правової допомоги, зокрема на Львівщині є взаємодія з 

регіональними та місцевими ЗМІ. З початку 2021 року розмістили в мас-медіа понад 

370 публікацій. Якщо прослідкувати розповсюдження матеріалів у ЗМІ за деякими 

місцевими центрами, то можемо побачити наступне: у Стрию система БПД 

співпрацює переважно з інтернет-виданнями, а також друкованими мас-медіа. В 

Червонограді ж це інтернет-ЗМІ та радіо, а от в Самборі виключно радіо. Подробиці 

на сайті: https://bit.ly/3IkKkRq 

Про систему безоплатної правової 
допомоги школярам 
Олена Гирба, провідний фахівець із 

зв'язків з громадськістю та пресою 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Львівській області провела 

правопросвітницький захід на тему: 

"Безоплатна правова допомога".Учні 8 

класу СЗШ №44 імені Т.Г.Шевченка 

дізнались про: систему безоплатної 

правової допомоги; які види правової 

https://bit.ly/3IkKkRq?fbclid=IwAR1-MachYc504dRZqchQcB5LF-BYzVQ9EAZRmp0rAqyugTCTZ5VGgihHG44


допомоги надають центри; як отримати безоплатну правову допомогу та куди слід 

звертатись, якщо їх права порушують. 

Суб'єктам подання 

інформації про 

затриманих на 

Львівщині про 

запровадження 

пілотного проєкту 

    Протягом двох тижнів 

керівництво Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Львівській області мали 

низку зустрічей з 

представниками СБУ у 

Львівській області, 

Патрульної поліції у 

Львівській області, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, ГУМВСУ 

у Львівській області, ДБР та прокуратурою, де повідомили їх про новації прийому та 

обробки повідомлень про затримання осіб.  

Громадам Львівського району про медіацію. 25 січня в приміщенні готелю Львів 

відбулась конференція «Правові можливості громад та доступ до медіації». Система 

безоплатної правової допомоги Львівщини активно популяризує медіацію з 2019 



року. У листопаді минулого року був прийнятий закон про медіацію. Ця подія стала 

своєрідним поштовхом для того, аби ще більше людей не лише дізнались про такий 

метод врегулювання спору, а й про можливість скористатись ним. Детальніше на 

сайті: https://bit.ly/3H6SKvE  

     

Відбулась зустріч керівництва Регіонального центру з надання БВПД у 

Львівській області з Русланом Клапчуком, Регіональним представником 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській 

області та Тетяною Панасенко, Регіональним координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 

Львівській області.  

  Під час зустрічі Ігор Микитин, директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Львівській області розповів про новації  📩прийому та обробки повідомлень про 

затримання осіб. Наголосив на необхідності проведення консультацій в установах 

виконання покарань та проблеми з якими стикаються фахівці БПД при їх проведенні. 

 Віра Іськович, заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Львівській області, розповіла про проєкт «Відновне правосуддя» та наголосила на 

його важливості для неповнолітніх, які вперше скоїли правопорушення, як шансу 

переосмислити скоєне. 

 За результатом зустрічі партнери обмінялися інформаційними матеріалами та 

напрацювали спільні заходи щодо забезпечення виконання Меморандуму про 

співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 

Координаційним центром з надання правової допомоги на регіональному рівні. 

https://bit.ly/3H6SKvE


 Часто жінки, які зазнають 

насильства або 

знаходяться у складних 

життєвих обставинах не 

знають що їм робити та 

куди йти. Вони думають, 

що їхні проблеми їм не під 

силу вирішити. Втім, така 

думка – хибна, а допомога 

знаходиться поруч. 

  Відбулась зустріч 

керівництва системи БПД 

Львівщини з кар’єрною 

радницею у м.Львів Світланою 

Калініною. Під час зустрічі 

радниця розповіла про те, як вони допомагають жінкам розвинути свій професійний 

потенціал та фінансову спроможність. 

  «Ми організовуємо різні онлайн-лекції, де жінки можуть абсолютно анонімно 

приєднатись і отримати корисні навички або ж навіть опанувати цікаву для них 

професію. Віра Василівна вже була на одній з таких зустрічей, тож бачила, як все 

відбувається зсередини. Такі зустрічі ми проводимо переважно ввечері, адже 

розуміємо, що кожен має багато справ. Ви можете розповідати це вашим клієнтам, 

адже важливо донести цю інформацію безпосередньо тим, кому вона потрібна», – 

розповіла Світлана Калініна. Подробиці на сайті: https://cutt.ly/yOT88x0  

 Для учнів 10-Б класу 

Ліцей N.66 м. Львова 

фахівці системи БПД 

провели 

правопросвітницький 

захід на тему: 

«(НЕ)Безпечний 

інтернет» 

Христина Гаталяк, заступник 

директора Львівський 

місцевий центр з надання БВПД розповіла підліткам про кібербулінг, кібергрумінг а 

також про те, як їх особисті дані можуть використовувати шахраї у власних цілях. 

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

центр з надання БВПД у Львівській області зауважила, що варто не лише приділяти 

увагу власним даним та соцмережам, а й правильному трактуванню інформації в 

мережі інтернет. Також фахівчиня зазначила, що інтернет грамотність є важливою в 

умовах інформаційної війни. 

https://cutt.ly/yOT88x0


 

  Про законність та дотримання прав людини під час адмінзатриманя 

говорили на нараді в обласній прокуратурі Львівщини.  Чи завжди при 

адмінправопорушенні варто застосовувати адмінзатримання? Як переконатись, що 

особа зрозуміла своє право на безоплатну правову допомогу?  Про ці та інші 

проблемні питання говорили представники обласної прокуратури, керівники 

підрозділів Національної  та Патрульної поліції області, представник Уповноваженого 

ВРУ в західних областях та керівництво Регіонального центру з надання БВПД у 

Львівській області. Директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 

області Ігор Микитин нагадав присутнім, що з 1 лютого повідомлення про затримання 

осіб приймають чергові частини у Тернопільській та Чернівецькій областях, а також 

подякував  правоохоронним органам за плідну взаємодію у 2021 році та окреслив 

шляхи її вдосконалення. 

У Львові для 

соціальних педагогів 

та психологів 

Львівської 

територіальної 

громади відбувся 

кінопоказ стрічки з 

обговоренням 

«Стираючи Девіда»  



  Модерували кінопоказ заступник директора Львівський місцевий центр з надання 

БВПД Христина Гаталяк та консультант Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників м. Львова Лідія Боженко. Попри те, що захід відбувся онлайн, його 

відвідали понад 80 працівників навчальних закладів. Детальніше на сайті: 

https://bit.ly/3sGKU5K  

  

  У Львові в правовому клубі PRAVOKATOR відбувся круглий стіл «Медіація 

та альтернативні способи вирішення спорів – міжінституційна співпраця». 

Під час бесіди присутні обговорили необхідність та важливість 

запровадження медіації для вирішення спорів у територіальних громадах. 

  Захід організував Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області за участі 

партнерів – Львівський центр медіації та Львівський Обласний Центр. Важливо, що 

фахівці системи БПД і соцслужб Львівщини, які безпосередньо працюють з 

клієнтом,змогли знайти «точки дотику» для якісного та комплексного надання 

послуги. Подробиці на сайті: https://bit.ly/350tlWF  

 

   

 

 

 

 

https://bit.ly/3sGKU5K
https://bit.ly/350tlWF


 Від початку 

повномасштабного 

вторгнення росії 

майже двісті 

внутрішньо 

переміщених осіб 

звернулось по правову 

допомогу на 

Стрийського місцевого 

центру. Серед питань, 

які найбільше турбують 

людей є: відновлення 

втрачених документів; 

оформлення документів 

для вивезення дитини за 

кордон; порядок 

вивезення особи з 

інвалідністю за кордон 

для  здійснення лікування 

онкохворої особи; 

порядок заміни опікуна у 

разі, якщо помер чи загинув опікун дитини. Подробиці на сайті: https://bit.ly/3qayxyv  

 

 

https://bit.ly/3qayxyv


  З початку активної фази війни майже 1300 внутрішньо переміщених осіб 
звернулось по правову допомогу на Львівщині 
  Серед питань, які найбільше турбують людей є регулювання правовідносин під час 
війни: отримання статусу біженця; перетин кордону військовозобов’язаними; 
оформлення та продовження соціальних виплат; відновлення втрачених документів; 
оформлення документів для вивезення дитини за кордон; трудові відносини та 
прийняття спадщини. 
   Окрім правової допомоги у точках доступу наші фахівці долучаються до роботи 
Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги, що діє за номером 0 800 213 
103. Наразі 19 співробітників залучені до роботи гарячої лінії у дистанційному 
форматі.  
   Цікаво, що питання, з якими звертаються на гарячу лінію - ідентичні до звернень в 
бюро правової допомоги. 
    Громадяни, які звертаються по допомогу, належать до різних категорій суб’єктів 
отримання правової допомоги. Серед них: внутрішньо переміщені особи, особи з 
інвалідністю, опікуни/піклувальники дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського 
піклування, багатодітні громадяни, малозабезпечені особи та члени сім’ї загиблого 
учасника бойових дій. 
 
Фахівцями центрів проведено актуальну відеоконсультацію, яку поширено на 

Yotube-каналі Регіонального центру на тему: 

- Що таке кібергрумінг ; 

Упродовж I кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 86 правопросвітницьких заходів. 


