
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання  

Самбірським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

річного плану діяльності на 

2022 рік у 2 кварталі   

Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової 

освіченості людей 

Завдання 1.1. Підвищити спроможність людей самостійно ідентифікувати правові 

потреби та правові проблеми 

Підзавдання 1.1.1. Визначити конкретні цільові групи та аудиторії, напрямів та 

наповнення правопросвітницьких заходів на підставі аналізу даних  

Проведено комплекс заходів з метою виявлення та аналізу правових потреб в      

громадах, зокрема: 

Захід 1.1.1.2 Надання пропозицій до Планів підготовки інформаційно-роз'яснювальних 

матеріалів щодо прав громадян та механізму їх реалізації на 2022 рік та його актуалізація з 

урахуванням суспільного запиту та нормативно-правових змін  

Кількість скерованих  інформацій –  0 

Захід 1.1.1.3 Підготовка та подання пропозицій до плану регіональних та/ або місцевих 

соціологічних досліджень  

Кількість скерованих інформацій –  0 

Захід 1.1.1.5 Підготовка та подання пропозицій до тематик правопросвітницьких заходів 

для актуалізації  Плану проведення правопросвітницьких заходів на 2022 рік  

Кількість пропозицій – 0  

Підзавдання 1.1.2. Зменшити рівень правового нігілізму: навчити людей 

користуватися своїми правами та не порушувати права інших  

Фахівці центру поширювали інформацію з метою підвищення рівня обізнаності 

громадян про свої права та механізми їхньої реалізації.  

Захід 1.1.2.1 Підготовка  програм/сценаріїв для проведення правопросвітницьких заходів, 

спрямованих на навчання людей користуватись своїми правами та не порушувати права 

інших  

Кількість сценаріїв -  9  

Захід 1.1.2.2 Підготовка та надання пропозиції до розробки інформаційно-

роз'яснювальних матеріалів щодо прав громадян та механізму їх реалізації  

Кількість пропозицій - 0  



Захід 1.1.2.3 Проведено такі правопросвітницькі заходи на основі списку загально-

рекомендованих правових тематик щодо готовності знати свої права:  

12.04.2022 - фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провели інформаційну сесію для громадян, які перебувають у пунктах 

розміщення ВПО. Присутнім розповіли про те, що система безоплатної правової допомоги 

максимально забезпечує доступ до правової допомоги із дотриманням правового режиму 

воєнного стану, який не призводить до обмежень прав суб’єктів на безоплатну правову 

допомогу. А відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

внутрішньо переміщені особи мають право звернутись до Центру за послугами адвоката. 

Директор Центру наголосив, що 13 березня цього року прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України № 269 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи». 

 

Тому на отримання довідки ВПО мають право особи, які після введення Указом 

Президента України воєнного стану перемістилися з території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії. По довідку про взяття на облік 

ВПО можна звернутися: до органів соціального захисту населення, до уповноваженої 



особи громади, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП),  подати заяву через 

Єдиний державний вебпортал електронних послуг або мобільний додаток Порталу Дія. 

Також повідомили, що в приміщенні одного з навчальних закладів, у якому знаходиться 

пункт розміщення ВПО, буде працювати консультаційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Самбірського місцевого центру, відповідно кожен, у кого є така 

потреба, зможе отримати якісну правову допомогу. Працівники Центру роз’яснили про 

безоплатну первинну правову допомогу, зокрема: надання правової інформації, 

консультацій і роз'яснень з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів 

правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу 

особи до вторинної правової допомоги та медіації. Безоплатну вторинну правову 

допомогу, зокрема: захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення 

процесуальних документів. Фахівці Центру розробили інформаційні матеріали «Пам’ятка 

для внутрішньо переміщеної особи» та розповсюдили під час проведення право -

просвітницького заходу  

 

 



16.04.2022 - у пункті розміщення ВПО, який знаходиться у приміщенні одного з 

навчальних закладів міста Самбора директор Самбірського місцевого центру з надання 

БВПД спільно з представниками Національної скаутської  організації   «Пласт» у 

м.Самборі  провели правопросвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб. 

Пластуни організували для дітей  дозвілля  та  подарунки.  У цей час правопросвітницький 

інформаційний захід для дорослих осіб на тему «Доступ до правової допомоги із 

дотриманням правового режиму воєнного стану» провів директор Центру. На завершення 

громадянам надано консультації та роз’яснення з актуальних правових питань, 

розповсюджено інформаційні матеріали «Пам’ятка для внутрішньо переміщеної особи»,  

які розробили фахівці Центру 

27.04.2022 - відбулась робоча зустріч фахівців Старосамбірського бюро правової допомоги 

з працівниками Старосамбірського відділу державної виконавчої служби у Самбірському 

районі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з метою обговорення 

усіх змін у порядку ведення виконавчого провадження, подання виконавчих документів до 

виконання та роз'яснення стосовно порядку здійснення примусових стягнень з боржників. 

Присутні обговорили такі важливі зміни, які діятимуть на період до припинення або 

скасування воєнного стану на території України: фізичні особи можуть здійснювати 

видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної 

виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, 

якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує сто тисяч 

гривень; юридичні особи - боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, 

на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними 

виконавцями, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п'яти 

мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної 

особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування; припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, 

стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, 

боржниками за якими є громадяни російської федерації); визначені цим Законом строки 

перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану. 

Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового 

виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово 

окуповані внаслідок військової агресії російської федерації, у період такої окупації.  



 

Окрім того, фахівці бюро правової допомоги провели інформаційну сесію та розповіли 

про те, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» внутрішньо 

переміщені особи мають право звернутись до Центру за послугами адвоката, а система 

безоплатної правової допомоги максимально забезпечує доступ до правової допомоги із 

дотриманням правового режиму воєнного стану, який не призводить до обмежень прав 

суб’єктів на безоплатну правову допомогу  

27.04.2022 - з  ініціативи адміністрації одного із загальноосвітнього навчального закладу 

№1 міста Мостиська відбувся інформаційний захід на тему “Гарантії та пільги внутрішньо 

переміщених осіб” за участі фахівців Мостиського бюро правової допомоги. У своєму 

виступі директорка школи зазначила наскільки важливим є правовий захист та соціальне 

забезпечення осіб, які з вимушено покинули свої домівки та перемістилися з тимчасово 

окупованих територій чи зони бойових дій, а тому й запропонувала поспілкуватись із 

працівниками бюро правової допомоги. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виплату пенсій, відшкодування коштів за комунальні послуги, нарахування субсидій, 

соціальні виплати від міжнародних організацій, порядок відшкодування коштів за 

втрачене майно внутрішньо переміщеним особам та інші соціальні пільги в умовах 

воєнного стану розповів завідувач сектору “Мостиське бюро правової допомоги” – Ігор 

Ковалик Також наголосив на важливості оформлення статусу внутрішньо переміщених 

осіб із врахуваннями змін згідно Постанови КМУ від 16 квітня 2022 року № 457 

27.04.2021 - у сесійній залі Самбірської районної ради відбувся круглий стіл за участі 

представників військової адміністрації, територіальних громад, соціальних служб, 

пенсійного фонду, центру з надання БВПД, медичних працівників, психологів з родинами 

загиблих військовослужбовців. У вступному слові заступник начальника Самбірської 

районної військової адміністрації - Віктор Турик зазначив, що сьогодні важливо приділити 

увагу питанням соціального та правового забезпечення, а також медичного та 

психологічного супроводу родин, які втратили своїх близьких на війні. Про пільги членам 



сімей загиблих військовослужбовців, виплати допомоги на поховання, одноразову 

допомогу у разі загибелі відповідно до законодавства України розповів директор 

Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

Микола Шийко. Зокрема, наголосив, що система безоплатної правової допомоги 

максимально забезпечує доступ до правової допомоги з дотриманням правового режиму 

воєнного стану 

 

29.04.2022 - як підтримати переселенців та забезпечити належні умови життя та правовий 

захист громадян, а також соціальні та правові послуги – говорили на робочій зустрічі 

фахівці Турківського бюро правової допомоги та працівники Турківської міської ради 

Самбірського району Львівської області.  



 

Фахівці бюро під час інформаційної сесії роз’яснили питання надання правового захисту 

переміщеним особам. Так, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, що полягає в: захисті, здійсненні представництва інтересів осіб у судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складенні 

документів процесуального характеру. Окрім того, громадяни України, які звернулися із 

заявою про взяття їх на облік як ВПО, мають право на безоплатне представництво їхніх 

інтересів з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік ВПО у 

національних судових органах. З метою спрощення доступу до правової допомоги фахівці 

обох структур домовились про організацію консультаційних пунктів у пунктах 

перебування ВПО 

02.05.2022 - щоб допомогти людям вирішити їх правові питання фахівці 

Старосамбірського бюро правової допомоги провели правопросвітницький захід на тему 

«Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб» для переселенців, які проживають у 

ліцеї імені Владики Івана Хоми у м. Хирів.  



 

Під час заходу завідувач бюро, Андрій Дребот, розповів про основні права ВПО.  Також 

фахівці бюро розповіли про те, що отримати безоплатну правову допомогу під час війни 

можна за єдиним телефонним номером 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні у межах 

України) Дистанційно: скористатися мобільним застосунком “Безоплатна правова 

допомога”, завантаживши його через Google Play чи App Store, або завантажити мобільний 

застосунок “Твоє право”; у месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html та 

Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html; у кабінеті клієнта на сайті системи БПД 

https://cabinet.legalaid.gov.ua/. Юристи разом з дітьми обговорили типові порушення прав 

дитини відповідно до Конвенції, повідомили про те, куди і до кого звертатись, якщо 

виникають проблеми порушення прав.  

05.05.2022 - фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги провели  інформаційний 

правопросвітницький захід на тему «Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб» 

для вимушених переселенців, які на даний час проживають в одному із закладі загальної 

середньої освіти м. Хирова, провели фахівці Старосамбірського бюро правової допомоги.  

http://legalaid.gov.ua/telegram.html
http://legalaid.gov.ua/viber.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcabinet.legalaid.gov.ua%2F&h=AT3mjX5FvMFSnsNE6_k_yEPZPy_IdCvw6mNOCtcd7csudgVx66ql1vv7L-lNn38FmSy8PjYM7vvr-A_No1gJCHFuM1tMw-infs-3LvWer8PKGgGXYaxtS_xImaezRxq4BeHsFq5qnR8GdJtfcjNl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1uMtedfrFrNxgv3PqUJy00c6QpLX5107kHAms4sBz4Mx5_M_xIfko3kAlAvbImYUDU_hyQG8swMFbqy9NWdE5XdB0RMSkFpaVqwpnpffzN0ImSDR-x9NJ5uSAIj22ZcyZoYZfyxBFCGt6IfJtG3_7bKJTFJlHU-6NE8e4bbdgEfF1MW2HUnKBgTqG7Jg-hrJ1nBQ


 

 

Працівники бюро розповіли про те, які види соціальної допомоги для ВПО передбачені у 

нашій країні, а також про проєкт ООН з додаткової соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб, який сьогодні реалізується в Україні. Уряд України спільно з ООН 

запустив дві програми виплат для вимушених переселенців по усій країні. Вони 

реалізовуються за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та окремо від 

управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Право на виплату додаткової 

грошової допомоги за рахунок коштів УВКБ ООН матимуть взаємоузгоджені з 

Міністерством соціальної політики категорії внутрішньо переміщених осіб, відомості про 

яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Розмір допомоги становить 

2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць. Виплата допомоги здійснюватиметься 

щомісячно протягом трьох місяців шляхом зарахування коштів на банківський рахунок 

внутрішньо переміщеної особи. На даний час Агентство ООН у справах біженців 

проводить збір даних для надання своєї допомоги. Для цього залучені співробітники 

партнерських організацій УВКБ ООН Міжнародний фонд охорони здоров’я та 

довкілля «Регіон Карпат» NEEKA, ГО «Неємія», ГО  «Крим СОС» та БФ «Право на 

Захист». Також фахівці бюро надали правові консультації та розповіли про те, як 

отримати безоплатну правову допомогу під час війни та куди звертатися, якщо вини -

http://new.neeka.org/
https://krymsos.com/
https://r2p.org.ua/
https://r2p.org.ua/


кають питання щодо соціального захисту ВПО  

12.05.2022 – відбувся захід за участі Віри Іськович, заступника директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області, 

медіатора Ірини Федорович,  директора та фахівців Самбірського місцевого центру з 

надання БВПД та Старосамбірського бюро правової допомоги.  

 

Учасники говорили про медіацію та правові перспективи її розвитку, зокрема, зазначили, 

що медіація є одним із найпопулярніших альтернативних способів врегулювання спорів 

(конфліктів). Він передбачає залучення посередника (медіатора), який допомагає сторонам 

конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну ситуацію таким 

чином, щоб сторони самостійно змогли обрати той варіант рішення який задовольнить 

інтереси і потреби обох учасників спору. В Україні медіація набуває все більшої 

популярності. Українське суспільство потребує її майже в усіх видах правовідносин. У 

зв’язку з цим, медіація за останні роки починає здійснювати свій активний розвиток на 



території  України. Свідченням тому є створення в Україні низки громадських організацій, 

які здійснюють розповсюдження медіації на території України. Підсумовуючи, присутні 

дійшли висновку, що процеси в зміні процедури вирішення спорів між сторонами значно 

знизять навантаження на судову систему, що позитивно відобразиться на її роботі, буде 

сприяти впровадженню та застосуванню на практиці європейських стандартів і норм 

міжнародного права. Всі ці процеси будуть сприяти ефективному поширенню в 

суспільстві культури мирного врегулювання спорів, що значно посилить інтеграційні 

процеси і наблизить наше суспільство до Європейської спільноти. Під час заходу учасники 

підписали меморандум про співпрацю між Самбірським місцевим центром з надання 

БВПД  та медіатором Федорич Іриною Ярославівною з метою об’єднання, консолідації 

зусиль,  спрямованих на співпрацю в частині надання допомоги в доступі до медіації 

суб’єктам права на безоплатну правову допомогу та розвитку культури застосування 

альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів), у тому числі з сімейних та 

спадкових питань задля забезпечення максимальної ефективності здійснюваних заходів 

при досягненні спільних цілей, враховуючи взаємну зацікавленість у поглибленні, 

зміцненні та розширенні співпраці надалі 

 



13.05.2022  –   з метою обговорення актуальних змін у законодавстві та порядку виконання 

судових рішень у зв’язку із запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану 

фахівці Турківського бюро правової допомоги провели робочу зустріч із виконавцями 

Турківського відділу державної виконавчої служби у Самбірському районі Львівської 

області Західного міжрегіонального управління юстиції (м.Львів). Працівники виконавчої 

служби розповіли про те, що Законом України від 15.03.2022 № 2129-IX, «Про внесення 

зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

виконавче провадження», тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного 

стану на території України. Фахівці бюро правової допомоги роз’яснили порядок 

отримання правової допомоги в умовах воєнного стану та проінформували про 

особливості роботи з певними категоріями громадян, зокрема, з особами, які 

перемістилися з території, де проводяться бойові дії. Окрім того, юристи презентували 

актуальні інформаційні матеріали системи безоплатної правової допомоги, зокрема; 

плакат «Безоплатна правова допомога – поруч»; буклети «Соціальна допомога в умовах 

воєнного стану», «Правила перетину кордону та обмеження виїзду», «Тимчасовий захист 

або статус біженця в країнах ЄС», «Фінансові питання в умовах воєнного стану», «Як 

зареєструвати народження дитини?»,«Трудові права військовослужбовців та учасників 

тероборони», «Трудові права та гарантії в умовах воєнного стану», «Отримання 

компенсації за зруйноване житло та інше майно», «Як фіксувати воєнні злочини?» 

26.05.2022 - фахівці сектору «Мостиське бюро правової допомоги» провели 

правопросвітницький захід на тему «Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб» у 

закладі загальної середньої освіти села Волиця, у якому знаходиться пункт компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб. З вітальним словом до учасників заходу 

звернулась директорка школи Юлія Мусійовська. Працівники бюро детально роз’яснили, 

як внутрішньо переміщеним особам отримати допомогу від держави, в яких розмірах вона 

надається, яка тривалість її виплати. Марія Мегес розповіла про те, що згідно рішення 

уряду скорочено перелік осіб, що мають право на щомісячну допомогу як внутрішні 

переселенці. Тобто, якщо з початком війни право на допомогу у розмірі 2000 гривень 

дорослим і 3000 гривень дітям та людям з інвалідністю мали всі українці, то тепер кошти 

будуть виплачувати лише ВПО, у яких помешкання залишилося в районі проведення 

бойових дій, в тимчасовій окупації або в оточенні, а також ВПО, житло яких зруйноване 

або непридатне для проживання через військові дії. Працівниця бюро зазначила, що 

підтримка держави у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, компенсація за зруйноване житло є надзвичайно важливою, а законодавчо 



встановлений механізм її отримання, зокрема через мобільний застосунок чи портал «Дія» 

дає змогу кожному, хто зазнав збитків, швидше повернутися до нормального життя. 

Знання ж своїх прав спростить врегулювання суспільних відносин, що виникають в 

умовах воєнного стану у цій сфері. Під час обговорення наголошувалось на інших видах 

матеріальної допомоги, оскільки матеріальне забезпечення внутрішньо перемішених осіб є 

на сьогоднішній день актуальним питанням                                   

30.05.2022  –   напередодні Дня захисту дітей, фахівці Самбірського місцевого центру з 

надання БВПД провели навчальний тренінг «Кожна дитина має право…» у Самбірській 

спеціальній школі І-ІІ ступенів« Берегиня» Захід розпочав Микола Шийко, директор 

Центру. Він розповів внутрішньо переміщеним дітям, вихователям та батькам історію 

виникнення Дня захисту дітей, продемонстрував мультимедійну презентацію, ознайомив 

присутніх з діяльністю Самбірського місцевого центру.  

 

Тренінг розпочала із вправ «Знайомство», «Наші очікування» та «Витинанка» головна 

юристка Центру – Олена Кімак. Кожен учасник записав свої очікування від заняття на 

долоні, яку намалював на аркуші кольорового паперу та прикріпив на магнітно-маркерній 

дошці. Вправа «Витинанка» допомогла дітям краще усвідомити, що усе в житті людини 

починається зі сприйняття світу очима дитини. Саме тому важливо, коли вона знає свої 

права з дитинства. Усі ми різні, але рівні у своїх правах. Леся Сушко, начальниця відділу 



безоплатної правової допомоги Центру, після об’єднання учасників у групи, застосувавши 

інтерактивний метод «Мозковий штурм», спонукала учасників висловлювати свої ідеї та 

думки.  

 

 

Згодом юристка ознайомила дітей з «Конвенцію ООН про права дитини» та іншими 

нормативно – правовими документами, які регулюють права дитини. Кожна з груп 

виконала завдання, яке допомогло усім докладніше ознайомитись з Конвенцією. Права 



дитини нерозривно пов’язані з обов’язками, які потрібно усвідомлювати і виконувати. 

Тому наступною під час тренінгу була вправа «Права і обов’язки дитини 

 

 

Юристи разом з дітьми обговорили типові порушення прав дитини відповідно до 

Конвенції, повідомили про те, куди і до кого звертатись, якщо виникають проблеми 

порушення прав. Наголосили, що саме в центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги чи бюро правової допомоги, вони зможуть вчасно отримати потрібну їм правову 

допомогу та не залишаться на одинці із своїми проблемами. Учасники отримали 

інформаційні матеріали на правову тематику з актуальними контактами Центру та бюро 

правової допомоги. Підсумовуючи, директор Самбірського МЦ продемонстрував слайди, 

у яких відображались права дітей різних вікових категоріях. Привітав учасників тренінгу з 

Міжнародним днем захисту дітей та роздав усім невеличкі сувеніри та солодощі 

31.05.2022  –   людям, які опинились у скрутному становищі, необхідно знати, куди 

звертатися і де можна отримати допомогу. Саме з цією метою фахівці сектору «Турківське 



бюро правової допомоги» провели правопросвітницьку лекцію про права та пільги 

внутрішньо переміщених осіб у приміщенні Турківської міської ради. За внутрішньо 

переміщеними особами (ВПО) зберігаються усі права людини і громадянина, передбачені 

чинним законодавством. Переселенець може їх отримувати за місцем переселення, але для 

цього разом із паспортом, він мусить мати довідку про взяття на облік. Це - забезпечення 

реалізації прав зареєстрованих ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту. ВПО - 

громадяни пенсійного віку, особи з інвалідністю, дитина з інвалідністю та ін. особи, котрі 

перебувають у складних життєвих обставинах мають право на отримання соціальних 

послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця 

проживання ВПО, яка звільнились з роботи (припинила інший вид зайнятості), за 

відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та 

страхового стажу, реєструються як безробітні та отримують допомогу по безробіттю, 

соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

на випадок безробіття відповідно до законодавства  

 



 01.06.2022  –  молитва за здоров’я, квіти для Богородиці і запалені свічки у пам’ять про 

невинних дітей, життя яких забрала війна – так розпочався захід з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей у Старому Самборі.  

 

Юристи Старосамбірського бюро правової допомоги долучилися до заходу, який 

організувала адміністрація Старосамбірської міської ради та провели інформаційну акцію 

для дітей «Твої права – твій захист!». Знати свої права та обов’язки надзвичайно важливо 

не лише дорослим, а й маленьким членам нашого суспільства. Адже для розвитку правової 

держави кожен громадянин, незалежно від віку повинен знати, що можна, а що ні, а також 

розуміти, як можна себе захистити у різних життєвих обставинах. Відповідно до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» діти, у тому числі діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, є 

суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу. Кожна дитина, яка потребує 

захисту своїх прав, через законного представника (батьків, опікуна/піклувальника) має 

право звернутися до будь-якого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та отримати кваліфіковану правову допомогу. Усім бажаючим юристи 

вручили дитячі паспорти громадянина України та інформаційні буклети, а також 



розповіли, куди можна звертатися за захистом своїх прав. Дізнатись більше про роботу 

системи БПД можна за посиланням https://linktr.ee/legalaid.gov.u 

10.06.2022  –  10 років тому, у червні 2012 року, була створена перша установа системи 

безоплатної правової допомоги - Координаційний центр з надання правової допомоги. Це 

дало поштовх у створенні структури системи безоплатної правової допомоги в Україні, що 

дало змогу наблизити правові послуги до населення.  

 

Тож з нагоди прийняття Закону України ''Про безоплатну правову допомогу '' та створення 

Координаційного центру з надання правової допомоги юристи Мостиського бюро 

правової упродовж тижня провели серію заходів на тему ''Право на безоплатну правову 

допомогу», під час яких роз’яснили структуру системи безоплатної правової допомоги, 

порядок її надання громадянам, шляхи отримання та спільно з партнерами провели 

консультування громадян. Зокрема, головна юристка сектору ''Мостиське бюро правової 

допомоги'' провела інформаційну сесію у приміщенні Мостиського районного відділу 

державної виконавчої служби. Марія Мегес розповіла про діяльність бюро правової 

допомоги, основні напрямки реалізації Закону України ''Про безоплатну правову 

допомогу», особливості надання первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, 

які мають право на БВПД, порядок розгляду звернень про надання безоплатної вторинної 

https://linktr.ee/legalaid.gov.u


правової допомоги. У заході взяли участь заступник начальника відділу державної 

виконавчої служби у Яворівському районі Лвівської області Західного Міжрегіонального 

управління юстиції - Буриш Луція Альфонсівна, старший державний виконавець - Ціжман 

Олена Станіславівна, старший державний виконавець - Полянська Олена Михайлівна, 

державний виконавець - Лутчин Марія Ігорівна. Окрім того, фахівці бюро провели спільне 

консультування громадян за участі начальника Яворівського сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Львівській області,  підполковника внутрішньої служби та 

Ігоря  Ковалика, завідувача сектору «Мостиське бюро правової допомоги»  

14.06.2022  -  фахівці сектору «Турківське бюро правової допомоги» провели семінар у   

Турківській філії Львівського обласного центру зайнятості на тему «Трудові гарантії та         

виплати донорам крові».   

 

 

Учасники  заходу обговорили актуальні питання донорства крові та гарантії для осіб, які 

виявили бажання стати донорами. Зокрема акцентували увагу на тому, що розвиток 

донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою держави. 

Донорство крові та її компонентів – добровільний акт волевиявлення людини, що полягає 

у здачі крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для 

лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових 

дослідженнях. Фахівчиня сектору інформувала про те, що 25 січня 2021 року набрав 

чинності Закон України від 30 вересня 2020 року № 931-ІХ «Про безпеку та якість 



донорської крові та компонентів крові». Законом оновлено норми щодо збереження 

середнього заробітку за працівниками, які виявили бажання стати донорами крові та/або її 

компонентів. Також в новій редакції виклали ст. 124 Кодексу законів про працю України.  

Юристка також розповіла про права та пільги, які законодавство надає донорам крові 

Кількість заходів  -  30 

Проведення правопросвітницьких заходів на основі списку загально-рекомендованих 

правових тематик для молоді щодо готовності знати свої права  

Кількість заходів - 2 

Захід 1.1.2.4 Проведення правопросвітницьких заходів в рамках реалізації проекту 

"Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство"  

19.05.2022  –   з початком війни в Україні виникла гостра потреба в ухваленні Закону № 

2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов 

для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану».  

 

В зв’язку з призупиненням роботи практично всіх електронних державних реєстрів було 

вкрай важливо забезпечити сталу роботу в сільському господарстві в умовах воєнного 

стану: дотримуючись закону, але позбувшись усіх зайвих бюрократичних процедур. Саме 

про «Земельні відносини в умовах воєнного стану» розповіли фахівці Самбірського 



місцевого центру з надання БВПД під час правопросвітницького заходу в межах Програми 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», який відбувся у 

Дублянському старостинському окрузі. Юристи Центру представили п'ять ключових 

новел Закону № 2145-IX щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану, мета якого - кардинально спростити і пришвидшити управлінські рішення про 

отримання земельних ділянок та реєстрації прав на них в умовах воєнного стану  

24.05.2022  –  з метою роз’яснення нових законодавчих особливостей, які регулюють 

земельні відносини в умовах війни фахівці Самбірського місцевого центру з надання 

БВПД провели правопросвітницький захід для громадян села Нижньовисоцьке Боринської 

ОТГ. Так, Верховна Рада України 24 березня 2022 року прийняла Закон України № 2145-

IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" 

 

Зміни направлені на вдосконалення питань, пов’язаних зі спрощенням набуття прав 

користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в умовах воєнного 

стану, їх раціональним використанням у 2022 році для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки України. Захід 



відбувся в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство 

України», яка розроблена з метою: захисту прав власників земель, землекористувачів та 

територіальних громад;роз’яснення громадянам механізмів і процедур, як користуватися і 

розпоряджатися своєю землею; гарантування допомоги у судовому захисті порушених 

прав та протидії рейдерському захопленні земельних ділянок. Крім того, упродовж заходу 

розглянули питання приватизації землі під час війни (заборони та нюанси), отримання 

земельних ділянок в оренду (пільгові умови під час війни), вирішення межових спорів під 

час воєнного стану та особливостей судового розгляду земельних питань. Юристи надали 

громадянам ґрунтовні консультації з правових питань, розповсюдили інформації 

матеріали та надали всю необхідну інформацію про роботу бюро правової допомоги 

25.05.2022  –  у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство України» у приміщенні Стрілківської сільської ради Самбірського району 

Львівської області фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели інформаційний захід на тему «Земельні відносини в 

умовах воєнного стану» для мешканців громади.  

 

Зміни направлені на вдосконалення питань, пов’язаних зі спрощенням набуття прав 

користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в умовах воєнного 



стану, їх раціональним використанням у 2022 році для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки України. Захід 

відбувся в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство 

України», яка розроблена з метою: захисту прав власників земель, землекористувачів та 

територіальних громад;роз’яснення громадянам механізмів і процедур, як користуватися і 

розпоряджатися своєю землею; гарантування допомоги у судовому захисті порушених 

прав та протидії рейдерському захопленні земельних ділянок. Крім того, упродовж заходу 

розглянули питання приватизації землі під час війни (заборони та нюанси), отримання 

земельних ділянок в оренду (пільгові умови під час війни), вирішення межових спорів під 

час воєнного стану та особливостей судового розгляду земельних питань. Юристи надали 

громадянам ґрунтовні консультації з правових питань, розповсюдили інформації 

матеріали та надали всю необхідну інформацію про роботу бюро правової допомоги 

25.05.2022  –  забезпечення  працівниками  сектору  “Старосамбірське бюро  правової 

допомоги” роботи консультаційного пункту у рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство України» у приміщенні Хащівської сільської ради 

Самбірського району Львівської області. Мешканцям громади юристи надали роз’яснення  

14.06.2022 - юристи сектору “Старосамбірське бюро правової допомоги” в межах 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» здійснили виїзд 

до старостинського округу с. Старява Самбірського району. Під час заходу працівники 

Центру роз’яснили основні законодавчі зміни в сфері земельних правовідносин під час 

воєнного стану та правила добросусідства при користуванні землею. Зміст добросусідства 

визначено статтею 103 Земельного кодексу України і полягає в наступному: власники та 

землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання 

земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, 

землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей 

(затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо); власники та 

землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки 

способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок 

використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив); власники та 

землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, 

спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із 

запровадженням та додержанням прогресивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та охорони земель  

 



 

 

Юристи не оминули увагою питання захисту прав власності на землю, способів захисту 

прав добросусідства, відповідальності за порушення правил добросусідства. Також 

розповіли присутнім про те, що 7 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-IX. З цього моменту 

регулювання земельних відносин на час воєнного стану набуло певних особливостей, 

зокрема: спрощене укладення договорів оренди земельних ділянок, особливості для 

раніше укладених договорів, заборонені операції відносно земельних ділянок, особливості 

оподаткування землі. Наголосили, що прийняті Верховною Радою України закони № 2145-

IX та № 2120-IX створюють низку переваг та спрощених процедур у землекористуванні на 

час воєнного стану 



 

Це і податкові пільги, і спрощені процедури для передання земельної ділянки в оренду та 

суборенду, зменшена ставка плати за новоукладеними договорами оренди, а також 

механізм автоматичного поновлення раніше укладеного договору оренди тощо. Ці 

законодавчі зміни спрямовані на мінімізацію загрози для продуктової безпеки держави, а 

тому є позитивними та необхідними в умовах сьогодення. Працівники бюро надали 

консультації мешканцям громади, розповсюдили інформаційні матеріали та 

поінформували про роботу бюро правової допомоги 

15.06.2022  - у межах проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство України», з метою посилення захисту прав та підвищення правової 

спроможності громадян у сфері земельних відносин громадян, фіхівці сектору “Мостиське 

бюро правої допомоги” провели правопросвітницький захід на тему  “Земельні відносини 

під час воєнного стану” та консультування мешканців громади  у  Малнівському  

старостинському окрузі. Юристи ознайомили присутніх із змінами в законодавстві у 

зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану”; роз’яснили, як користуватись та розпоряджатись своєю землею, як захистити свої 

права у разі їх порушення; Зазначили, що прийняті Верховною Радою України закони № 

2145-IX та № 2120-IX, створюють низку переваг та спрощених процедур у 

землекористуванні на час воєнного стану. 



 

Це і податкові пільги, і спрощені процедури для передання земельної ділянки в оренду та 

суборенду, зменшена ставка плати за новоукладеними договорами оренди, а також 

механізм автоматичного поновлення раніше укладеного договору оренди тощо. Зміни у 

земельному законодавстві стали поштовхом до підвищення потреби людей у правової 

інформації на земельну тематику. Для зручності у використанні та застосуванні основних 

норм діючого земельного законодавства в умовах воєнного стану фахівці надали 

присутнім усі посилання та роз’яснення: на які саме землі поширюється дія вказаного 

Закону: https://bit.ly/3MskgG8; про дію Закону у часі: https://bit.ly/3KhEG37; про 

використання і обрахунок нормативної грошової оцінки (НГО) землі: 

https://bit.ly/3EXfduN; про електронні аукціони в умовах воєнного часу: 

https://bit.ly/3vppvAO; про те, як відбуватиметься процедура передачі земель в умовах 

воєнного стану: https://bit.ly/3s5d8b9; про особливості ведення Книги реєстрації 

землеволодінь та землекористувань і укладення договорів: https://bit.ly/3LzuhkR. Дізнатись 

більше про роботу системи БПД можна за посиланням https://linktr.ee/legalaid.gov.ua 

21.06.2022  -  юристи Самбірського та Турківського бюро правової допомоги розповіли 

мешканцям села Івашківці Боринської територіальної громади як регулюються земельні 

відносини на час дії воєнного стану.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3MskgG8&h=AT172JLVZukQKCunxdWSb1dmx3UoqX5QAGg4ORrENOBeuDmb_9kxPw8Otf_QF4LsFYSI9bfPbUUca1SL-X2Gu1MTObrZdCz7mbICYQk84PM73bYoe5Ruk97CTIZgKw5Z55vLKiyg83eR7BwKICpS&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gLoPGkw1S3b2K-5kr6L35R04ufyRz1K986w0QKA5pH2fO4JjJ6t0wMbpBLuWn_P9NcjHwi0BFC47BAZg3AU4VAZ5tUNLX80bBIyMZiGoCyjq5XEduXsuWEFCdgeWek57D6xake87R2ji15J9NoBTiQIDRI2hP5zSOfF8qIOya0AWBeGmGRntKgQ3ZAoXbUoeqKT9Udf5SfI_u3vcRcFtEvDV4xhVM
https://bit.ly/3KhEG37
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EXfduN&h=AT0fAzp1nT86SO-YvwpxTAE-8aqI5C0FeBvOYv-7zIiPTG1MRvxOfmGqoPVgXq-dH7vl-PppOGLpRzfro06vRFcfN0pJaKA6dnn6i5FNvrkKo8cgTWS7hTtxTC8G7JESqo6TvwCj-jBuMhQpOIzF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gLoPGkw1S3b2K-5kr6L35R04ufyRz1K986w0QKA5pH2fO4JjJ6t0wMbpBLuWn_P9NcjHwi0BFC47BAZg3AU4VAZ5tUNLX80bBIyMZiGoCyjq5XEduXsuWEFCdgeWek57D6xake87R2ji15J9NoBTiQIDRI2hP5zSOfF8qIOya0AWBeGmGRntKgQ3ZAoXbUoeqKT9Udf5SfI_u3vcRcFtEvDV4xhVM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vppvAO&h=AT1qOmd6ruMV1S0cVv7YLUJhVI60zyY2oicJE7QLUWVf-mm_vYzOSPDBS_Oct6f1DUt4nBlD0FCwlo_wJSX7uo2WpKn49w7smLz0tyPDl_vmGHQoMW8TPwf5JJNn1w4H4X225Hm48NG-vEwfHsQi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gLoPGkw1S3b2K-5kr6L35R04ufyRz1K986w0QKA5pH2fO4JjJ6t0wMbpBLuWn_P9NcjHwi0BFC47BAZg3AU4VAZ5tUNLX80bBIyMZiGoCyjq5XEduXsuWEFCdgeWek57D6xake87R2ji15J9NoBTiQIDRI2hP5zSOfF8qIOya0AWBeGmGRntKgQ3ZAoXbUoeqKT9Udf5SfI_u3vcRcFtEvDV4xhVM
https://bit.ly/3s5d8b9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3LzuhkR&h=AT2xCBLOb9VGP9ba68uvko5GZTGZi2wrM_7TYl_xQh95rU6QDSssa2yw8LWH3O5vQ8wi6-LjEbfAq5Vf3GdtJamNWBziEWs5QZP9ec2Yicl0KWuWJXcr71xpnBUZGEkLPK9erpUhNvMyN5iF9eyH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gLoPGkw1S3b2K-5kr6L35R04ufyRz1K986w0QKA5pH2fO4JjJ6t0wMbpBLuWn_P9NcjHwi0BFC47BAZg3AU4VAZ5tUNLX80bBIyMZiGoCyjq5XEduXsuWEFCdgeWek57D6xake87R2ji15J9NoBTiQIDRI2hP5zSOfF8qIOya0AWBeGmGRntKgQ3ZAoXbUoeqKT9Udf5SfI_u3vcRcFtEvDV4xhVM
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua


 

 Правопросвітницький захід на тему «Особливості регулювання земельних відносин під 

час воєнного стану» відбувся у межах проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України». Головна мета заходу - посилення захисту 

прав та підвищення правової спроможності громадян у сфері земельних відносин. Фахівці 

розповіли присутнім, що під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з 

урахуванням деяких особливостей, зокрема щодо поновлення укладених договорів, 

надання земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок в оренду. Також 

працівники Бюро правової допомоги надали громадянам правові консультації та 

роз'яснення, розповсюдили інформаційні матеріали та поінформували про те, як і де 

можна отримати безоплатну правову допомогу 

23.06.2022 - про те, як забезпечити продовольчу безпеку в умовах воєнного стану, 

розповідали юристи Самбірського бюро правової допомоги на Рудківщині. У рамках 

«Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» фахівці 

Самбірського місцевого центру з надання БВПД здійснили земельний виїзд у селі 



Колбаєвичі Рудківської ОТГ, під час якого надали консультації жителям села та 

роз’яснили про особливості земельних відносин у зв’язку з прийняттям Закону №2145-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» 

 

 

Кількість учасників заходу (в т.ч. жінок) - 77 

Захід 1.1.2.5  Участь у підготовці та поширенні відеоконсультацій, рекламних соціальних 

відеороликів щодо прав громадян та надання БПД у сфері земельних правовідносин 

Кількість поширених роликів - 1 

29.06.2021 – підготовка та поширення фахівчинею Старосамбірького бюро правової 

допомоги відеолекторію (онлайн) на тему «Земельні відносини в умовах воєнного стану»  

Захід 1.1.2.7 Проведення правопросвітницьких заходів з основних проблемних 

питань, з яких особи звертаються до системи БПД 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=378242794402440&set=a.272606478299406&__cft__%5b0%5d=AZXNZgIvoFvIBoRB3qbA9xONN56LTptGmUbjah1Po5BDlCumdZyLFd6KietbjF2TKa7ks7lhVXgPIVnsmsoTGrWDMmNrD1qKUHKwcl6yZJBERYdcXSqp6fY8OEYKRmzvmYzZkSD0wMbJSGm99ZzAznC0-ZAtQSLa4N5UOipYQZ670EAhp2jBbtrqGpUSzrjnvQ8L0ukzUf7h_dpbcNHG5bCG&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378242794402440&set=a.272606478299406&__cft__%5b0%5d=AZXNZgIvoFvIBoRB3qbA9xONN56LTptGmUbjah1Po5BDlCumdZyLFd6KietbjF2TKa7ks7lhVXgPIVnsmsoTGrWDMmNrD1qKUHKwcl6yZJBERYdcXSqp6fY8OEYKRmzvmYzZkSD0wMbJSGm99ZzAznC0-ZAtQSLa4N5UOipYQZ670EAhp2jBbtrqGpUSzrjnvQ8L0ukzUf7h_dpbcNHG5bCG&__tn__=EH-R


16.06.2022  -  про гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо 

переміщених осіб говорили в Рудківській територіальній громаді під час семінару для 

вимушених переселенців за участі представників Самбірського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, Самбірського міськрайонного центру 

зайнятості, Інспекції праці Головного управління Держпраці у Львівській області та 

Рудківської міської ради. Директор Самбірського місцевого центру з надання БВПД 

приділив увагу таким важливим питанням як статус внутрішньо переміщеної особи, 

порядок його набуття та облік; правова допомога, соціальна підтримка та компенсаційні 

виплати; права і обов’язки внутрішньо переміщених осіб.  

 

Микола Шийко роз’яснив учасникам заходу про право на безоплатну правову допомогу, 

гарантовану Законом України “Про безоплатну правову допомогу”. Важливо, що право на 

безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України 

мають, зокрема, внутрішньо переміщені особи,громадяни України, які звернулися із 

заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань, пов’язаних з 



отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту 

отримання довідки про взяття на облік ВПО 

Кількість заходів – 1 

Захід 1.1.2.8 Участь у навчанні головних фахівців із зв'язків з громадськістю та пресою та 

працівників бюро правової допомоги, з питань комунікації та проведення 

правопросвітницьких заходів 

Кількість фахівців, які пройшли навчання - 1 

Підзавдання 1.1.3. Зменшити рівень правового нігілізму: навчити людей захищати свої 

права 

Працівники центру з метою формування вмінь та навичок людей захищати свої 

права та забезпечення БППД поводили такі заходи: 

Захід 1.1.3.1 Підготовка та подання пропозицій (сценаріїв) проведення 

правопросвітницьких заходів спрямованих на навчання людей вміти захищати свої права  

Кількість пропозицій – 0 

Захід 1.1.3.2 Фахівці Центру проводили виїзне консультування з основних 

проблемних питань для потенційних суб`єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу (далі - БВПД) в місцях їх перебування, з метою навчання людей 

вміти захищати свої права  

12.04.2022  -  забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту у 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів N8 з поглибленим вивченням англійської мови міста 

Самбора, де знаходиться пункт розміщення  внутрішньо переміщених осіб. Під час заходу 

надано роз’яснення та консультації 1 особі, розповсюджено інформаційні матеріали                                    

13.04.2022 - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту у 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів N8 з поглибленим вивченням англійської мови міста 

Самбора, де знаходиться пункт розміщення  внутрішньо переміщених осіб. Під час заходу 

надано роз’яснення та консультації, розповсюджено інформаційні матеріали. Юристи 

Центру надали роз’яснення та консультації  5 громадянам 

13.04.2022 - забезпечення працівниками Турківського бюро правової допомоги роботи 

виїзного консультаційного пункту в гуртожитку Турківського професійного ліцею, де 

знаходиться пункт розміщення  внутрішньо переміщених осіб. Надано роз’яснення та 

консультації  7  громадянам 



14.04.2021 - забезпечення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги 

роботи виїзного консультаційного пункту у Старосамбірському опорному закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника, де 

знаходиться пункт розміщення  внутрішньо переміщених осіб. Під час заходу фахівці 

бюро надавали 2 громадянам роз’яснення та консультації, розповсюдили інформаційні 

матеріали  

27.04.2022 – забезпечення фахівцями Мостиського бюро правової допомоги роботи 

виїзного консультаційного пункту в загальноосвітньому навчальному закладі №1 міста 

Мостиська. Фахівці бюро надали громадянам відповіді на питання щодо спадкування, 

встановлення юридичних фактів та представництва інтересів в суді, адже воєнний стан не 

обмежує осіб у захисті в судовому порядку. Завідувач сектору повідомив про те, що 

отримати безоплатну правову допомогу можна: за номером 0 800 213 Дзвінки у межах 

України безкоштовні. Дзвінки з-за кордону – за номером +38 (044) 363 10 41 (вартість 

дзвінка за тарифами оператора); в приміщенні Мостиського бюро правової допомоги за 

адресою: м. Мостиська, вул. Грушевського 22, каб.42, каб 43; онлайн - у кабінеті клієнта 

на сайті системи БПД, у мобільних застосунках «Безоплатна правова допомога» або «Твоє 

право», у Телеграм та Вайбер. Дізнатись більше про роботу системи БПД можна за 

посиланням - https://linktr.ee/legalaid.gov.ua.  Юристи надали роз’яснення та консультації 

14 громадянам 

02.05.2022  - забезпечення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги 

роботи виїзного консультаційного пункту у ліцеї імені Владики Івана Хоми у м. Хирів. Під 

час прийому громадянам надано 3 консультації 

04.05.2022 – забезпечення  працівниками  сектору “Турківське бюро правової допомоги” 

роботи консультаційного пункту для ВПО, організованого в пункті розміщення ВПО 

«Турківська Гімназія імені О. Ільницького». Під час прийому громадянам надано 5 

консультацій (2 -  письмові, соціальне забезпечення, 1 - пенсійне, 2 - адміністративне) 

05.05.2022 - забезпечення працівниками сектору “Старосамбірське бюро правової 

допомоги” роботи консультаційного пункту для ВПО в опорному закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів м.Хирів. Надано 3 консультації (соціальне, житлове, 

адміністративне)   

19.05.2022 -  забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в рамках реалізації проекту "Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство" роботи виїзного консультаційного пункту у 

Дублянському старостинському окрузі. Чотирьом мешканцям громади юристи Центру 

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua


надали консультації та роз’яснення  

20.05.2022 – забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в у дошкільному навчальному закладі 

№9 м. Самбора. Під час прийому надано роз’яснення та консультації 3 внутрішньо 

переміщеним особам 

24.05.2022 – забезпечення фахівцями Самбірського місцевого центру з надання БВПД в 

рамках реалізації проекту "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" 

роботи виїзного консультаційного пункту у селі Нижньовисоцьке Боринської ОТГ. 5 

25.05.2022  –  у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство України» фахівці сектору «Самбірське бюро правової допомоги» та 

«Старосамбірське бюро правової допомоги» Самбірського місцевого центру з надання 

БВПД забезпечили роботу консультаційного пункту у приміщенні Стрілківської сільської 

ради Самбірського району Львівської області. Під час прийому мешканцям громади 

юристи надали 3 консультації 

25.05.2022  –  забезпечення  працівниками  сектору  “Старосамбірське бюро  правової 

допомоги” роботи консультаційного пункту у рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство України» у приміщенні Хащівської сільської ради 

Самбірського району Львівської області.  Фахівці бюро правової допомоги надали 

роз’яснення та консультації 1 особі 

26.05.2022  –  працівники «Мостиського бюро правової допомоги» забезпечили роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі поліцейської 

станції у приміщенні Волицького старостинського округу Шегинівської сільської ради. У 

консультуванні мешканців громади взяв участь старший лейтенант поліції Володимир 

Козак та завідувач сектору «Мостиське бюро правової допомоги» Ігор Ковалик. Марія 

Мегес - юристка бюро, провела інформаційну сесію та розповсюдила буклети на правову 

тематику. Також фахівці бюро надали правові консультації та розповіли про те, як 

отримати безоплатну правову допомогу під час війни та куди звертатися, якщо 

виникають питання щодо соціального захисту ВПО.  Фахівці бюро правової допомоги 

надали роз’яснення та консультації 9 особам   



 

 

31.05.2022  –  забезпечення працівниками сектору «Турківське бюро правової допомоги»  

роботи  консультаційного пункту для  внутрішньо переміщених осіб у  Турківській міській 

раді.  Надано консультації та роз’яснення 5 особам  

14.06.2022 - забезпечення  фахівцями  сектору “Старосамбірське бюро правової допомоги” 

в межах Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» роботи 

консультаційного пункту у старостинському окрузі с. Старява Самбірського району. 

Юристи бюро правової допомоги надали роз’яснення та консультації. Юристи бюро 

правової допомоги надали роз’яснення та консультації 5 особам   

 15.06.2022  - забезпечення фахівцями сектору “Мостиське бюро правої допомоги» у 

межах проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство 

України консультаційного пункту у  Малнівському  старостинському окрузі. Громадянам 

надано  4  консультації 

20.06.2022   - забезпечення  фахівцями  сектору «Мостиське бюро правової допомоги»  

роботи консультаційного пункту в опорному школі "Мостиський заклад загальної 

середньої освіти №1 І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області». Юристи 



бюро правової допомоги надали роз’яснення та консультації 8 особам   

20.06.2022   - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги роботи виїзного консультаційного пункту в 

Самбірській спеціальній школі І-ІІ ступенів «Берегиня». Під час прийому надано 

роз’яснення та консультації 5 особам. Юристи Центру розповсюдили інформаційні 

матеріали  та буклети 

21.06.2022   - забезпечення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Турківського бюро правової допомоги роботи 

виїзного консультаційного пункту у межах проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України в селі Івашківці Боринської територіальної 

громади  

23.06.2022 - про те, як забезпечити продовольчу безпеку в умовах воєнного стану, 

розповідали юристи Самбірського бюро правової допомоги на Рудківщині. У рамках 

«Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» фахівці 

Самбірського місцевого центру з надання БВПД здійснили земельний виїзд у селі 

Колбаєвичі Рудківської ОТГ. Чотирьом мешканцям громади надано роз’яснення та 

консультації 

23.06.2022 – забезпечення  фахівцями  сектору “Старосамбірське бюро правової 

допомоги” роботи консультаційного пункту у Службі  в  справах дітей Старосамбірської 

міської ради.  Фахівці бюро надали консультації  9  особам 

29.06.2022 - забезпечення працівниками сектору «Мостиське бюро правової допомоги»  

роботи консультаційного пункту в управлінні соціального захисту населення Яворівської 

РВА. Юристи бюро правової допомоги надали роз’яснення і консультації 3 громадянам      

29.06.2022 - забезпечення працівниками сектору «Турківське бюро правової допомоги»  

роботи консультаційного пункту в Турківському  районному секторі Центру  пробації  у 

Львівській області. Фахівці бюро надали консультації  9  особам 

Кількість виїздів – 24 

Підзавдання 1.1.4. Сприяти формуванню нульової толерантності до дискримінації та 

насильства  

Захід 1.1.4.1 Налагодження ефективної взаємодії та співпраці із загальними та 

спеціалізованими службами підтримки постраждалих від домашнього насильства, а 

також іншими органами та установами, на які покладено функції із здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству  



 

29.06.2022 - юристи сектору «Турківське бюро правової допомоги» провели 

правопросвітницький захід у Самбірському районному секторі пробації № 2 у місті Турка 

на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству», під час якого обговорили: 

форми домашнього насильства, хто може бути визнаним постраждалою від домашнього 

насильства особою, спеціальні заходи протидії домашньому насильству, відповідальність 

за вчинення домашнього насильства, профілактичні заходи, спрямовані на виправлення 

поведінки кривдників, зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі. Також юристи бюро правової допомоги розповіли про ратифікацію Верховною 

Радою України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та її юридичне значення для України. Наголосили на п’яти 

головних змінах, які Стамбульська конвенція може принести Україні 



 30.06.2022  - про координацію та взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству спілкувались під час круглого столу, 

організованого в приміщенні Самбірського місцевого центру з надання БВПД.  

 

На заході були присутні представники Самбірського відділу поліції  ГУНП у Львівській 

області, Самбірського міськрайонного відділу  Центру пробації  у Львівській області. КП 

Самбірський міський  центр соціальних служб, управління соціального захисту населення 

Самбірської РВА, відділу у справах молоді та спорту Самбірської міської ради та відділу 

освіти освіти виконавчого комітету  Самбірської міської ради. Учасники обговорили 

механізми захисту від насильства в умовах війни, а також заходи реагування для 

припинення домашнього насильства. Юристи Центру роз’яснили, що відповідно до ч. 1 ст. 

14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особи, які постраждали від 



домашнього насильства або насильства за ознакою статі мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, що полягає у захисті, здійсненні представництва інтересів 

осіб та складенні документів процесуального характеру. Поінформували щодо 

відповідальності за ст. 40 Кримінального кодексу України з метою поширення та 

інформування максимальної кількості внутрішньо переміщених осіб про наслідки 

заподіяної шкоди під впливом фізичного чи психічного примусу.  Учасники обговорили 

також можливості, які надає Програма Фонду ООН у галузі народонаселення жертвам 

домашнього насильства, зокрема – про кар'єрний хаб “Розірви коло”, який підтримує 

відкриття соціальних підприємств і проводить кар’єрні консультації для жінок в регіонах 

України. Кар’єрні радниці проекту допомагають жінкам, які зазнають насильства чи 

знаходяться у складних життєвих обставинах, розвинути свій професійний потенціал і 

фінансову спроможність.Більш детально про цю ініціативу можна дізнатися на сайті за 

посиланням: careerhub.rozirvykolo.org 

Кількість заходів – 2 

Захід 1.1.4.3 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних кампаній 

щодо запобігання та протидії дискримінації та насильству, зокрема щодо 

популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору 

16.06.2022  - з метою забезпечення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю,  

обговорення питань співпраці місцевого самоврядування Самбірщини та державних 

органів з ГО «Самбірська організація осіб з інвалідністю ЛОА ВО СОІУ», питань 

ефективного доступу до правосуддя осіб з інвалідністю, відбулось засідання круглого 

столу, у якому брали участь фахівці Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Голова громадської організації, заступник міського голови 

міста Самбора, головний лікар Самбірського центру первинної медико-санітарної 

допомоги, особи з інвалідністю. Начальник відділу безоплатної правової допомоги 

Самбірського місцевого центру з надання БВПД, Леся Сушко, розповіла присутнім про 

забезпечення реалізації прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю відповідно до 

Конвенції про права інвалідів та національного законодавства. Директор Самбірського 

місцевого центру з надання БВПД, Микола Шийко, роз’яснив, які саме заходи вживаються 

для забезпечення особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя з можливістю 

безбар’єрного доступу до бюро правової допомоги. Під час засідання круглого столу 

члени громадської організації брали активну участь в обговоренні питань медичного 

забезпечення, безбар’єрного доступу до приміщень установ та закладів, в які періодично 

звертаються особи з інвалідністю, забезпечення безоплатного проїзду міським 

http://careerhub.rozirvykolo.org/


транспортом та санаторно-курортного лікування. 

 

Керівники Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Громадської організації «Самбірська організація осіб з інвалідністю ЛОА ВО 

СОІУ» підписали Меморандум про співпрацю та спільну діяльність щодо надання 

безоплатної правової допомоги, проведення спільних заходів, а також взаємодію з метою 

недопущення порушення прав і свобод людей з інвалідністю 

Кількість заходів – 1 

Захід 1.1.4.4 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних кампаній 

щодо запобігання та протидії дискримінації та насильству, зокрема на тему протидії 

булінгу  



 

20.05.2022  –  під час війни траплялись випадки, коли людина усвідомлювала 

небезпечність своїх вчинків і передбачала їх шкідливі наслідки, але, перебуваючи під 

впливом примусу, була позбавлена можливості керувати своїми вчинками і поставлена в 

необхідність чинити саме так, а не інакше. Отож, якщо людина поставлена внаслідок 

насильства (примусу) в неподолану необхідність заподіяти шкоду і ця необхідність була 

створена іншою людиною, подолати яку було неможливо, то чи відповідає вона за 

заподіяну шкоду. Саме про обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння, розповіли юристи Самбірського місцевого центру з надання БВПД в одному з 

пунктів перебування ВПО м. Самбора, який знаходиться у дошкільному навчальному 

закладі №9 м. Самбора. Роз’яснили, що відповідно до ч. 1 ст. 40 КК України не є 

кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного або 

психологнічного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. 

Фізичний примус - це застосування до особи фізичного насильства з метою примусити її 

вчинити певні протиправні дії або не вчиняти певні дій, які особа повинна була б вчинити 

(бездіяльність) всупереч її волі. Психічний примус - вплив на психіку особи з метою 



змусити її всупереч власній волі вчинити або утриматись від вчинення певних 

протиправних дій. При виключенні кримінальної протиправності діяння на підставі ст. 40 

КК України підлягають оцінці: характер та ступінь фізичного примусу; індивідуальні 

фізичні можливості особи; психічний стан, зокрема, у момент застосування фізичного чи 

психічного примусу. Водночас, підлягає кримінальній відповідальності особа, яка, 

перебуваючи під впливом фізичного чи психічного примусу, зберігала можливість 

керувати своїми діями, при цьому не перебуваючи в стані крайньої необхідності. У разі 

якщо особа визнається винною у вчиненні кримінального правопорушення, застосування 

щодо неї фізичного чи психічного примусу з метою змусити її вчинити це кримінальне 

правопорушення є обставиною, що пом’якшує відповідальність (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК 

України). Фахівці Центру також наголосили переселенцям на: можливості та порядку 

отримання компенсації за зруйноване житло; важливості подання свідчень з метою 

документування воєнних злочинів. Окремим громадянам надано консультації та 

роз’яснення з правових питань. 

Кількість заходів  –  1 

Підзавдання 1.2.1 Навчити людей користуватися правовими механізмами для 

самостійного вирішення проблем  

Захід 1.2.1.1 Наповнення та підтримка актуальності  довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій "WikiLegalAid"  

Кількість опрацьованих статей  - 3 

Захід 1.2.1.2 Залучення волонтерів регіональними та місцевими центрами з надання БВПД 

до організації надання безоплатної правової допомоги  

Кількість заходів за участю волонтерів – 0 

Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 

правової допомоги 

Завдання 2.1: Підвищити рівень обізнаності людей про систему надання безоплатної 

правової  

Підзавдання 2.1.1. Здійснити інформування про право на безоплатну правову допомогу 

та порядок його реалізаці 

Фахівці Центру проводили заходи з метою підвищення рівня поінформованості громадян 

про право на безоплатну правову допомогу та порядок його реалізації 

Захід 2.1.2.1  Участь у проведенні загальнодержавних правопросвітницьких заходів та 

інформаційних кампаній, зокрема,  щодо права громадян на безоплатну правову допомогу, 



до 10 річчя утворення Координаційного центру з надання правової допомоги (як старту 

формування системи БПД загалом) поведення правопросвітницьких заходів спрямованих 

на інформування про систему БПД  

Кількість поінформованих у  різний спосіб осіб  –  630 

Захід 2.1.2.3 Участь у проведенні загальнодержавних правопросвітницьких заходів та 

інформаційних кампаній, зокрема, до Дня захисту дітей  

Кількість заходів - 2 

Захід 2.1.2.4 Розміщення зовнішньої соціальної реклами про право на БПД 

Кількість розміщеної реклами - 0  

Захід 2.1.2.5 Підгтовка та подання інформаційних матеріалів (новин, інтерв'ю, репортажів, 

аналітичних орлядів) на офіційний сайт КЦ 

Кількість підготовлених та поданих матеріалів - 1 

Захід 2.1.2.6 Висвітлення інформації про діяльність системи БПД на власних сторінках у 

соціальних мережах  

Кількість поширених матеріалів –  65 

Захід 2.1.2.7 Поширення інформаційних матеріалів про дистанційні сервіси доступу до 

БПД 

Кількість поширених матеріалів –  3 

Захід 2.1.2.8 Підготовка інформаційних матеріалів та висвітлення інформації про 

діяльність системи БПД у ЗМІ та мережі Інтернет  

Найменування показника результативності виконання заходу –  32 

12.04.2021 - про правову допомогу та соціальні виплати від держави внутрішньо 

переміщеним особам на Радіо «Поступ» м. Самбора розповіла начальниця відділу 

безоплатної правової допомоги Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  

15.04.2022 – розміщення на сторінці Фейсбук Служби у справах дітей Бісковицької ТГ 

публікації на тему «БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ» https://www.facebook.com/groups/539049777058441/posts/766528974310519/ 

16.04.2022 – розміщення на офіційному сайті Самбірської міської ради публікації на тему  

«БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 

https://sambircity.gov.ua/2022/04/16/bezoplatna-pravova-dopomoga-v-umovax-voyennogo-

stanu/ 

20.04.2022 – розміщення на офіційному сайті Добромильської міської ради публікації на 

https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://www.facebook.com/groups/539049777058441/posts/766528974310519/
https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://sambircity.gov.ua/2022/04/16/bezoplatna-pravova-dopomoga-v-umovax-voyennogo-stanu/
https://sambircity.gov.ua/2022/04/16/bezoplatna-pravova-dopomoga-v-umovax-voyennogo-stanu/


тему «БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 

https://dobromylska-gromada.gov.ua/news/1650459595/ 

20.04.2022 – розміщення на офіційному сайті Хирівської міської ради публікації на тему 

«БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 

https://hyrivska-gromada.gov.ua/ 

26.04.2022 – розміщення на сторінці Фейсбук Самбірської районної ради публікації на 

тему «БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 

https://www.facebook.com/sambirrada/posts/359381206236289 

26.04.2022 – розміщення на офіційному сайті Самбірської районної ради публікації на 

тему   «БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»  

01.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Хирівської міської ради публікації «Безоплатна правова допомога під час 

війни» https://hyrivska-gromada.gov.ua/  

09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Добромильської  міської  ради  публікації щодо проведення онлайн – 

конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»  

https://dobromylska-gromada.gov.ua/news/1652097232/  

09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Старосамбірської міської  ради  публікації щодо проведення онлайн – 

конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»   

http://stsmrada.gov.ua/?p=15181&fbclid=IwAR1Mo00eIYU_BwQTwCxBdl3YxoPa0tGIu8bUD

V01Ca_u6e1Ju5PKoh5ntU   

09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті  Хирівської міської ради публікації щодо проведення онлайн – конкурсу 

дитячих малюнків «Країна моїх прав»  https://hyrivska-gromada.gov.ua/more_news/  

09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

сторінці Фейсбук Добромильської міської ради публікації щодо проведення онлайн – 

конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»  

https://www.facebook.com/dobromylska.gromada.org.ua/posts/pfbid02vSDTXAtGPq13MgGL2

BeAJKiwiZc6DC25GkPPbUiZLZMiJFpgzSKDe5hni3H2GyYDl 

09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

сторінці Фейсбук Старосамбірської міської ради публікації щодо проведення онлайн – 

конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»  

https://www.facebook.com/stsmrada/posts/pfbid02otoFeThnfALLpyzDjZqYdsnwuhPWzXUrTe

https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://dobromylska-gromada.gov.ua/news/1650459595/
https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://hyrivska-gromada.gov.ua/
https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://www.facebook.com/sambirrada/posts/359381206236289
https://sambirrada.gov.ua/%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9d%d0%90-%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9e%d0%92%d0%90-%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%90-%d0%92-%d0%a3%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a5/
https://hyrivska-gromada.gov.ua/
https://dobromylska-gromada.gov.ua/news/1652097232/
http://stsmrada.gov.ua/?p=15181&fbclid=IwAR1Mo00eIYU_BwQTwCxBdl3YxoPa0tGIu8bUDV01Ca_u6e1Ju5PKoh5ntU
http://stsmrada.gov.ua/?p=15181&fbclid=IwAR1Mo00eIYU_BwQTwCxBdl3YxoPa0tGIu8bUDV01Ca_u6e1Ju5PKoh5ntU
https://hyrivska-gromada.gov.ua/more_news/
https://www.facebook.com/dobromylska.gromada.org.ua/posts/pfbid02vSDTXAtGPq13MgGL2BeAJKiwiZc6DC25GkPPbUiZLZMiJFpgzSKDe5hni3H2GyYDl
https://www.facebook.com/dobromylska.gromada.org.ua/posts/pfbid02vSDTXAtGPq13MgGL2BeAJKiwiZc6DC25GkPPbUiZLZMiJFpgzSKDe5hni3H2GyYDl
https://www.facebook.com/stsmrada/posts/pfbid02otoFeThnfALLpyzDjZqYdsnwuhPWzXUrTenQKrUbYnBuQSmdJQXu7Fged4WoaQAl


nQKrUbYnBuQSmdJQXu7Fged4WoaQAl 

 09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

сторінці Фейсбук Нижанковицького старостинського округу Добромильської ОТГ 

публікації щодо проведення онлайн – конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»  

https://www.facebook.com/nyzhankovytska/posts/pfbid0rrpu3XYQrHm5NPS5psa5mbPhmMTQ

JPvGz1EEg7Q4SJ7mbscVkzYNTYyDzrcCcesGl  

09.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

сторінці Фейсбук Сектору "Служби у справах дітей Старосамбірської міської ради 

публікації щодо проведення онлайн – конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»  

https://www.facebook.com/groups/488751688840359/posts/719846845730841/  

10.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Стрілківської сільської ради публікації щодо проведення онлайн – 

конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»   

https://strilky-gromada.gov.ua/informacziya-vid-organiv-derzhavnoyi-vlady/moye-majbutnye-v-

myrnij-ukrayini-tryvaye-pryjom-robit-na-onlajn-konkurs-malyunkiv-krayina-moyih-prav/   

10.05.2022 - про те, як система безоплатної правової допомоги долучається до збору 

доказів порушення прав людини розповіла на Радіо «ПОСТУП» м.Самбора начальник 

відділу БПД Самбірського місцевого центру з надання БВПД 

 

11.05.2022 - розміщення працівниками Мостиського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Мостиської міської ради публікації щодо проведення онлайн – конкурсу 

https://www.facebook.com/stsmrada/posts/pfbid02otoFeThnfALLpyzDjZqYdsnwuhPWzXUrTenQKrUbYnBuQSmdJQXu7Fged4WoaQAl
https://www.facebook.com/nyzhankovytska/posts/pfbid0rrpu3XYQrHm5NPS5psa5mbPhmMTQJPvGz1EEg7Q4SJ7mbscVkzYNTYyDzrcCcesGl
https://www.facebook.com/nyzhankovytska/posts/pfbid0rrpu3XYQrHm5NPS5psa5mbPhmMTQJPvGz1EEg7Q4SJ7mbscVkzYNTYyDzrcCcesGl
https://www.facebook.com/groups/488751688840359/posts/719846845730841/
https://strilky-gromada.gov.ua/informacziya-vid-organiv-derzhavnoyi-vlady/moye-majbutnye-v-myrnij-ukrayini-tryvaye-pryjom-robit-na-onlajn-konkurs-malyunkiv-krayina-moyih-prav/
https://strilky-gromada.gov.ua/informacziya-vid-organiv-derzhavnoyi-vlady/moye-majbutnye-v-myrnij-ukrayini-tryvaye-pryjom-robit-na-onlajn-konkurs-malyunkiv-krayina-moyih-prav/


дитячих малюнків «Країна моїх прав»  https://mostyska-gromada.gov.ua/news/1652276022/ 

11.05.2022 - розміщення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті Новокалинівської міської 

ради публікації щодо проведення онлайн – конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх 

прав» https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1652258360/  

11.05.2022 - розміщення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на сторінці Фейсбук Рудківської міської ради 

«Адміністратор Рудки» публікації щодо проведення онлайн – конкурсу дитячих малюнків 

«Країна моїх прав» https://www.facebook.com/danyliakirina/posts/1147678986072654 

11.05.2022 - розміщення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на сторінці Фейсбук Ралівської сільської ради 

публікації щодо проведення онлайн – конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав» 

https://www.facebook.com/ralivkagov/posts/pfbid0M3VJgdiCWqjky14SfizMNLsobMtczt7eQm

nFcrF5Pnx4uR8dybn5MUKqNVfk5Hnfl  

12.05.2022 - розміщення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на сторінці Фейсбук Самбірської районної ради  

публікації щодо проведення онлайн – конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав» 

https://www.facebook.com/sambirrada/posts/pfbid02sJvxR6RPhJ2hZGbVAQNktKPzoXDYojpt

ooWXpUpVVXnZJdZJMiAHGXUMYGAFTvE1l?__tn__= - R 

19.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Старосамбірської міська рада  «Розширено коло осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу» http://sts-mrada.gov.ua/?p=15317 

19.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Хирівська міська рада публікації «Як отримати безоплатну правову 

допомогу телефоном?» https://hyrivska-gromada.gov.ua/more_news/ 

19.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Хирівська міська рада «Розширено коло осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу» https://hyrivska-gromada.gov.ua/more_news/ 

20.05.2022 - розміщення працівниками Турківського бюро правової допомоги на 

офіційному сайті Турківської міської ради публікації "Розширено коло осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу»  

https://turka-mrada.gov.ua/news/1653046880/ 

20.05.2022 - розміщення працівниками Турківського бюро правової допомоги на 

сторінці Фейсбук Боринської об'єднаної територіальної громади публікації "Розширено 

https://mostyska-gromada.gov.ua/news/1652276022/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1652258360/
https://www.facebook.com/danyliakirina/posts/1147678986072654
https://www.facebook.com/ralivkagov/posts/pfbid0M3VJgdiCWqjky14SfizMNLsobMtczt7eQmnFcrF5Pnx4uR8dybn5MUKqNVfk5Hnfl
https://www.facebook.com/ralivkagov/posts/pfbid0M3VJgdiCWqjky14SfizMNLsobMtczt7eQmnFcrF5Pnx4uR8dybn5MUKqNVfk5Hnfl
https://www.facebook.com/sambirrada/posts/pfbid02sJvxR6RPhJ2hZGbVAQNktKPzoXDYojptooWXpUpVVXnZJdZJMiAHGXUMYGAFTvE1l?__tn__
https://www.facebook.com/sambirrada/posts/pfbid02sJvxR6RPhJ2hZGbVAQNktKPzoXDYojptooWXpUpVVXnZJdZJMiAHGXUMYGAFTvE1l?__tn__
http://sts-mrada.gov.ua/?p=15317
https://hyrivska-gromada.gov.ua/more_news/
https://hyrivska-gromada.gov.ua/more_news/
https://turka-mrada.gov.ua/news/1653046880/


коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу"  

 https://www.facebook.com/groups/490906448229713/permalink/1046710762649276/ 

 23.05.2022 - розміщення працівниками Старосамбірського бюро правової допомоги на 

сторінці Фейсбук Стрілківської сільської ради публікації «Як отримати безоплатну 

правову допомогу телефоном?»  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid056pCJstF88YXFo5g2zThNpLG5K

94kt1TwN4T5ysib3BU4mGmLdCJPgEU162cRZNsl&id=100983408538294  

24.05.2022 - розміщення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті Новокалинівської міської 

ради публікації  «РОЗШИРЕНО КОЛО ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА НА 

БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ (ПОСЛУГИ 

АДВОКАТА/ПРЕДСТАВНИКА ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ)» https://novokalynivska-

gromada.gov.ua/news/1653377363/ 

30.05.2022 - розміщення працівниками Самбірського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті Новокалинівської міської 

ради публікації  «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА ПРАВОВА ДОПОМОГА. 

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ ВІД ДЕРЖАВИ» https://novokalynivska-

gromada.gov.ua/news/1653377363/ 

10.06.2022 - 10 років система безоплатної правової допомоги стоїть на захисті прав 

громадян. Про безоплатну правову допомогу, її розвиток та шляхи отримання на хвилі 

Радіо «Поступ» м. Самбір інформувала фахівчиня Самбірського місцевого центру з 

надання БВД 

Підзавдання 2.1.3. Підвищити впізнаваність системи БПД.  

Підвищення рівня поінформованості про право на безоплатну правову допомогу та 

порядок його реалізації.  

Захід 2.1.3.1  Виготовлення (за наявності фінансування) та поширення промоційної 

продукції системи БПД 

Кількість поширеної продукції – 0 

Захід 2.1.3.4 Здійснення моніторингу наявності публікацій та інформацій на ресурсах 

партнерів 

Кількість здійснених моніторингів - 3 

Підзавдання 2.1.4. Залучити партнерів до підвищення рівня обізнаності про систему 

БПД 

Підвищення рівня поінформованості громади та партнерів про діяльність БВПД 

https://www.facebook.com/groups/490906448229713/permalink/1046710762649276/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid056pCJstF88YXFo5g2zThNpLG5K94kt1TwN4T5ysib3BU4mGmLdCJPgEU162cRZNsl&id=100983408538294
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid056pCJstF88YXFo5g2zThNpLG5K94kt1TwN4T5ysib3BU4mGmLdCJPgEU162cRZNsl&id=100983408538294
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1653377363/


Захід 2.1.4.2 Розміщення / Оновлення інформації про надання БПД у приміщеннях 

партнерських установ та організацій  

Кількість розміщеної / оновленої  інформації – 8 

Захід 2.1.4.3 Залучення представників громад (лідерів думок в громаді) до рекламування 

системи БПД  

Кількість лідерів думок в громадах - учасників ініціативних заходів БПД  - 1 

Завдання 2.2: Підвищити рівень довіри людей до системи надання безоплатної правової 

допомоги 

Підзавдання 2.2.1. Посилити спроможність системи БПД до побудови взаємовідносин 

з клієнтами, які давали б впевненість у порядності й доброзичливості системи; така 

впевненість базувалася б на досвіді і тому, що знає клієнт про систему БПД 

Підвищення професійного рівня та мотивації працівників центрів до клієнторієнтованості. 

Розиток навичок емоційного інтелекту 

Захід 2.2.1.1 Забезпечення обов'язкового зворотного зв'язку з клієнтами:  

- інформування про стадії розгляду звернень про надання бвпд та прийняття рішень 

про її надання; 

- інформування клієнта про виконання завдань (первинка - підготовка листів, 

письмових консультацій, документів правового характеру / вторинка - щодо складання 

документів, стадій процесу).  

Кількість інформувань клієнтів –  240. 

Завдання 2.3: Мінімізувати бар’єри доступу до послуг безоплатної правової допомоги 

Підзавдання 2.3.1:  Сприяти створнню фізичної безбар’єрності.  

Сприяння досягненню безперешкодного доступу до БПД 

Захід 2.3.1.4 Фізичний супровід (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення під час перебування в приміщеннях центрів 

Організація супроводу –  2 

Підзавдання 2.3.2: Сприяти досягненню інформаційної та цифрової безбар’єрності 

Сприяння досягненню доступності інформаційних цифрових ресурсів для всіх груп 

населення 

Захід 2.3.2.1 Підготовка та подання пропозицій щодо адаптації інформаційних ресурсів 

для різних груп населення, у тому числі адаптація цифрових публічних сервісів  (веб-

сайти, додатки, цифрові послуги) системи для різних груп населення; 

- розвиток та вдосконалення онлайн механізмів доступу до БПД  

Кількість наданих пропозицій - 0 



Підзавдання 2.3.3: Сприяти створенню фінансової безбар’єрності 

Сприяння виробленню справедливішого механізму визначення фінансового порогу 

надання БПД 

Захід 2.3.3.1  Збір статистичних даних за втановленою КЦ формою та механізмом про 

кількість звернень до системи осіб, які не належить до суб'єктів надання БВПД з 

фінансових підстав 

Кількість наданих звітів - 0 

Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

Завдання 3.1: Підвищити ефективність системи надання безоплатної правової допомоги та 

сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

Підзавдання 3.1.1.Забезпечити якість надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги працівниками центрів та адвокатами, включеними до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

Забезпечення дотримання стандартів якості працівниками та адвокатами системи БПД 

Львівщини. Результати - наявність удосконалених стандартів надання БПД; 100% 

залучення працівників МЦ до постійного навчання та підвищення кваліфікації, надавач 

БПД має можливість здійснювати конфіденційне побачення з клієнтом.  

Захід 3.1.1.1 Надання безоплатної первинної правової допомоги із застосуванням усіх 

набутих під час навчань навичок 

Кількість наданих правових консультацій та правової інформації – 1288 

Захід 3.1.1.2 Прийняття обгрунтованих рішень щодо надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

Кількість прийнятих рішень – 66 

Захід 3.1.1.3  Надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Кількість справ, у яких БВПД надається працівником центру  -  41 

Кількість справ, у яких БВПД надається адвокатом  - 25 

Захід 3.1.1.4 Збільшення відсотку надання письмових консультацій у сфері земельних 

правовідносин у десятиденний термін; впровадження письмової форми консультування з 

інших галузей права 

Кількість наданих письмових консультацій  - 121 

Захід 3.1.1.5  Надання адресної правової допомоги 

Кількість виїздів – 0 

Захід 3.1.1.6 Забезпечення функціонування консультаційних пунктів доступу до 



безоплатної правової допомоги  

Кількість проведених прийомів  - 24  

Захід 3.1.1.7 Організація укладення контрактів із адвокатами, з врахуванням досвіду 

співпраці та виконання адвокатом стандартів якості надання БВПД  

Кількість укладених контрактів  -  3 

Захід 3.1.1.8 Організація приймання та опрацювання адвокатської звітності  

Кількість опрацьованих звітів – 40 

Захід 3.1.1.9 Організація приймання та опрацювання звітності працівників по завершенню 

БВПД 

Кількість опрацьованих звітів – 33 

Захід 3.1.1.1 Підвищення якості людського капіталу шляхом горизонтального обміну 

досвідом та поширення  кращих практик 

Кількість проведених горизонтальних виїздів  - 0 

Підзавдання 3.1.2. Вдосконалити процедури доступу до послуг системи БПД 

Удосконалення механізмів надання правової допомоги громадянам.  

Захід 3.1.2.2 Підготовка та подання пропозицій щодо доцільності та можливостей 

впровадження:  

 - попереднього електронного запису; 

 - електронної черги; 

 - індивідуального часу графіку прийому 

Кількість наданих пропозицій  -  0 

Захід 3.1.2.3 Підготовка та подання пропозицій з удосконалення процедури заміни 

адвокатів/працівників, які надають БВПД  

Кількість наданих пропозицій  -  за наявності 

Підзавдання 3.1.3 Сприяти посиленню спроможності інституцій, з якими взаємодіє 

система надання БПД, до застосування уніфікованих процедур та механізмів доступу 

до правосуддя 

Посилення спроможності інституцій, з якими взаємодіє система надання БПД, до 

застосування уніфікованих процедур та механізмів доступу до правосуддя.  

Захід 3.1.3.1  Організація та  проведення навчання для ОМС з питань організації надання 

правової допомоги мешканцям громад 

Кількість проведених заходів – 0  

 

 



Підзавдання 3.1.4. Впроваджувати альтернативні способи вирішення спорів в системі 

БПД (ЦАС)  

Впровадження альтернативних способів вирішення спорів в системі БПД (ЦАС).  

Захід 3.1.4.1 Підготовка та подання пропозицій до механізму надання допомоги в 

забезпеченні доступу осіб до медіації центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

надавачами послуги медіації, що передбачає відповіді на такі питання: 

- визначення медіабельних кейсів; 

- пропонування медіації; 

- залучення та співпраця з надавачами послуги медіації. 

Кількість наданих пропозицій  - 1 

Захід 3.1.4.3 Поширення інформації про можливість використання альтернативних 

способів врегулювання спорів за допомогою медіації, у тому числі відновного правосуддя 

Кількість охоплених  інформуванням  осіб  -  250 

Підзавдання 3.1.5. Розробити та впроваджувати системи оцінки ефективності 

надання БПД  

Оцінка ефективності діяльності  

Захід 3.1.5.1  Удосконалення системи аналізу даних, зокрема щодо рівня навантаженості 

бюро правової допомоги, розподілу робочого часу юристів та адвокатів, а також факторів 

що впливають на вартість послуг БПД  

Кількість проведених аналізів  -  3 

Захід 3.1.5.2 Збір статистичних даних на запит КЦ для аналізу впливу зміни організаційної 

структури ТВ/МЦ на ефективність діяльності, бізнес-процеси в системі та функціональне 

навантаження працівників  

Кількість учасників нарад з КЦ  - 0 

Завдання 3.2: Сприяти посиленню системи БПД до надання послуг на засадах 

клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення 

проблем людини  

Підзавдання 3.2.1. Сприяти посиленню спроможності системи БПД до надання 

послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, гендерних стереотипів 

та створити можливості для інклюзивності та індивідуального підходу  

Створення сталих механізмів роботи на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та 

індивідуального підходу до вирішення проблем людини  

Захід 3.2.1.1 Збір пропозицій для розвитку комплексної послуги для осіб, які постраждали 



від домашнього насильства та насильства за ознакою статі 

Кількість комунікативних заходів – 2 

Завдання 3.3: Посилення спроможності системи БПД до виявлення системних 

правових проблем, їх адвокації на національному чи місцевому рівні, у тому числі із 

залученням інститутів громадянського суспільства  

Підзавдання 3.3.1. Розвиток спроможності системи БПД виявляти стратегічні 

справи та системні правові проблеми  

Зменшення ризиків впливу системних правових проблем на громаду/клієнтів системи БПД  

Захід 3.3.1.3 участь працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у навчальних заходах  з проведення соціологічних досліджень правових потреб 

та проблем громадян з використанням розробленої методології досліджень  

Кількість навчань – 0 

Підзавдання 3.3.2. Розробка механізмів впливу на вирішення системних правових 

проблем  

Зменшення ризиків впливу системних правових проблем на громаду/клієнтів системи БПД  

Захід 3.3.2.1 Долучення/ініціювання заходу для обговорення та вирішення правових 

проблем на базі Львівського клубу правокатор 

Кількість заходів за участі фахівців БПД на провокаторі - 0 

Ціль4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в 

адміністративному та кримінальному процесі)  

Завдання 4.1: Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, 

досудового розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного  

захисту їх прав.  

Підзавдання 4.1.1 Забезпечення раннього доступу 

Забезпечення якості надання БВПД 

Захід 4.1.1.1 Здійснення необхідних заходів відповідно до порядку оперативного 

планування та моніторингу діяльності 

Кількість засідань Керівної Ради  - 3 

Захід 4.1.1.2 Розгляд скарг громадян на випадки порушення адвокатами стандартів якості / 

направлення їх до комісії з оцінювання якості 

Кількість розглянутих скарг – 0 

Підзавдання 4.1.2 Розвинути спроможність захисту прав 

Забезпечення доступу осіб, які перебувають у місцях несвободи різних типів до БПД 



Захід 4.1.2.1 Розширення можливостей надання правової допомоги для осіб, які 

перебувають в місцях несвободи різних типів та сфер, зокрема шляхом удосконалення 

роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової роботи у таких місцях. 

Кількість консультацій наданих у  консультативних пунктах в місцях несвободи – 26 

Захід 4.1.2.2 Проведено правопросвітницькі заходи у місцях несвободи та виправних 

центрах, щодо роз’яснення проблемних питань у забезпеченні дотримання прав та 

інтересів засуджених  

Кількість проведених правопросвітницьких заходів - 1 

Завдання 4.2: Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які мають 

процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 

засудженого, затриманого та реагування на порушення таких прав 

Підзавдання 4.2.2. Сприяти розвитку  спроможності системи БПД до захисту прав 

свідків та потерпілих  

Сприяння спрощенню доступу свідків та потерпілих, викривачів до БПД 

Захід 4.2.2.1  Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до  ч.1 ст. 14 ЗУ "Про 

безоплатну правову допомогу" щодо нової категорії осіб: 

 - визначення кількості існуючих звернень; 

 - потреби (наявність/відсутність).  

Формування пропозицій щодо удосконалення порядку підтвердження належності осіб до 

категорії викривачів 

Кількість надісланих інформацій з пропозиціями – 0 

Завдання 4.3. Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги особам звільненим від відбування покарання та особам, які відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також 

іншим особам, які потребують соціальної адаптації 

Підзавдання 4.3.1.  Сприяти вдосконаленню механізму надання правової допомоги у 

зв`язку з відновленням соціального статусу осіб звільнених від відбування покарання 

або таких, які завершили відбування покарання 

Сприяння ресоціалізації та поверненню до суспільного життя осіб звільнених від 

відбування покарання або таких, які завершили відбування покарання 

Захід 4.3.1.1  Створення належних умов для забезпечення реалізації суб`єктами пробації та 

особами, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк, а також іншими особами, які потребують соціальної адаптації, права на безоплатну 

правову допомогу, у тому числі:  



- аналіз кількості звернень та проблемних питань, з яких зазначені особи звертаються 

для    отримання безоплатної правової допомоги 

Звіт за формою, встановленою КЦ – 1  

-  напрацювання механізму направлення органами пробації суб`єктів пробації до 

центрів з надання безоплатної правової допомоги для отримання безоплатної 

правової допомоги  

Кількість зовнішніх та внутрішніх круглих столів, нарад, скерованих   

пропозицій – 1 

- обмін інформацією між органами пробації та центрами з надання безоплатної 

правової допомоги  

Кількість інформаційних приводів – 1 

Кількість організованих круглих столів (пенітенціари, міграційна служба, 

поліція, соцзахист, БПД)  - 1 

Обмін інформацією між органами пробації та центрами з надання безоплатної правової 

допомоги  

     Кількість інформаційних приводів – 1 

Захід 4.3.1.2 Проведення правопросвітницьких заходів для осіб звільнених від 

відбування покарання та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, а також інших осіб, які потребують соціальної 

адаптації  

Кількість заходів – 1 

Організація та проведення спільних заходів спрямованих на підвищення рівня правової 

свідомості, культури та освіченості, а також правової поінформованості суб`єктів 

пробації щодо захисту своїх прав та можливостей  

Кількість організованих заходів - 1  

                                          

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 За період з 01 квітня до 30 червня 2022 року секторами «Самбірське бюро правової 

допомоги», «Мостиське бюро правової допомоги», «Старосамбірське бюро правової 

допомоги», «Турківське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 

Самбірського місцевого центру з надання БВПД зареєстровано 1355  звернень клієнтів, 

1288 особам було надано правові консультації, з яких: 121 клієнт отримав консультації  в 

письмовому вигляді, а для 52 клієнтів було сформовано документи правового характеру. 

67  клієнтів подали письмові заяви про надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих  

та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу, 

сектору МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

1 
Сектор «Самбірське бюро 

правової допомоги » 

369 347 22 

2 Сектор «Мостиське бюро 

правової допомоги» 

275 258 17 

3 Сектор «Старосамбірське 

бюро правової допомоги » 

264 256 8 

4 Сектор «Турківське бюро 

правової допомоги» 

218 208 10 

  Разом по МЦ 1126 1069 57 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 66 рішень 

про надання БВПД, надано 25 доручень адвокатам та 41 наказ штатним працівникам. 

У звітному кварталі клієнти звертались з таких питань: соціального забезпечення 144 

(10,5%), спадкового 131 (10%), сімейного 247 (18%), трудового 111 (8%), земельного  43 



(3%), житлового 83 (6%), з питань виконання судових рішень 66 (5%), пенсійного 78 

(6%), податкового 16 (1%), іншого цивільного права 180 (13%),  адміністративного 232 

(17%), кримінального 17 (1,5%), з питань, пов’язаних зі збройною агресією 4 (0,5%), інше 

3 (0,5%).  

 

Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги  за  категорією питань 

 «Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 

питань»  
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Розподіл клієнтів Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 «Розподіл клієнтів за статтю» 

 

 

Розподіл   клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  безоплатної вторинної 

правової допомоги за  віком 

 «Розподіл клієнтів за віком» 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, у IІ кварталі 2022 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято щодо малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід 

яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 26 (39% ),  внутрішньо 

переміщених осіб 13 (20%), осіб з інвалідністю 12 (18% ), ветеранів війни / УБД 9 (14% ), 

дітей 3 (4% ), постраждалих від домашнього насильства / насильства за ознакою статі 1 

(2% ), власників земельних ділянок, що проживають в сільській місцевості 2 ( 3%) . 

Розподіл  клієнтів  Самбірського місцевого центру  з надання  БВПД  за  

категоріями  осіб, які мають право на  отримання БВПД 

 «Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категоріями осіб» 

 

 

 Окрім цього, секторами «Самбірське бюро правової допомоги», «Мостиське бюро 

правової допомоги», «Старосамбірське бюро правової допомоги», «Турківське бюро 

правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Самбірського місцевого 

центру з надання БВПД  у  II кварталі 2022 року було: 

-  забезпечено роботу 24 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та роз’яснень під 

час виїздів склала - 122; 

-  надано методичну допомогу  10  органам місцевого самоврядування та установам, 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
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особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

-    проведено   30    правопросвітницьких заходів; 

-    розміщено у ЗМІ  32  інформаційні матеріали з питань надання БПД. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі секторів “Мостиське бюро правової допомоги”, “Старосамбірське бюро 

правової допомоги”, “Турківське бюро правової допомоги” 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ та 

секторів 

Забезпече

но роботу 

консульт

аційних 

пунктів/к

ількість                                                                                                                                                                                                                   

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

виїзних 

пунктів в 

рамках 

проєкту 

ППІуСГ/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

інформа-

ційних 

матеріа-

лів, 

розміще-

них у ЗМІ 

1. Разом 24/122 8/77 10 30 32 

2. Сектор 

«Самбірське БПД» 

6/22 2/20 3 12 13 

3. Сектор  

“Мостиське БПД” 

5/38 1/11 1 4 1 

4. Сектор 

«Старосамбірське 

БПД» 

7/26 3/24 3 7 16 

5. Сектор  

«Турківське БПД» 

6/36 2/22 3 7 2 

 

 


