
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за II квартал 2021 року 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:  

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

 

Перші волонтери в межах реалізації Всеукраїнського 
проєкту «Волонтер БПД» на Львівщині підписали 
договори зі Стрийським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Ними стали 
керівники громадських організацій.  

 

Загалом на Львівщині зареєструвалось 28 кандидатів у 
волонтери, окремі з них невдовзі проходитимуть 
співбесіди. Зокрема у Львові дистанційний курс «Основи 
волонтерської діяльності» та попередній відбір пройшли 
3 кандидати у волонтери. 

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

 

 

Формування карти актуальних правових потреб мешканців громад для подальшого 
планування роботи в рамках проєкту “Підвищення правової спроможності ОТГ 
Львівського району та сприяння у впровадженні практик альтернативного вирішення 
правових спорів» – з цією метою днями фахівці Регіонального та Львівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили візит 
у місто Перемишляни. Детальніше на сайті: https://bit.ly/2QhJuzf 

 

 
 

 

https://bit.ly/2QhJuzf


З нагоди Всесвітнього дня книги та 
авторського права і Міжнародного дня 
інтелектуальної власності, які відзначаються 
відповідно 23 та 26 квітня, відбувся 
правопросвітницький вебінар «Авторське 
право і способи його захисту». 
Спікером онлайн-заходу виступила Олександра 
Яворська, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного права 
юридичного факультету Львівського національного 

університету імені І. Франка. Детальніше 👉 на сайті: https://bit.ly/3xa6l0B 

 

 
 
Нарада з працівниками Самбірського місцевого центру з надання БВПД та бюро 
правової допомоги щодо реалізації проєкту “Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство” відбулась за участі Ігора Микитина, директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Львівській області та Віри Іськович, заступника директора 
Центру 26 квітня 2021 року (в режимі ZOOM - зв’язку).  
Упродовж наради розглянули актуальні питання земельної реформи, зокрема про 
надання якісної правової допомоги та правопросвітництво із земельних питань, про 
тенденції та перспективи надання правової допомоги в рамках реалізації проєкту 
“Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”. 
Під час заходу проведено навчання з працівниками бюро правової допомоги стосовно 
коректного внесення у КІАС відомостей щодо питань, з якими звертаються клієнти у 
сфері земельних правовідносин, до відповідної категорії та підкатегорії. 

 

https://bit.ly/3xa6l0B


 
 

До центрів безоплатної вторинної правової допомоги Львівщини щодня 
звертаються клієнти з різних правових питань, серед яких і захист їхніх 
трудових прав. 
Так, у першому кварталі 2021 року до місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Львівщини зафіксовано 344 звернення клієнтів щодо 
захисту трудових прав. Як зазначають юристи центрів, людей найбільше цікавлять 
такі питання: 

- гарантії та компенсації за строковим трудовим договором; 
- надання робочого місця при вивільненні за скороченням; 
- підтвердження трудового стажу; 
- компенсації за невикористану додаткову відпустку; 
- порядку надання основної та додаткової відпустки учаснику АТО.  

Подробиці дізнавайтесь на сайті: https://bit.ly/3eH0oA1 
 
Зустріч фахівців двох проєктів відновного правосуддя, які пілотуються в 
нашій області відбулась цими днями в Регіональному центрі з надання 
БВПД у Львівській області.  
Учасники обговорили кейси, спільні проблеми, що виникають в процесі реалізації 
проєктів відновного правосуддя на Львівщині. Йшлося зокрема про необхідність 
поширення медіації в суспільстві, зокрема в адвокатській, суддівській, прокурорській 
спільнотах. Детальніше – на сайті: https://bit.ly/3f2sndy 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3eH0oA1%3Ffbclid%3DIwAR00KqPwmho8WeIxw4cTjeTEgetRVqf6NzJGAPiJbWE6tQrSecO3WDAMZFM&h=AT2Q1UTsqc7v78kyc0nGy-XxRnGtCgE6kGIeQ1edmGX_6Ag62fYLatoAgfGtVfeTYtD0CBOrNgoZdGdKf4pd78ETxPktvfYovs8ruOon2jGKSD3b5zD8RVJZct3iB1A_OxA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1yEdQ6QA7cdLPhkg1DhsTXqVcQRGTJat6Z4Da4Aw8lF1VRlM3z60bc2LNpWtlBxMMwQl_-lhWYEQCezmONtXrBa50rKS_6S6w-6OI35vGSwh3dyXlVp0w6Ewtcowpja3d8UNplVk5LYshrxBJXIPJdZJcMZ4SBPLVG4CsB2PTdwq9Aqci1AyF3cTR13JtJ6LfwrWa9
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUjLUkDSpAl-C6BxelOiIQRquRGONLI434XERUoBbFfMXjl8rtwfFoOfrCiDbA4tcUjZf2Kj_hfxV17uFmBlCcERk4qDWJE6piZcsrJIk2X616z3fc0bHc4gm5u7evZbJU6YtJrBFzlAOEOvhDBKMnAWh3ijN6cF6iB5wIcGZQWsL0QK2UdNGfnD2b6_d-rM&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3f2sndy?fbclid=IwAR1lvscX3TcUdc_uTd5gmiXUCXMzeiIethKwhbc-AAqjN-1PggF-j25cIg8


 

 

Про новий проєкт Волонтер 
БПД в Україні, безоплатну 
правову допомогу на 
Львівщині та куди звертатися 
за юридичною підтримкою – 
розповів Ігор Микитин, директор 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області у 
програмі "Про головне" з Ксенія 
Павлишин на ТРК ПЕРШИЙ 
ЗАХІДНИЙ. 

 

 



Українці успадкували від своїх предків-хліборобів уміння господарювати 
на землі. З відкриттям ринку землі виникає чимало запитань у власників та 
користувачів земельних ділянок.  
 
На Львівщині найпоширенішими з них є такі: 

укладання, розірвання, зміна умов договору оренди земельної ділянки 
оформлення права власності на земельну ділянку 
встановлення меж земельної ділянки 
присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці 
виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

Детальніше про це – на сайті: https://bit.ly/3uWvURl 
 

Проблемні питання, що 
виникають під час реалізації 
«Програми відновлення для 
неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні 

кримінального 
правопорушення» на 
Львівщині – такою була тема 
круглого столу міжвідомчої 
робочої групи реалізації 
зазначеного пілотного 
проекту. 
Під час зустрічі йшлося про 
причини відмов підозрюваних та 
потерпілих від участі у програмі. 
Зокрема учасники обговорили 
медіаційні кейси, які завершились 
підписанням угоди, а також ті, в 
яких одна зі сторін відмовилась 
брати участь у проекті відновного 
правосуддя для неповнолітніх. 
За словами Віри Іськович, 
заступниці директора 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області, 

важливо, у період реформування служби у справах дітей та соціальних служб, зберегти 
надбання проекту відновного правосуддя, а також розширити коло партнерів. 
У зустрічі взяли участь представники проекту «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»: Віра 
Іськович, заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області, Тетяна Малерик, адвокат-медіатор, представники ювенальної прокуратури 
Юрій Матлах та Віктор Зубрицький, а також – ювенальної превенції ГУНП у Львівській 
області, психологи Львівського обласного центру соціальних служб та ГО «Осоння».  
Нагадаємо, «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення» впроваджується на Львівщині з 2019 року. Проєкт 
реалізується на базі системи надання безоплатної правової допомоги за сприяння 
Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3uWvURl%3Ffbclid%3DIwAR0DtD0h5pzN4fQJP-n39Lx7f0JCS9oS514CItaSaiTu7vGfQvpGTL2GyYk&h=AT1CFJ-kbWsg4wujOWLlhZodPr_e3x-9qf6CEm3yRghx1wZayThYTHSeaSZTkULUJWNqbvIXUa8kQYmBFVrZkarp1wkJIlhaiHKqb5qFZeE6qfKKOGShOFb2kIHNIOXFPes&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gvV5KCpqsv9-vd30QqydhzVsJ7Ow5J93zbPE3VUbxjTI5pAu4RheEuL3xaCF1xOZptqbAWLYYgxHDBiY_-_QWO9vKChwTv344-7gTeob5llWkx5A9_Bm91qBT1N05O2ta1Sk3bTkJZXkTy5sR1LZEonpxGqfnHfauFFl0Ke9Zq9lx2DecVsziUyk0Xq1Fv4wovVZD
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWH2UFHVuTOZt4Ai2AP9JRv7PxK-VDsxthGYrX2bjIiulQ81xAv2XYJVYF0ncPtxGW2MD3p_DWDmfbUBFnln4rr4cW4ntF-4GG1crwcYz_yOl610yrAjtoql1o5txn8CRxfXeOFL_YlAfSPy_9INTSDdy-7FrRAEpxfif_e614ac4kx7UrfdU98KyrnOs1zza8&__tn__=*NK-R


Перший день літа присвячений 
нашим найменшим громадянам, 
адже це День захисту дітей. І їхній 
захист – найвідповідальніша місія 
системи надання безоплатної 
правової допомоги. 
Цього дня центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Львівщини 
проводять для дітей низку заходів. 
В центрі міста, на площі перед 

університетом ім.Івана Франка триває масштабна просвітницька акція з 12-ма 
локаціями від Поліція Львівської області Патрульна поліція Львівської області.  
Подробиці – на сайті: https://bit.ly/3fJaGBr 

 

"Про безоплатну правову допомогу" – саме з ухвалення цього Закону 
розпочалась історія системи безоплатної правової допомоги в Україні. 
- Прискіпливий аналіз законодавства про безоплатну правову допомогу 
- Що означає 21 зміна до статті 14 Закону? 
- Яка компетенція Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД 

- Яким суб'єктам надано 
право на судовий захист, 
відповідно до законодавства 
про БПД  
Дізнавайтесь про це та 
багато іншого з аналітичної 
статті, яку підготував 
фахівець Регіональний 
центр з надання БВПД у 
Львівській області Орест 
Шот. Переходьте за 
посиланням сайті: 
https://bit.ly/3pgMiu2 

 

 

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/?__cft__%5b0%5d=AZUthWPvdpP2j5uFiVkaeiGGL_roJdcpSvM2NE2wZQrzgEOIeExfNhxvd8ClsqzxiUzyLZcUw2sHzoKa-z2K0owyGu-Vp9n3dDq7kIXLGRAULOabEMrctx10fHGxJiuTlMuas8USKV_G0zSDVRL7I168erPpnCJ8R499iNLx0ynxQeGqKyaz5f__Tph-2vEug4g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lvivpolice/?__cft__%5b0%5d=AZUthWPvdpP2j5uFiVkaeiGGL_roJdcpSvM2NE2wZQrzgEOIeExfNhxvd8ClsqzxiUzyLZcUw2sHzoKa-z2K0owyGu-Vp9n3dDq7kIXLGRAULOabEMrctx10fHGxJiuTlMuas8USKV_G0zSDVRL7I168erPpnCJ8R499iNLx0ynxQeGqKyaz5f__Tph-2vEug4g&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fJaGBr%3Ffbclid%3DIwAR1M4z2NSYgun9KfvgDgJ7VvVbsGZrlSZLqq1P8zpCOidDvX5Bilw5KqVdA&h=AT3VAYzrPnNMtpdrPTV37wZXWuE8IZ_I5YkH0EWLKrCfqNB5fTk5YsMjzQADtUZXvqOt-lVq4jzyn39oSeSyS4at30itZy1B1mxFOdnOwgnBQb0nZ6dLEFqbnPYw5IH4d60&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0yX3BNH91o5qfeCpq3G1gPIER-qJMEunWsj1YQyGMOcwVsaYg7Zi0OcQen-Vcupg9PlrMYTtmt43nhvJN92rqlGhNJqZrkYOxFQskrdWuASEPAOZiRQyT40Hu_BGYHbaG0oOrDsc-9D2ZT7WplBW9VZPlKxJnrAJer7Ft6fSpVWET32UJf_LtKm1NDw6mzP49YOYo1
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUrEtzX05PrrhnVap7Std5MwC4UgYSMa29YZXtoizE4rQYjAFzFHK4gur5tVPdKnQ5aZbVp1phziSdUjJdmChbMjNXXblQ8KcFBt8fCBvDl7VwVBXBaQsjf-jiUsNKTSwnuvuUNqA3s5MLLL6PaBC28B9IU79I6zodQ0J_mQSHC-ktdb66WSMWPNpGGbynRD4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lviv.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZVUrEtzX05PrrhnVap7Std5MwC4UgYSMa29YZXtoizE4rQYjAFzFHK4gur5tVPdKnQ5aZbVp1phziSdUjJdmChbMjNXXblQ8KcFBt8fCBvDl7VwVBXBaQsjf-jiUsNKTSwnuvuUNqA3s5MLLL6PaBC28B9IU79I6zodQ0J_mQSHC-ktdb66WSMWPNpGGbynRD4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lviv.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZVUrEtzX05PrrhnVap7Std5MwC4UgYSMa29YZXtoizE4rQYjAFzFHK4gur5tVPdKnQ5aZbVp1phziSdUjJdmChbMjNXXblQ8KcFBt8fCBvDl7VwVBXBaQsjf-jiUsNKTSwnuvuUNqA3s5MLLL6PaBC28B9IU79I6zodQ0J_mQSHC-ktdb66WSMWPNpGGbynRD4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lviv.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZVUrEtzX05PrrhnVap7Std5MwC4UgYSMa29YZXtoizE4rQYjAFzFHK4gur5tVPdKnQ5aZbVp1phziSdUjJdmChbMjNXXblQ8KcFBt8fCBvDl7VwVBXBaQsjf-jiUsNKTSwnuvuUNqA3s5MLLL6PaBC28B9IU79I6zodQ0J_mQSHC-ktdb66WSMWPNpGGbynRD4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587691905&__cft__%5b0%5d=AZVUrEtzX05PrrhnVap7Std5MwC4UgYSMa29YZXtoizE4rQYjAFzFHK4gur5tVPdKnQ5aZbVp1phziSdUjJdmChbMjNXXblQ8KcFBt8fCBvDl7VwVBXBaQsjf-jiUsNKTSwnuvuUNqA3s5MLLL6PaBC28B9IU79I6zodQ0J_mQSHC-ktdb66WSMWPNpGGbynRD4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587691905&__cft__%5b0%5d=AZVUrEtzX05PrrhnVap7Std5MwC4UgYSMa29YZXtoizE4rQYjAFzFHK4gur5tVPdKnQ5aZbVp1phziSdUjJdmChbMjNXXblQ8KcFBt8fCBvDl7VwVBXBaQsjf-jiUsNKTSwnuvuUNqA3s5MLLL6PaBC28B9IU79I6zodQ0J_mQSHC-ktdb66WSMWPNpGGbynRD4&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pgMiu2%3Ffbclid%3DIwAR0x9qRKPyHuTib8-0asTFxamW5eJXgU1DEFOaf8j9ZuK0T2sFYv25DJzEI&h=AT2u8Rlikq2qDQ7XU5D0oHr3bv-Hjxlj1Mj798ek4QubtbrhjETxMjL9lYhKVNTzljMyGtpiNuuQDomxJeOsFKZDiA0Ycs9FmkBH16wYdOzCJKAgjgyxBdqCGkab9fKpwAw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2EdpmZWA27iIRvnz8QHR2OtVVrjUv_khjPaRLVYQyXy0-sOtFqW6WkQ6j8i19d4-3XdAz5ksEwM4HgcGogWIni9QjdTS2sdJ-iMgPwvGr8QVn5NKW4O6dz5bGF4skdiQadksfSXub9m3YmQLk7RVmPyVBAz4GF4A3eXd5j1FBNIw6bhFb3wLdklWchKAFLvjWCtfPq


Історія зародження системи безоплатної 
правової допомоги в області: перші 
доручення для надання БВПД, перші кроки 
для налагодження партнерства, перші 
набутки у створенні доступу до правосуддя 
знедоленим дітям, учасникам бойових дій 
шляхом Pro bono - про це йшлося під час 
нинішнього круглого столу, приуроченого 
до 10-річчя ухвалення Закону України "Про 
безоплатну правову допомогу".  

З цього Закону розпочалась історія безоплатної правової допомоги, - зазначив Ігор 
Микитин, директор Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області.  
Очільник системи БПД Львівщини здійснив ретроспективу в 2 червня 2011 року - період 
формування законодавства про надання безоплатної правової допомоги в Україні.  
Під час презентації роботи центрів акцентувалась увага на ролі правопросвітництва та 
спільної роботи в об'єднаних територіальних громадах, закладах освіти, відділах 
Центру пробації, місцях несвободи. 
Серед учасників круглого столу - керівництво центрів з надання БВПД Львівщини та 
партнери системи:  
Регіональний координатор Уповновженого ВР України з прав людини, представники 
обласного управління поліції, прокуратури, юстиції, патрульної поліції, обласної служби 
у справах дітей та Львівського обласного центру соціальних служб, адвокати БПД, 
громадської організації "Осоння", Львівського притулку для жінок, що зазнали 
домашнього насильства. 
Кожен з присутніх привітав систему БПД з ювілеєм профільного Закону, розповів про 
основні підсумки та досягнення спільного партнерства - надання правової допомоги 
людям, які з причин соціальної незахищеності, інвалідності, кривди насильницького 
характеру, війни та інших вагомих причин звертаються за захистом своїх прав та 
законних інтересів. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOoGHzDDwh364X8cpfmP79lGjrSxvlKgwgYedCTlfylA_RD4thyoOStQDC31tXfC8OVsKW8wi5h86OsIHfAOdKd_g-BO8VAraDey6tcslK2V9UwGzEa-kO_20NXYA28z_NHIHO-FJ7wCWTDlhh6yta54AM_ntIPpDgDOgb5Y-1yK9jdSLcffI16xCGr533qbk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lviv.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZWOoGHzDDwh364X8cpfmP79lGjrSxvlKgwgYedCTlfylA_RD4thyoOStQDC31tXfC8OVsKW8wi5h86OsIHfAOdKd_g-BO8VAraDey6tcslK2V9UwGzEa-kO_20NXYA28z_NHIHO-FJ7wCWTDlhh6yta54AM_ntIPpDgDOgb5Y-1yK9jdSLcffI16xCGr533qbk&__tn__=kK-R


З моніторинговим візитом 9 червня відвідала Буський місцевий центр з надання БВПД 
заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Віра 
Іськович. 

Вона ознайомилась з поточною діяльністю центру: зверненнями клієнтів з правових 
питань, а також проведенням працівниками правопросвітницьких заходів.  

 

У рамках виконання проєкту Програма «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» для землевласників та землекористувачів відбувся 
семінар на тему останніх змін, внесених до земельного законодавства щодо 
порядку приватизації земельної ділянки.  

Участь в заході взяли заступниця директора Регіональний центр з надання БВПД у 
Львівській області Віра Іськович, яка розповіла присутнім про систему безоплатної 
правової допомоги, та директорка Стрийського місцевого центру з надання БВПД Марія 
Николаїшин, яка зосередила увагу слухачів на основних аспектах земельної реформи 
в Україні. 



 

  «Нові можливості, підходи та механізми 
регулювання земельних відносин в Україні» - 
така назва комплексного інформаційно-
просвітницького заходу, що відбувся у 
Жидачівській міській раді. 

Учасники обговорили питання:  

- земельна реформа в Україні та основні 
завдання її реалізації; 
- нові правові засади для громад в 
управлінні земельними ресурсами. 

Повноваження органів місцевого самоврядування та обласних державних 
адміністрацій; 

- дерегуляція у сфері землеустрою; 
- GEOPORTALUA - новий механізм/інструмент для громад в управлінні 

територіями; 
- основні етапи реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство України; 
- обізнаність громадян  про свої права – необхідна передумова розвитку; 
- правові основи взаємодії Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги із різними установами, підприємствами та 
організаціями у рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство України; 

- гарантії для агровиробників – один з важливих пріоритетів земельної реформи; 



- співпраця із системою БПД — вигода та користь громаді; 
- сервіси Держгеокадастру на допомогу громадянам та фермерам. 

У заході взяли участь: радник Жидачівського міського голови Ярослав Гаврильчук, 
заступник директора Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області Віра 
Іськович, директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Марія Николаїшин, представники Жидачівського бюро правової 
допомоги, ЦНАПу, податкової служби, управління соцзахисту, пенсійного та 
громадських організацій. 

“Правові можливості захисту 
конституційних прав людини і 
громадянина” – під такою назвою 
пройшов захід, приурочений до Дня 
Конституції України у Трускавецькому 
бюро правової допомоги. 
 
Роль центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, соціальних 
структур, ювенальної превенції у сфері 
захисту прав людини і громадянина – 
ключова тема обговорення.  

 

 



Особливу увагу учасники зосередили на обговоренні шляхів захисту прав людини і 
громадянина в умовах нової реальності продиктованої пандемією COVID-19. 
Йшлося зокрема про новітні методи в роботі, які дають можливість підвищувати 
рівень правової свідомості населення в умовах карантинних обмежень. 
 
Учасниками були працівники системи безоплатної правової допомоги та соціальні 
партнери: керівництво та фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області, Стрийського, Львівського, Самбірського місцевих центрів з надання БВПД, 
Трускавецького територіального центру соціального обслуговування, міського центру 
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, міської філії Львівського обласного центру 
зайнятості, інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Дрогобицького 
РВП. 
 
Нагадаємо, 28 червня відзначаємо 25-ту річницю ухвалення Конституції України. 
Основний закон країни набрав чинності з дня його прийняття.  
 
"Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав", – йдеться у статті 59 Конституції. 

Фахівцями центрів проведено низку актуальних відеоконсультацій, кращі з яких 
поширено на Yotube-каналі Регіонального центру на теми: 

- Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 

- Часові рамки у праві; 

- Особливості праці жінок; 

- Конституційні права та обов’язки. 

Упродовж II кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 
проведено 280 правопросвітницьких заходів. 

 [1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 


