
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Львівській області за IV 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 

 

У ліцеї N.66 м. Львова відбувся захід для десятикласників на тему: 

«PROтидій булінгу». Представники Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області та Львівський місцевий центр з надання БВПД розповіли 

про систему безоплатної правової допомоги і хто може звернутись за 

правовою допомогою. Говорили також про ознаки булінгу, його види та 

відповідальність. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/2YE0kfS 

Вони щодня стоять на сторожі нашого 

спокою. Саме вони дарують нам мирне 

небо над головою. Учасники бойових 

дій – це герої нашого сьогодення. Вони  

захищають не лише людей, а й 

державу, яка в свою чергу, гарантує 

правову допомогу своїм захисникам. У 

2017 році набрали чинності зміни до 

Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», значно 

розширились права ветеранів війни та 

учасників бойових дій (далі – УБД), а 

також осіб, які звернулися для 

https://bit.ly/2YE0kfS


отримання такого статусу, щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі – БВПД). Раніше ці особи  могли звернутись  за БВПД виключно щодо питань 

їхнього соціального захисту, а з 2017 року – вони можуть звертатись з будь яких 

правових питань.   З кожним роком кількість звернень помітно зростає. 

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

На запрошення секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав Людини Віра 

Іськович,заступник директора 

Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області, взяла 

участь у онлайн-конференції на 

тему: "Пошанування гідності та 

дотримання прав людини: історії 

та сучасний образ ромського 

населення в Західній Україні". 

Під час онлайн-заходу говорили про:    

- історію ромського народу через призму культури та мистецтва; 

- роми:права та суспільний образ; 

- місце ромів у українському громадянському суспільстві в майбутньому. 

Земельна реформа: на Львівщині триває соціологічне дослідження 

  Питання землі є 

актуальним питанням 

сьогодення. Воно потребує 

детального вивчення та 

фахової допомоги 

спеціалістів. Система 

безоплатної правової 

допомоги не лише інформує 

людей про земельну 

реформу, а й надає 

юридичну допомогу у 

вигляді консультацій та у 

разі потреби судового 

захисту.  

У рамках проєкту  

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» на Львівщині триває 

соціологічне дослідження: «Готовність землевласників та землекористувачів до 

впровадження земельної реформи». Працівники системи безоплатної правової 

допомоги у якості інтерв’юерів здійснюють виїзди в населені пункти, де проводять збір 

даних  методом вуличного опитування(віч-на-віч). Окрім того вони інформують 

населення про їх право на безоплатну правову допомогу. 

https://bit.ly/3lBeMyb


У Самборі для психологів, соціальних 

педагогів та асистентів вчителів 

відбувся показ стрічки «Нормальний 

аутичний фільм». 

Захід пройшов у інклюзивно-ресурсному 

центрі Самбірської міської ради під час 

засідання кіноклубу Docudays UA. 

Модерували захід фахівчиня Самбірського 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги Леся Сушко та 

директорка інклюзивно-ресурсного центру 

Наталія Шмілик. 

Подробиці  на сайті: https://bit.ly/3nS4HNs 

9 листопада, Наталія Мелян – начальник відділу забезпечення якості 

правової допомоги та  підвищення кваліфікації її надавачів Регіональний 

центр з надання БВПД у Львівській області відвідала державну установу 

Львівська Установа Виконання Покарань. 

 

Під час зустрічі обговорили порядок та підстави подання засудженими заяви до 

Європейського суду, а також  була проведена робоча зустріч з керівництвом установи 

з приводу реалізації експериментального проєкту, щодо надання особам, взятим під 

варту, платної послуги з доступу до інтернету та телефонного зв'язку. 

https://bit.ly/3nS4HNs


Наталія Мелян передала розроблені  Координаційним центром з надання правової 

допомоги пам'ятки про те, як отримати безоплатну правову допомогу в кабінеті 

клієнта, та як працює контактний центр системи БПД. 

 

Олена Гирба – головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Львівській області розповіла студентам першого курсу Кафедра 

журналістики та засобів масової комунікації Національного університету 

«Львівська політехніка» про систему безоплатної правової допомоги.  

 

« На сьогоднішній день система безоплатної правової допомоги – єдина розгалужена 

мережа, яка здійснює безоплатний правовий захист громадян. На Львівщині є 

Регіональний центр, 5 місцевих центрів та 23 бюро правової допомоги. Регіональний 

центр надає вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, а місцеві 

центри допомагають у цивільних справах. Працівники усіх точок доступу надають 

юридичні консультації». 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/3F652Tx 

15 листопада фахівці системи БПД Львівщини провели 

правопросвітницький захід на тему "Ненасильницьке спілкування серед 

молоді. Запобігання та попередження насильству" у секторі ювенальної 

пробації ДУ Пробація Львівської області для юнаків, які вчинили 

правопорушення. 

Христина Гаталяк, заступник директора Львівський місцевий центр з надання БВПД 

розповіла учасникам про роль системи безоплатної правової допомоги та відновного 

правосуддя.  

https://bit.ly/3F652Tx


 

Олена Гирба, головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Регіональний 

центр з надання БВПД у Львівській області пояснила юнакам важливість медіації як 

методу врегулювання конфлікту. 

Учасники також переглянули і обговорили документальний фільм від Кіноклуби 

Docudays UA   при Львівському місцевому центрі з надання БВПД "Точка відліку". 

17 листопада у приміщенні 

Львівського бюро правової 

допомоги відбулася 

зустріч фахівців 

Регіонального та місцевого 

центрів безоплатної 

правової допомоги у 

Львівській області та 

працівників філії 

Державної установи 

«Центр пробації». 

На початку заходу начальник 

філії, Богдан Гедз, відзначив 

важливість «Програми 

відновлення для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», а також її роль у 

ресоціалізації підлітка та можливості переосмислити свої вчинки. 



Під час круглого столу, Віра Іськович, заступник директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіла учасникам про успішну 

реалізацію проєкту на Львівщині. 

 "На сьогоднішній день прокуратурою області нам передано вже 23 справи,  а 17 з них 

завершились успішно, тобто, неповнолітні підозрювані звільнені від кримінальної 

відповідальності. Переважно це молоді люди віком 16-17 років, які вперше скоїли 

кримінальний проступок або злочин невеликої важкості і дали згоду на участь у 

Програмі". 

Детальніше на сайті: https://bit.ly/3Hwl1fG 

 

24 листопада фахівці системи БПД провели практичне заняття на тему "Знай 

свої права" для учнів 5-А класу Львівська державна комунальна середня 

загальноосвітня школа 3 

Христина Гаталяк, заступник директора Львівський місцевий центр з надання БВПД 

розповіла учням про їхні права, а також продемонструвала фільм від Кіноклуби 

Docudays UA при Львівський місцевий центр з надання БВПД"Габріель повідомляє з 

чемпіонату світу" 

Олена Гирба, головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Регіональний 

центр з надання БВПД у Львівській області розповіла дітям про їх право на безоплатну 

правову допомогу та куди варто звертатись, якщо їх права порушують. 

 

 

https://bit.ly/3Hwl1fG


Домашнє насильство – важлива 

соціальна проблема. З початку 

року на Львівщині 750 осіб, що 

зазнавали домашнього 

насильства, звернулись до 

системи безоплатної правової 

допомоги. А 612 з них 

потребували кваліфікованої 

юридичної консультації. 

Найбільше жертв цікавило 

питання захищеності від 

кривдника, адже піти від 

кривдника не означає вирішити 

проблему загалом. 

За отриманням вторинної правової 

допомоги, тобто вирішити питання у с удовому порядку, з початку 2021 року на 

Львівщині звернулось 138 осіб, усім було надано адвокатів, що співпрацюють з 

системою безоплатної правової допомоги, а інтереси деяких осіб захищали працівники 

системи. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/30X3Bbt 

 

У рамках обміну досвідом та посилення співпраці між регіонами, Василь 

Попадинець, директор Регіональний центр з надання БВПД у Закарпатській 

області відвідав Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області. 

Під час зустрічі, учасники обговорили питання регіональної специфіки 

застосування Програми "Відновне правосуддя для неповнолітніх".  

https://bit.ly/30X3Bbt


Ігор Микитин, директор Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області 

наголосив на важливості міжрегіональної співпраці. 

 Віра Іськович, заступник директора Регіональний центр з надання БВПД у Львівській 

області, розповіла що за час впровадження Програми на Львівщині. 

"На сьогоднішній день прокуратурою області нам передано вже 23 справи,  а 17 з них 

завершились успішно, тобто, неповнолітні підозрювані звільнені від кримінальної 

відповідальності. " 

У рамках Всеукраїнської акції 

"16 днів проти насильства" 

Олена Гирба, головний фахівець 

із зв'язків з громадськістю та 

пресою Регіональний центр з 

надання БВПД у Львівській 

області провела низку 

правопросвтницьких заходів 

"протиДІЙ булінгу для учнів 1-А, 

2-А та 2-Б класів Ліцей 8 ЛМР 

Під час заходів з дітками розіграли "Казку про скріпочку", виготовляти власноруч 

фігурки із канцелярської скріпки, дізнавались про булінг, обговорювали різні ситуації 

цькування,  виробляли правила класу для уникнення цькування на чудових осінніх 

листочках, слухали поради щодо протидії булінгу, виготовляли долоньки своєї позиції 

щодо цього явища, здійснили маленький флешмоб з долоньками. 

 



У рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" Олена Гирба, 

головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Регіональний центр 

з надання БВПД у Львівській області провела низку правопросвтницьких 

заходів "протиДІЙ булінгу для учнів 8-Б класу ЛФМЛ - Львівський Фізико-

Математичний Ліцей  та 8-А класу  СЗШ 49 м.Львів.  

Під час заходів учні не лише дізнались про систему безоплатної правової допомоги, а 

й те куди слід звертатись, якщо стали свідком або жертвою булінгу. 

 

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. 

Напередодні цієї події на Львівщині відбувся онлайн-захід зі студентами 

першого курсу напрямків право, психологія та журналістика, Інститут 

права, психології та інноваційної освіти НУ Львівська політехніка. Під час 

заходу студенти дізнались про систему безоплатної правової допомоги та 

проєкт «Волонтер БПД», переглянули документальний фільм про 

волонтерів, а також дізнались в чому полягає робота волонтера у системі 

БПД.  

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

10 грудня - Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги 

Система безоплатної правової допомоги працює на благо 🇺🇦українського 

народу. Відтак, з початку 2021 року понад 30 тисяч мешканців Львівщини 

звернулись за правовою допомогою. Аби отримати її люди звертались  у 

точки доступу, яких у регіоні є 29. Сюди входять Регіональний центр, 5 

місцевих центрів та 23 бюро правової допомоги. 

https://bit.ly/3GeCpEu


 

  Аби захистити свої права або вирішити ту чи 

іншу ситуацію люди звертаються до системи 

безоплатної правової допомоги, адже знають – 

тут працюють кваліфіковані юристи. З початку 

року фахівцями системи Львівщини було надано 

понад 27 тисяч консультацій. Найбільше 

звертались по допомогу у сімейних, спадкових, 

соціальних та житлових справах. Левову частку 

становлять питання земельного характеру, адже 

впродовж року було активне впровадження 

земельної реформи. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/3EEbHV3 

 

 

Уже з початку 2021 року по 

правову допомогу на 

Львівщині звернулось понад 

30 тисяч осіб Як працюють 

точки доступу в області та хто 

може звернутись по правову 

допомогу? Відповіді на ці 

питання знайдете у інтерв‘ю 

Ігоря Микитина, директора 

Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області у 

програмі #ПроГоловне на ТРК 

ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ 

 

10 та 11 грудня на Львівщині відбувся тренінг «Підвищення кваліфікації 

працівників системи БПД області з земельних питань в рамках проєкту 

програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

Лише в перший день тренінгу фахівці обмінялись досвідом із питань 

правопросвітництва та земельних виїздів, консультацій. З’ясували проблеми, які 

характерні як для цілого регіону так і у певних районах. 

Подробиці  на сайті: https://bit.ly/3lZ5U5i 

Львівський Обласний Центр, на базі Львівський місцевий центр з надання 

БВПД, провів підвищення обізнаності, вмінь та навичок прийомних батьків. 

У якості партнерів до заходу залучились фахівці Регіональний центр з 

надання БВПД у Львівській області та Львівський місцевий центр з надання 

БВПД. 

 

https://bit.ly/3EEbHV3
https://bit.ly/3lZ5U5i


Христина Гаталяк, 

заступник директора 

Львівський місцевий центр 

з надання БВПД розповіла 

присутнім про систему 

безоплатної правової 

допомоги, які послуги 

надаються центрами з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги, а також про 

медіацію – як метод 

врегулювання конфлікту. 

Віра Іськович, заступник директора Регіональний центр з надання БВПД у Львівській 

області, ознайомила присутніх з програмою відновного правосуддя, як шансу підлітків 

на осмислення та виправлення своїх вчинків. 

 

Львів – друге місто на мапі регіонального туру « День прав людини у вашому 

місті». Метою проєкту є підвищення обізнаності про права людини та 

поштовх громадян до більш активного захисту своїх прав, а також 

формування правової свідомості українців. 

 «Якщо говорити про західний регіон, то ми бачимо, що тут найменша кількість людей, 

яка невдало захищає свої права. Водночас, тут найбільший відсоток людей, які 

захищають свої права за допомогою юристів, адвокатів безпосередньо системи 



безоплатної правової допомоги. На сьогодні, згідно дослідження, система безоплатної 

правової допомоги входить у ТОП 10 найефективніших способів захисту прав, 

натомість у 2016 році взагалі не було інформації про те, що можливо захистити свої 

права за допомогою системи,» - зазначив Олександр Баранов, в.о. директора  

Координаційного центру з надання правової допомоги. 

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

 

19 грудня знаменний день для тих, хто 

стоїть на сторожі захисту прав громадян 

та представництва в суді. Для тих, без 

кого діяльність системи безоплатної 

правової допомоги важко уявити. Мова 

йде про адвокатів, адже саме цього дня 

вони відзначають своє професійне 

свято. 

   З початку року система безоплатної 

правової допомоги на Львівщині підписала 

181 договір з адвокатами, а з них лише 120 – 

з Регіональним центром. Вклад адвокатів у 

діяльність системи БПД важко оцінити.  

Захищаючи права своїх клієнтів та відстоюючи інтереси правосуддя, вони сприяють 

захисту прав людини й основоположних свобод, визнаних правом, і в усіх випадках 

діють незалежно та добросовісно, відповідно до закону та визнаних норм і професійної 

етики. 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/3J5TKS3 

Фахівцями центрів проведено низку актуальних відеоконсультацій, кращі з яких 

поширено на Yotube-каналі Регіонального центру на теми: 

- Що таке булінг?; 

- Відповідальність за несплату аліментів; 

Упродовж IV кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 201 правопросвітницький захід. 

Упродовж IV кварталу про діяльність системи БПД Львівщини розміщено 38 матеріалів 

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

8 матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3GGVgbb
https://bit.ly/3J5TKS3


 

 

 

 


