
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Львівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  річного плану діяльності на 2022 рік у ІІ кварталі 
 

Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

Ранній доступ та інклюзивність. 

 Забезпечення надання БВПД і БППД 

У ІІ кварталі 2022 року Львівським місцевим центром з наданняБВПД 
прийнято 5498звернень від громадян з питань НБПД з них на БВПД - 234, в тому 
числі: 
Львівське бюро правової допомоги №1 –   1963, з них на БВПД - 52; 

Львівське бюро правової допомоги№2–928, з них на БВПД - 166; 

Городоцьким бюро правової допомоги  – 508, з них на БВПД - 2; 

Жовківським бюро правової допомоги – 243, з них на БВПД - 2; 

Пустомитівське  бюро правової допомоги–674, з них на БВПД - 0; 

Перемишлянське  бюро правової допомоги–266,  з них на БВПД - 6; 

Яворівське  бюро правової допомоги – 202, з них на БВПД - 0; 

Новояворівське бюро правової допомоги – 480, з них на БВПД - 5. 

 

У звітному періоді прийнято 234 наказів про НБВПД, з них 1  - про відмову у наданні 

БВПД. А також  50 наказів про заміну адвокатів/працівників та 0 наказів про 

припинення надання БВПД 

На представництво інтересів клієнтів відповідно до 33 наказу уповноважено 

працівників Центру та бюро. 

Працівниками центру та бюро складено 172 позовних заяви та  документів 

правового та процесуального характеру за зверненнями субєктів права на БВПД. 

Надано 5264 правових консультацій та інформації громадянам ( в т.ч. 364 

письмових консультацій), з них 2 129 тимчасово переміщеним особам з  регіонів де 

ведуться бойові дії. Також  працівники бюро взяли участь у 43 судових засіданнях. 

У звітному періоді адвокатам видано 246 доручення для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги клієнтам Центру. 

Проведено оплату праці адвокатам на суму 300022,33грн. Здійснено 

перевірку 179 актів виконаних робіт . 

Проведено 122 прийоми у консультаційних пунктах доступу до БПД та надано 

правову допомогу 501 особі, а саме: 

 

 



Дата 
прийому Місце роботи пункту доступу до БПД 

К-ть, осіб, які 
звернулись 

З них, 
жінки 

01.04.2022 Прихисток на пр.Шевченка, 60 5 3 

05.04.2022 НовояворівськийЦНАП 6 5 

08.04.2022 
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Перемишлянської 
міської ради 2 2 

11.04.2022 Відділ соціального захисту населення Перемишлянської міської ради 2 1 

11.04.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 3 0 

12.04.2022 НовояворівськийЦНАП 4 3 

12.04.2022 Личаківська виправна колонія №30 1 0 

13.04.2022 Львівський районний відділ №3 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області 1 0 

14.04.2022 Городоцька центральна районна бібліотека (ВПО) 3 3 

18.04.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 2 0 

15.04.2022 Городоцька міська рада 4 3 

16.04.2022 військова частина 3 0 

18.04.2022 Служба у справах дітeйНовояворівськоііОТГ 3 3 

20.04.2022 Франківська районна адміністрація м. Львова 6 6 

27.04.2022 Франківська районна адміністрація м. Львова 8 5 

27.04.2022 ЦНАПНовояворівськоїОТГ 3 2 

27.04.2022 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 10 6 

27.04.2022 Регіональний хаб Арена Львів 2 0 

28.04.2022 Регіональний хаб Арена Львів 6 1 

28.04.2022 Львівський міський центр зайнятості 9 8 

29.04.2022 Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 3 1 

29.04.2022 Городоцька міська рада 3 3 

02.05.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 3 0 

03.05.2022 Городоцький НВК №5 3 1 

04.05.2022 Служба у справах дітeйНовояворівськоііОТГ 7 5 

04.05.2022 Львівський районний відділ №3 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області 2 0 

04.05.2022 
Прихисток на кафедрі фізичної культури ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.Гжицького 7 0 

06.05.2022 
Центр оформлення документів №1 Львівського міського управління Державної 
міграційної служби(Франківський відділ ДМС) 4 2 

06.05.2022 Городоцька міська рада 5 4 

06.05.2022 Львівський Університет Бізнесу та Права 11 4 

09.05.2022 Пункт видачі гуманітарної допомоги для ВПО Франківського р-ну 9 5 

09.05.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 2 0 



10.05.2022 Жовкiвська районна центральна бiблiотека 6 4 

11.05.2022 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 5 4 

12.05.2022 Городоцька центральна районна бібліотека  2 0 

13.05.2022 Щирецька селищна рада 5 3 

13.05.2022 Городоцька міська рада 3 3 

16.05.2022 Пункт видачі гуманітарної допомоги для ВПО Франківського р-ну 8 7 

17.05.2022 Жовкiвськамiська рада 5 2 

18.05.2022 Модульне містечко для внутрішньо переселених осіб(Стрийський парк) 6 4 

18.05.2022 
Прихисток на кафедрі фізичної культури ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.Гжицького 3 2 

19.05.2022 Львівський міський центр зайнятості 8 7 

19.05.2022 Жовкiвська районна центральна бiблiотека 5 2 

23.05.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 3 0 

24.05.2022 Ліцей №15 Львівської міської ради 8 4 

24.05.2022 Жовкiвська центральна районна бiблiотека 6 5 

26.05.2022 ЦНАПНовояворівської міської ради 7 6 

26.05.2022 Середня загальноосвітня школа №95 8 6 

20.05.2022 Городоцька міська рада 4 3 

27.05.2022 КомарнівськийОЗЗСО I-III ступенів 3 3 

27.05.2022 Новояворівський центр надання соціальних послуг 8 6 

27.05.2022 КомарнівськийОЗЗСО I-III ступенів 3 3 

29.05.2022 Прихисток для ВПО "Отаман хаб" 16 9 

30.05.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 3 0 

31.05.2022 Солонківськасілська рада 6 5 

31.05.2022 Новояворівський центр надання адміністративних послуг 5 5 

01.06.2022 Перемишлянська міська рада 17 13 

01.06.2022 Львівський районний відділ №3 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській області 4 0 

02.06.2022 Львівський міський центр зайнятості 8 6 

03.06.2022 Жовкiвськамiська рада 4 3 

06.06.2022 

Львівський районний сектор №2 Філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області 3 0 

07.06.2022 Новояворівський центр надання адміністративних послуг 3 3 

08.06.2022 
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Перемишлянської 
міської ради 2 2 

08.06.2022 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 8 5 

09.06.2022 Новояворівський центр надання адміністративних послуг 4 3 

09.06.2022 Пункт видачі гуманітарної допомоги для ВПО Франківського р-ну 4 2 

09.06.2022 Городоцька центральна районна бібліотека  2 2 



10.06.2022 Притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації 6 3 

10.06.2022 Щирецька селищна рада 2 2 

14.06.2022 Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Бібрської міської ради  28 19 

14.06.2022 Свірзькийстаростинтський округ БібрськоїТГ 10 10 

14.06.2022 Бібрська міська рада 10 8 

14.06.2022 Центр надання адміністративних послуг Бібрської міської ради 3 3 

14.06.2022 Центр надання адміністративних послуг Новояворівської міської ради 4 1 

15.06.2022 КЗ "Публічна бібліотека Новояворівської міської ради" 3 3 

16.06.2022 Львівський міський центр зайнятості 6 1 

16.06.2022 Центр надання адміністративних послуг Новояворівської міської ради 3 2 

16.06.2022 Бібліотка с. Тарасівка Чорнушовицькогостаростинського округу ПідберізцівськоїТГ 3 2 

16.06.2022 
Народний дім с. ЧорнушовичіЧорнушовицькогостаростинського округу 
ПідберізцівськоїТГ 6 4 

16.06.2022 
Народний дім с. Журавники Чорнушовицькогостаростинського округу 
ПідберізцівськоїТГ 3 1 

17.06.2022 Центр надання соціальних послуг Пустомитівської міської ради 2 2 

17.06.2022 КЗ Пустомитівська бібліотека Пустомитівської міської ради 2 2 

17.06.2022 сільська рада с.Братковичі Городоцької ТГ 8 4 

17.06.2022 сільська рада с.Родатичі Городоцької ТГ 7 6 

17.06.2022 Прихисток для ВПОс.Родатичі(колишнє приміщення амбулаторії) 8 6 

17.06.2022 Городоцька ОЗЗСО №3 24 18 

21.06.2022 Центр надання адміністративних послуг Новояворівської міської ради 5 4 

23.06.2022 Центр надання адміністративних послуг Новояворівської міської ради 3 3 

23.06.2022 Ліцей №38 Львівської міської ради 6 2 

28.06.2022 Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Куликівської селищної ради 4 2 

28.06.2022 ГребінцівськаЗОШ I-II ступенів 5 5 

28.06.2022 ВеликодорошівськаЗОШ I-II ступенів 11 6 

28.06.2022 Жовківська центральна районна бібліотека  4 3 

29.06.2022 Городоцька районна філія Львівського обласного центру зайнятості 7 5 

29.06.2022 Опорний Великолюбінський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 11 8 

29.06.2022 Реабілітаційний центр «Галичина» 2 0 

29.06.2022 Санаторій "Любінь Великий" 5 4 

30.06.2022 Центр надання адміністративних послуг Новояворівської міської ради 3 3 

30.06.2022 Львівський міський центр зайнятості 9 6 

29.06.2022 сільська рада смт.В.Любінь 5 1 

29.06.2022 сільська рада с.КоропужВеликолюбінськоїТГ 4 2 

29.06.2022 Народний дім с.ХишевичіВеликолюбінськоїТГ 2 2 

 



Адресна допомога за місцем проживання/перебування надана 2 особам з 

обмеженими можливостями пересування.  

 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

Задля підвищення рівня обізнаності про надання БПДевакуйованим особам з 

територій де проводяться бойові дії уІІ кварталі 2022 рокунаданометодично-

консультативні допомогитериторіальним громадам та їх структурним підрозділам 

та комунальним установам, закрема, центрам надання соціальних послугз 

організації доступу таких осіб до БПД в громадах, а саме: 

11.04.2022 – Перемишлянській міській раді; 

15.04.2022 – Городоцькій міській раді; 

18.04.2022 – Новояворівській міській раді; 

17.05.2022 – Жовківській міській раді; 

13.05.2022 – Щирецькій селищній раді; 

27.05.2022 – Комарнівській міській раді; 

14.06.2022 – Бібрській міській раді; 

28.06.2022 – Куликівській міській раді; 

29.06.2022 – Великолюбінській селищній раді. 

 

В  рамках реалізації проєкту «Залучення приватних інвестицій в сільське 

господарство»юристи центру проконсультували 88 громадян у 13 населених 

пунктах, надали 133 письмові консультації та провели 15правопросвітницьких 

заходів із земельних питань 

Інформаційно-роз’яснювальні, правопросвітницькі та комунікативні заходи на 

час карантину проводяться з дотриманнями карантинних обмежень та відповідно 

до вимог воєнного часу.   

Працівниками центру та бюро у звітному періоді проведено 92 

правопросвітницькі заходи (з них1 онлайн заходи), зокрема: 

3 заходи щодо соціального захисту учасників бойових дій; 

1 захід щодо протидії домашьому насильству; 

4 заходи для дітей; 

52 заходи щодо права на БПДвнутрішньопереміщених осіб; 

10 заходів щодо особливостей правовідносин в умовах воєнного стану; 

7 заходів на іншу тематику. 

Серед них: 

 

 



Назва та тема заходу 

Дата 

проведення Місце проведення 

Інформаційна сесія "Право на БПД тимчасово 
переміщених осіб" для ВПО 08.04.2022 

ЦНАП виконавчого комітету 
Перемишлянської міської ради 

Інформаційна сесія на тему: " Як оформити виплату 2000 

грн ВПО" 13.04.2022 

КЗ "Городоцька публічна бібліотека" 

Городоцької міської ради 

Семінар "Право на БПД евакуйованих осіб. Механізм 

документування військових злочинів проти цивільного 

населення" для працівників бібліотечної системи 

Львівської області 19.04.2022 ЛОНУБ 

Інформаційна сесія на тему"Оформлення виплат в 

рамках програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ" 27.04.2022 

Центр надання адміністративних 

послуг НовояворівськоїОТГ 

Інформаційна сесія "Закриття виконавчого провадження 

у разі смерті боржника" 28.04.2022 

Перемишлянський відділ 

державноївиконавчої служби 

Семінар: "Протидія сексуальному та гендерному 

насильству в умовах конфлікту в Україні". 12.05.2022 

Комунальна установа "Городоцький 

інклюзивно-ресурсний центр" 

Городоцької міської ради 

Лекція з презентацією для учнів 9 класу ЗОШ №73 "Твої 

правові орієнтири" 13.05.2022 Львівська ЗОШ №73 

Інформаційна сесія "Порядок оформлення спадщини в 

умовах воєнного стану" 18.05.2022 

Прихисток на кафедрі фізичної 

культури ЛНУ ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.Гжицького 

Інформаційна сесія "Умови призначення, тривалість та 

розмір виплати допомоги по безробіттю на період дії 

воєнного стану" 19.05.2022 Львівський міський центр зайнятості 

Інформаційна сесія "Правила перетину кордону в умовах 

воєного стану" 24.05.2022 

Відділ «Центр оформлення 

документів №5 Львівського міського 

управління» ДМС 

Семінар на тему: "Земельні відносини в умовах воєнного 

стану: ключові зміни в законодавстві" 27.05.2022 

КУ "Центр надання соціальних послуг 

Камарнівської міської ради" 

Семінар для ВПО на тему: "Отримання компенсації за 

зруйноване житло та інше майно. Право на 

БВПДвнутрішьопереміщених осіб" 29.05.2022 Отаман хаб 

Захід до Міжнародного дня захисту дітей на тему:"Захист 

прав дітей в умовах сьогодення" з показом кінофільму 

"Габріель повідомляє з чемпіонату світу" 01.06.2022 PRAVOKATOR Львів 

Семінар на тему: "Земельні відносини в умовах воєнного 

стану: ключові зміни в законодавстві" 14.06.2022 сільський клуб села Стрілки 

 

На офіційних сайтах ОМВ та місцевих органів державної влади, в ЗМІ 

розміщено 6 публікаційз організації роботи центру та бюро , в т.ч. роз’яснень та 

правових консультацій.   



Робота центру висвітлюється  у соцмережах, зокрема, у звітному періоді 

опубліковано 15 постів на сторінках у Facebook центру та3на сторінках 

партнерських організацій. 

Задля налагодження співпраці та інформування про діяльность місцевого 

центру та бюро правової допомоги проведено42робочих зустрічі, серед них: 

Дата 
проведення Тема робочої зустрічі 

Хто взяв участь (ПІБ, назва установи) 

05.04.2022 

Реалізація проекту Данської ради у 
справах біженців в рамках субгратну 
"Захист гуманітарних прав та свобод і 
безпеки ВПО громад, що постраждали 
від конфлікту, які знаходяться під 
ризиком вибухонебезпечних 
боєприпасів в Україні" 

У.Стефак, Я.Томків, О.Василяка, О.Бондаренко, керівники 
МЦ Західного регіону 

05.04.2022 

Щодо надання статусу внутрішньо 
переміщеної особи людям, які прибули 
з тимчасово окупованих територій 
України та організації надання 
безоплатної правової допомоги 
біженцям або особам, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту 

О.Брощук, Г.Горинецька - керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету Перемишлянської МР, Н.Турчиняк - 
секретар виконавчого комітету Перемишлянської МР, 
Н.Жеребецька - керівник відділу соціального захисту 
населення, У.Сус - державний нотаріус Перемишлянської 
ДНК 

11.04.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, 

І.Благута ,Ю.Я.Дурбак директор КЗ "Городоцька публічна 
бібліотека" Городоцької міської ради 

12.04.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту 

О.Коваль, У.Ганусяк-керівник Новояворівського ЦНАПу, 
Юрас Л.- фахівець ЦНАПу 

15.04.2022 

Щодо взаємодії та співпраці у наданні 
БПД військовослужбовцям, медикам, 
волонтерам  

У.Стефак, Х.Гаталяк, М.Дацко, комбат Львівського 
добровольчого медичного батальйону, Н.Козак, Д.Кечур, 
І.Пришляк, волонтери 

19.04.2022 Щодо надання БПДбіжeнцям та ВПО 
О.Коваль, О.Лeга-фахівeць Новояворівського цeнтру 
надання соціальних послуг 

20.04.2022 Щодо надання БПДбіжeнцям та ВПО 
І.Благута ,І.Дацко-директор "Центр надання соціальних 
послуг Городоцької міської ради" 

25.04.2022 
Організація доступу до БПД для 
евакуйованих осіб на Арені 

У.Стефак, Х.Гаталяк, Р.Воробець, І.Сабадаш - представники 
МЦ, Ярослав Бордіян, директор Львівського обласного 
центру соціальних служб  

26.04.2022 

Організація роботи виїзних пунктів 
доступу до БПД осіб, які постраждали 
від війни 

У.Стефак, Х.Гаталяк, Уляна Дорош, НаталяіГорун - 
представники начальник управління з питань сімейної 
політики та співпраці з громадськими середовищами 
департаменту соціального захисту населення, Галина 
Семенина, Ольга Леус, представники мобільної бригади 
протидії насильству 

04.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО 

О.Коваль, Г.Стадник- начальник служби у справах дітей 
НовояворіськоїОТГ, В.Ізовіт, Т.Фульмес-фахівці служби у 
справах дітей, О.Рис-керуюча справами Новояворівської 
міської ради, О.Бойко- начальник відділу охорони здоровя 
та соціального захисту населення. 

04.05.2022 
Робоча зустріч щодо взаємодії у наданні 
БПД внутрішньо переміщеним особам 

Х.Гаталяк, Олег Рісний, Неля Возна керівництво 
Львівського міського центру зайнятості 



05.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО О.Коваль, Х. Зінько- працівник Яворівської ЦБ ім.Ю.Липи 

05.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО 

О.Брощук, І.Бойко - адміністратор ЦНАП виконавчого 
комітету Перемишлянської міської ради, Л.Янішевська - 
працівниця ЦНАП 

03.05.2022 

Взаємодія у наданні соціально-
психологічної та правової допомоги 
особам, які постраждали від війни 

У.Стефак, Х.Гаталяк, Олеся Бік та Тетяна Лободинська, 
представники мобільної соціально-психологічної бригади 
м.Львова в рамках проекту Норвезького фонду допомоги 
біженцям 

05.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО 

І.Благута,М.Галушка реєстратор "Центр надання 
адміністративних послуг" 

05.05.2022 

Щодо договору оренди та з'ясуання 
ситуації з приводу приміщень центру за 
адресоюм.Львів, вул.Винниченка,30 

У.Стефак, Х.Гаталяк, А.Орач, архиєпископ-митрополит 
Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, о.Андрій, Роман 
Кузь 

05.05.2022 
Щодо оренди приміщень для 
розташування центру 

У.Стефак, Х.Гаталяк, фахівці контрольно-
інвентаризаційного відділу управління комунальної 
власності Львівської міської ради 

05.05.2022 
Щодо оренди приміщень для 
розташування центру 

У.Стефак, Х.Гаталяк, Андрій Стегура, керівник ПРАТ "Гал-
Експо" 

11.05.2022 

Щодо виплати одноразової грошової 
допомоги до 5 травня учасника бойових 
дій 

О.Коваль, О.Гоза- начальник відділу взаємодії з 
роботодацямиНовояворівської міської філії Львівського 
обласного центру зайнятості 

12.05.2022 
"Протидія сексуальному на гендерному 
насильству в умовах конфлікту в Україні" 

І.Благута,Н.Мозола,І.Лобур,Н.Назарчук, фахівці 
Комунальної установи ГІРЦ, М.Кадикало фахівець 
комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" 
Городоцької міської ради 

12.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО 

В.Сенишин, М. Зайльо керуюча справами 
СолонківськоїОТГ 

18.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги учасникам 
бойових дій 

О.Коваль, І.Прийма- представник Яворівської квартирно-
експлуатаційної частини 

19.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, 

І.Благута ,Ю.Я.Дурбак директор КЗ "Городоцька публічна 
бібліотека" Городоцької міської ради 

23.05.2022 
Щодо надання безоплатноiправовоi 
допомоги учасникам бойових дiй 

О. Боднар, Т. Ходаковська головний 
спецiалiстЦНАПЖовкiвськоiмiськоi ради 

26.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО 

О.Брощук, Г.Куніцька - керівник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Перемишлянської міської ради 

27.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, 

В.СенишинІ.Пакуш - керівник КЗ «Пустомитівська 
бібліотека» та Г.Максимчук - керівник "Пустомитівської 
бібліотеки для дітей" 

27.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 

Н. Митюк, Н.В. Когут - начальник КУ "Центр надання 
соціальних послуг Комарнівської міської ради" та О.М. 
Голуб спеціаліст управління соціального захисту населення  



тимчасового захисту, 

27.05.2022 

Щодо виплат грошової допомоги для 
ВПО від Місії Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста та від Всесвітньої 
продовальчоїпрграми ООН 

О.Коваль, О.Білан-Звізло- начальник центру надання 
соціальних послуг Новояворівської міської ради 

27.05.2022 

Порядок взаємодії у забезпеченні 
доступу до БПДпідоблікових у 
структурних підрозділах ДУ "Центр 
пробації" 

Х.Гаталяк, представники структурних підрозділів Львівської 
обласної філії ДУ "Центр пробації" у Франківському, 
Галицькому та Личаківському районах" 

31.05.2022 

Щодо організації надання безоплатної 
правової допомоги біженцям або 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та ВПО 

В.Сенишин, М. Зайльо керуюча справами 
СолонківськоїОТГ 

02.06.2022 

Щодо співпраці у взаємодії з 
територіальними громадами в рамках 
проекту "Говерла" 

У.Стефак, Х.Гаталяк, О.Волошинський, програмний 
менеджер програми "Говерла", О.Софій, І.Каспрук 
представники ГО "Європейський діалог" 

03.06.2022 
Щодо взаємодії у надання 
БПДвнутріщньо переміщеним особам 

У.Стефак, Х.Гаталяк, О.Рісний, Н.Возна, керівництво 
Львівського міського центру зайнятості 

16.06.2022 
Щодо взаємодії у надання 
БПДвнутріщньо переміщеним особам 

В.Сенишин, О.Кутна староста 
Чорнушовицькогостаростинського округу 

21.06.2022 
Щодо виплат грошової допомоги для 
ВПО від УКБ ООН 

О.Коваль, У.Ганусяк-начальник ЦНАПуНовояворівської 
міської ради 

 

Працівники центру взяли участь у 15заходах , які проводили наші партнери, 

зокрема: 

Дата 
проведення 

Формат та тема заходу  Організатори 

11.04.2022 

Круглий стіл: "Взаємодія партнерських організацій щодо 

документування злочинів проти цивільного населення" 

Регіональний центр з 

надання БВПД у Львівській 

області 

5, 6, 15 квітня 

2022 

Наради щодо реалізації проекту "Надання безоплатної правової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам" 

Данська рада у справах 

біженців 

18.04.2022 

Круглий стіл: Надання бeзоплатноііправовоіі допомоги внутрішньо 

пeрeміщeних осіб 

Служба у справах 

дітeйНовояворівськоіОТГ 

19.04.2022 

Тренінг для юристів, які надаватимуть БПДвнетрішньопереміщеним 

особам в рамках проєкту "Надання безоплатної правової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам" 

Данська рада у справах 

біженців 

19.04.2022 Робоча зустріч: "Робота кіноклубів Докудейс в умовах воєнного часу" ГО "Докудейс" 

27.04.2022 Круглий стіл щодо реалізації місії ООН в громадах 

ЦНАПНовояворівської 

міської ради 

04.05.2022 Круглий стіл: Права та гарантії внутрішньо-переміщених осіб. 

Служба у справах 

дітeйНовояворівськоі 

міської ради 

04.05.2022 

Робоча зустріч щодо взаємодії у наданні БПД внутрішньо 

переміщеним особам 

Львівський міський центр 

зайнятості 



05.05.2022 Інформаційна сесія «Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб» Яворівська ЦБ ім.Ю.Липи 

05.05.2022 Робоча зустріч: "Порядок надання правовоi допомоги ВПО " 

ЦНАПЖовкiвськоi міської 

ради 

 

Участь у 4 нарадах з реалізації проекту Данської ради у справах 

біженців 

Данська рада у справах 

біженців 

12.05.2022 

Круглий стіл на тему «Протидія сексуальному, гендерному та 

домашньому насильству в умовах війни в Україні» 

Регіональний центр з 

надання БВПД у Львівській 

області 

20.05.2022 Інформаційна сесія «Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб» 

КЗ " Городоцька публічна 

бібліотека" Городоцької 

міської ради 

24.05.2022 Інформаційна сесія на тему: "Захист прав дітей" 

Перемишлянська міська 

рада 

15.06.2022 Інформаційна сесія на тему:"Протидія домашньому насильству" 

КУ ''Центр надання 

соціальних послуг 

"Городоцької міської ради 

24.06.2022 

Інформаційна сесія "Конституційні права та свободи людини та 

громадянина". 

Яворівська міська 

бібліотека ім.Ю.Липи 

 

Фахівці центру взяли участь у 2 робочих зустрічах з питань залучення до 

проекту надання правової допомоги вимушено переміщеним особам, який 

реалізовуватиметься спільно з Данською радою у справах біженців. 

Щодо проекту «Волонтер БПД» укладено 1 договір про провадження 

волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги, 

волонтер активно долучився до інформаційної кампанії щодо права евакуйованих 

осіб на БПД. 

 

ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Адвокати та працівники Центру активно долучаються до пілотів системи БПД. 

Зокрема, щодо інформаційного супроводу та розвитку законодавчої бази. Беруть 

участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації, працюють над пошуком та 

виявленням системних порушень прав людини.  

О.Боднар взяла участь у тренінгу для юристів, які консультують на прямій 

телефонній лінії. 

6 юристів бюро правової допомоги були залучені до консультування на прямій 

телефонній лінії та надали 3382 консультацій. 

ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 
своїх прав 



 Інформація про відновне правосуддя та можливість використання 
інструменту медіації поширюється на офіційних сайтах партнерів та під час 
консультування клієнтів. Налагоджено співпрацю з ГО «Львівський центр 
медіації» щодо перенаправлення клієнтів, які вирішили врегулювати правові 
питання шляхом медіації. 

Задля поширення кращик практик обслуговування клієнтів та узагальнення 

проблемних питань роботи бюро в умовах карантину здійснили 2  виїзди в 

Жовківське та Городоцьке бюро правової допомоги з метою моніторингу 

діяльності бюро. 

З метою долучення до ініціативи громадянського суспільства щодо 

документування воєнних злочинів проти цивільного населення працівники взяли 

взяли участь у тренінгах на тему: «Механізм документування злочинів проти цивільного 

населення», заходах щодо організації надання допомоги ВПО, та подолання конфліктів в 

громадах, організованих партнерськими організаціями  та КЦ. 

 

Діаграма 1.  Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості 
зареєстрованих звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим 
підсумком у порівнянні з аналогічними періодами минулого року. 

   

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в 
розрізі МЦ та бюро 

2410

5498

І І  К В А Р Т А Л  2 0 2 1 І І  К В А Р Т А Л  2 0 2 2

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість зареєстрованих 
звернень 

І 
квартал 

ІІкварта
л 

Разом  за  
заІ півріччя 

1 МЦ  387   

2 Львівське бюро правової допомоги №1 1462 2 015 3477 
3 Львівське бюро правової допомоги №2 558 1 095 2040 
4 Городоцьке бюро правової допомоги 393 510 903 
5 Жовківське бюро правової допомоги 218 245 463 
6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

292 272 564 
7 Пустомитівське  бюро правової допомоги 381 674 1055 



 

 

Таблиця 2. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в 
розрізі МЦ за звітний період наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік структурних 
підрозділів центру 

Кількість 
зареєстро

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання БВПД 

адвокатам/ 
штатним 
юристам 

1 МЦ       

2 

Львівське бюро 

правової допомоги 

№1 

3477 

3381 98 
46 30/16 

3 

Львівське бюро 

правової допомоги 

№2 

2040 

1786 295 

122 98/24 

4 
Городоцьке бюро 

правової допомоги 
903 

893 10 
8 4/4 

5 
Жовківське бюро 

правової допомоги 
463 

454 9 
6 5/1 

6 

Перемишлянське  

бюро правової 

допомоги 

564 

553 11 

5 3/2 

7 
Пустомитівське  бюро 

правової допомоги 
1055 

1054 1 
1 0/1 

8 
Яворівське  бюро 

правової допомоги 
218 

218 0 
0 0 

9 
Новояворівське бюро 

правової допомоги 
914 

901 13 7 5/2 

 Разом по МЦ 9634 9240 437 195 145/50 

 

 

8 Яворівське  бюро правової допомоги 16 202 218 
9 Новояворівське бюро правової допомоги 429 485 914 
 Разом по МЦ 4136 5498 9634 



Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 
категоріями питань  

Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал 
Разом  за  

за І півріччя 

соціальне забезпечення 76 860 936 
житлове право 61 256 317 

сімейне право 208 613 821 

спадкове право 47 195 242 

земельне право 0 140 140 

договірне право 0 0 0 

трудове право 59 479 538 

адміністративне право 356 1097 1453 

інше цивільне право 366 585 951 

виконання судових рішень 30 273 303 

податкове право 8 30 38 

Неправове питання 0 0 0 

пенсійне право 32 150 182 

цивільний процес 53 317 370 

адміністративне правопорушення 29 87 116 

кримінальне право 26 83 109 

кримінальний процес 31 102 133 

Інші питання 80 231 311 

всього 4136 5498 9634 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду з 
найбільше позитивних рішень було прийнято  

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно 
до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення; 51 

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у 
розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; 

45 

діти; 6 

внутрішньо переміщені особи; 65 

особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 

5 

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту»; 

0 

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; 

25 

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку; 

2 



особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; 2 

особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. 34 

 1 

Всього 234 

 

Щодо розподілу клієнтів, які у звітньому періоді звернулись до Центру: 

- за статтю – 2145 (58,8%) жінок, 2011 (41,2%) чоловіків; 
- за віком – 6 особи до 18 років 2,4%; від 19 до 35 років -27%; від 36 до 60 

років - 53%,  понад 60 років- 9,7%. 

 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної 
допомоги органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 
БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Загальна кількість виїздів мобільних та 
діючих дистанційних пунктів доступу 
до БПД/кількість осіб, що скористалися 
їх послугами 

І квартал ІІ квартал 
Разом  за  

за І півріччя 

1 МЦ  0   

2 Львівське бюро правової допомоги 

№1 

0   

3 Львівське бюро правової допомоги 

№2 
1/10   

4 Городоцьке бюро правової 

допомоги 

8/19   

5 Жовківське бюро правової допомоги 4/20   

6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

6/13   

7 Пустомитівське  бюро правової 

допомоги 

2/4   

8 Яворівське  бюро правової допомоги 0   

9 Новояворівське бюро правової 

допомоги 

2/4   

 Разом по МЦ 23/70   

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 
Кількість випадків надання 

методичної допомоги 



 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БПД (в тому числі РЦ) 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких 
заходів в розрізі МЦ 

І квартал 
ІІкварта
л 

Разом  за  
за І півріччя 

1 МЦ  2   

2 Львівське бюро правової допомоги №1 2   
3 Львівське бюро правової допомоги №2 2   
4 Городоцьке бюро правової допомоги 1   
5 Жовківське бюро правової допомоги 1   
6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

1   
7 Пустомитівське  бюро правової 

допомоги 

0   
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0   
9 Новояворівське бюро правової 

допомоги 

1   
 Разом по МЦ 10   

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість інформаційних матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал 
Разом  за  

за І півріччя 

1 МЦ  4   
2 Львівське бюро правової допомоги №1 0   
3 Львівське бюро правової допомоги №2 0   
4 Городоцьке бюро правової допомоги 2   
5 Жовківське бюро правової допомоги 0   
6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

0   
7 Пустомитівське  бюро правової допомоги 4   
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0   
9 Новояворівське бюро правової допомоги 1   
 Разом по МЦ 11   

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 
Кількість правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал 
Разом  за  

за І півріччя 

1 МЦ  20   

2 Львівське бюро правової допомоги 

№1 

1   
3 Львівське бюро правової допомоги 

№2 

0   
4 Городоцьке бюро правової допомоги 7   
5 Жовківське бюро правової допомоги 2   
6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

4   
7 Пустомитівське  бюро правової 

допомоги 

0   



 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу та забезпечення формування та функціонування системи 

безоплатної правової допомоги. 

З 01.01.2022 по 30.06.2022року Центром фактично профінансовано на 

суму 2530470 грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення 

формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 

становить 80 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

Касові видатки на забезпечення формування та функціонування системи 

безоплатної правової допомогистановили 2420824,68 грн.  Кредиторська 

заборгованість на кінець звітного періоду становить  73200,01 грн. 

 За бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД» профінансовано на суму 

1028000 грн., що становить 900 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. Касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД 

становили 1028000,00 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за 

надані послуги адвокатів задорученнями по цивільних, адміністративних 

справах станом на 01.07.2022року становив 1034862,98грн.  Кредиторська 

заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду становить 6862,98 

грн.  

8 Яворівське  бюро правової допомоги 0   
9 Новояворівське бюро правової 

допомоги 

0   
 Разом по МЦ 34   

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість клієнтів, яким надано 
доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

І квартал ІІквартал 
Разом за 
Іпівріччя 

1 МЦ  0 0  
2 Львівське бюро правової допомоги №1 0 0  
3 Львівське бюро правової допомоги №2 0 0  
4 Городоцьке бюро правової допомоги 0 0  
5 Жовківське бюро правової допомоги 0 0  

6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

0 0  
7 Пустомитівське  бюро правової 

допомоги 

0 0  
8 Яворівське  бюро правової допомоги 0 0  
9 Новояворівське бюро правової 

допомоги 

0 0  
 Разом по МЦ 0 0  



 
Діаграма 6. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату 
послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період 
поточного року з наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний 
рік.  
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