
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за I 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 

 

Відбулась перша зустріч громадського 
радника – священника Свято-Покровського 
храму на Левандівці м. Львова Володимира 
Ведміцького з директором Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області Ігорем 
Йосифовичем Микитиним.  

Отець Володимир ознайомився з роботою 
Регіонального центру – забезпеченням надання 
адвокатів за рахунок держави затриманим, 
підозрюваним, обвинуваченим та засудженим 
громадянам у кримінальних справах. 

Також Володимир Ведміцький познайомився та 
поспілкувався про майбутню співпрацю із 
заступником директора Регіонального центру 
Іськович Вірою Василівною, яка є координатором 
реалізації пілотного проєкту "Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
правопорушення".  

Нагадаємо, зазначений пілотний проєкт ґрунтується на відновних підходах у 
кримінальних провадженнях про проступки та правопорушення невеликої тяжкості, 
вчинені неповнолітніми і включає в себе скоординовану організацію ефективної 
комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними 
правопорушень (проступків) з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, 
максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників  із кримінального 
процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та 
запобігання повторним правопорушенням. 

Українців очікує поетапне впровадження державної мови в усі сфери 
суспільного життя. Це стало можливим внаслідок прийняття Закону «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної».  

З 16 січня 2021 року сфера обслуговування мала повністю перейти на українську мову, 
позаяк усі надавачі послуг відтепер зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати 
інформацію про товари й послуги державною мовою. 

У статті 30 цього закону зазначено, що підприємства, установи та організації всіх форм 
власності, фізичні особи - підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують 



споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють 
обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через 
інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною 
мовою може дублюватися іншими мовами. 

Що означають ці нововведення? «Йдеться про те, що де б не знаходилась людина: в 
супермаркеті, інтернет-магазині, кав’ярні, банку, аптеці чи  бібліотеці – обслуговувати 
її мають українською. Втім, на прохання клієнта його персональне обслуговування 
може здійснюватися іншою мовою», – розповіла комунікаторка  Регіонального центру 
Уляна Калагурка інтернет-виданню Galnet.  

Круглий стіл з представником білоруської спільноти, керівником БО "Наш 
дім" Олексієм Франкевичем щодо правової допомоги громадянам Білорусі, 
які проживають на Львівщині відбувся у Львівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Участь у заході взяли: Віра Іськович, заступниця начальника Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області та регіональний 
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській 
області Руслан Клапчук, адвокат Остап Тимчій. 

Серед порушених питань – організація правової допомоги громадянам Білорусі, які 
проживають на Львівщині; присвоєння статусу біженців та видача посвідок на 
тимчасове проживання. 

 

Дотримання законодавства при адміністративних і кримінальних 
затриманнях – такою була тема наради, що пройшла цими днями з представниками 
управління патрульної поліції, управління організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування, управління превентивної діяльності Національної поліції у 
Львівській області. 



В нараді взяли участь директор Регіональний центр з надання БВПД у Львівській 
області Ігор Микитин і директор Львівського місцевого центру з надання БВПД Уляна 
Стефак.  

 

Під час обговорення сторони порушили питання співпраці з центрами безоплатної 
вторинної правової допомоги, а також проблему домашнього насильства. 

Наш час називають ерою інформаційних технологій: сьогодні online можна придбати 
одяг, побутові товари, ліки, оплатити комунальні платежі, замовити їжу, знайти 
нерухомість. Спеціально до Дня безпечного інтернету комунікаторка Регіонального 
центру Уляна Калагурка розповіла інтернет-виданню Galnet, як не стати жертвою 
шахраїв в інтернеті: https://bit.ly/3q0P9qm  

Завершився правопросвітницький тиждень фінансової грамотності, який провела 
система безоплатної правової допомоги у співпраці з Національним банком України. В 
його межах відбулась всеукраїнська кампанія «Знай свої права», до якої долучились 
фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Львівщини.  

Інформаційні акції, семінари, сесії - їхні учасники дізнавались, як захисти свої права у 
сфері фінансових послуг. Подробиці на сайті  https://bit.ly/3sh5lo2  

https://bit.ly/3q0P9qm
https://bit.ly/3sh5lo2


 

Чим жила система безоплатної правової допомоги Львівщини у 2020 році: 
ключові результати, пілотні проекти, партнерство, успішні практики захисту 
- про це йшлося сьогодні під час онлайн-публічного звіту.  

Упродовж 2020 року вторинну правову допомогу, що передбачає захист та 
представництво в суді, підготовку процесуальних документів, в області отримали 5 374 
особи. 

«У майже трьох тисячах випадків – це захист у кримінальних провадженнях, правова 
допомога підозрюваним, обвинуваченим, затриманим, заарештованим та засудженим, 
– розповів директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області Ігор Микитин. 

 



Організатори заходу: Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області та 
правовий клуб PRAVOKATOR.  

Детальніше читайте за посиланням на сайті: https://bit.ly/3dIySTO 

  
 
 

Які основні загрози для дітей та підлітків чатують в інтернеті? Які 
позитивні та негативні ознаки Всесвітньої мережі? Про це розповідали 
учням 6-х класів ліцею №8 м. Львова під час правопросвітницьких уроків 
фахівці Регіонального та Львівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
Урок проходив у форматі кінопоказу та обговорення документального фільму з 
колекції Docudays UA "Інтернетзалежний".  
Захід провели Христина Гаталяк, заступниця директора Львівський місцевий центр з 
надання БВПД та Уляна Калагурка, начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області. 

Про посилення співпраці задля 
підвищення рівня правової 
спроможності громадян 
Львівщини йшлося під час 
нинішньої спільної зустрічі 
представників Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Львівській області та Західного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Львів). 

Учасники зустрічі домовились про 
систематичне проведення спільних 
заходів в об’єднаних 

територіальних громадах області з вирішенням актуальних питань мешканців громад. 

Задля формування карти правових потреб мешканців територіальних громад 
фахівці Регіонального та Львівського місцевого центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з партнерами з ГО «Освітній ресурсний центр» 
відвідали Пустомитівську та Оброшинську об’єднані територіальні громади. 

https://bit.ly/3dIySTO


 

Детальніше – на сайті: https://bit.ly/3ttas5d  

Ключові правові проблеми клієнтів системи БПД на Львівщині  

 

Кожен житель України може безкоштовно отримати юридичну консультацію, правову 
інформацію – безоплатну первинну правову допомогу. А соціально вразливі верстви 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу – складення процесуальних 
документів та захист у суді. 
Аналіз звернень до місцевих центрів Львівщини свідчить, що найбільш поширеними 
правовими проблемами становлять справи про розірвання шлюбу, стягнення 
аліментів, перерахунку та призначення пенсії, встановлення обмежувального 
припису. Разом з тим, зростає кількість справ у сфері майнових і кредитних 
правовідносин, захисту прав споживачів.  
Минулоріч зафіксовано 28 137 звернень до центрів безоплатної правової допомоги 

Львівщини.  
 
Внаслідок пандемії та введення 
карантинних обмежень, до центрів 
почастішали звернення з питаннями 
трудового законодавства, а саме:  
- оплата праці працівників за дистанційну 
роботу; 
- відмова роботодавця у допуску до роботи 
після перебування  
у відпустці, у зв’язку з карантином; 
- незаконне звільнення. 
Реалізовуючи проєкт «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», можна виокремити важливі питання у галузі земельного 
законодавства – це: 

 укладення та розірвання договору оренди; 
 передача в оренду невитребуваних паїв (земельних часток); 
 порядок спадкування паїв (земельних часток); 

https://bit.ly/3ttas5d


 оформлення права власності на земельну ділянку; 
 встановлення або відновлення меж земельної ділянки. 

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

- Про послугу єМалятко; 

- Тимчасова державна допомога дітям; 

- Звернення громадян; 

- НЕ МОВЧИ. Домашнє насильство; 

- Що треба знати про шлюбний договір. 

Упродовж I кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 
проведено 258 правопросвітницьких заходів. 

 


