
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

6 років тому, 1 липня, відчинили 
двері для своєї роботи центри з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні. З 
того часу до центрів щодня 
звертаються десятки людей з 
різноманітних питань сімейного, 
житлового, спадкового, 
трудового права.  

 

Про роботу місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Львівщини детальніше на 

сайті: https://bit.ly/3qL1cJM 

До Дня родини в Україні відбувся круглий стіл «Захист та державна 

підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах» у місті Самборі. 

 

 Віра Іськович, заступник директора 

Регіональний центр з надання БВПД у 

Львівській області, презентувала 

пілотний проєкт «Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчиненні кримінального 

правопорушення», який реалізується на 

базі системи безоплатної правової 

допомоги за підтримки Представництва 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні. Пілотний проєкт ґрунтується на 

відновних підходах у кримінальних 

провадженнях про кримінальні 

проступки та нетяжкі злочини, вчинені 

неповнолітніми.  

Захід відбувся у форматі відкритого діалогу, де кожен з учасників, серед яких фахівці 

системи БПД, Самбірської  міської ради і районної державної адміністрації, ювенальної 

превенції, пробації, соціальної сфери, мали змогу задати питання й відразу отримати 

на нього відповідь. 

 

https://bit.ly/3qL1cJM


 

Лекція «Відповідальність батьків за невиконання обов‘язків щодо 

виховання дітей» – є однією з серії правопросвітницьких заходів у рамках 

Батьківської правової кав’ярні, що проходить у Бібліотеці на БАМі м. Новий 

Розділ, що на Львівщині. 

На заході був присутній заступник 

директора Координаційний центр з 

надання правової допомоги Сергій 

Ющишин. 

«Фахові коментарі, вміло підібрані 

ситуаційні моменти, залучення слухачів 

до участі правової оцінки батьківських 

вчинків, анкетування та спілкування 

перетворили звичну, на перший погляд, 

лекцію на захоплюючу та корисну 

розмову про надто серйозні питання 

сімейного права», – такими є враження від проведеного заходу бібліотекаря Галини 

Серпневої. Детальніше на сайті: https://bit.ly/3kgOH7c 

https://bit.ly/3kgOH7c


Засідання комісії з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на Львівщині 

відбулося у Регіональний центр з надання 

БВПД у Львівській області.  

Це перший етап конкурсу з відбору адвокатів, він 

проходить без персональної участі конкурсантів. 

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

 

 

 

 

 

16-17 липня у Києві відбулась стратегічна сесія з питань уніфікації 

процедур організації надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації 

в системі безоплатної правової допомоги. 

Йшлося про перспективи збільшення ролі альтернативних методів вирішення спорів 

та організації надання послуги медіації системою БПД. 

 «У пошуках відповідей на важливі актуальні, часом дискусійні, питання пройшли для 

учасників ці два дні. Адже вони міркували про те, якими повинні бути зміст та обсяг 

надання цієї послуги, хто зможе її отримати, які варто напрацювати алгоритми та 

інструкції, рекомендації, як має виглядати система дій організації надання допомоги в 

https://bit.ly/3yVJdTI


забезпеченні доступу до медіації», – 

поділилась враженнями Марія 

Николаїшин, директор Стрийський 

місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 «Віримо, що медіація займе чільне 

місце у системі безоплатної правової 

допомоги та допоможе зруйнувати 

стереотип про те, що спір можна 

вирішити лише у суді», – зазначила 

Уляна Стефак, директор Львівський 

місцевий центр з надання БВПД.  

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

22 липня 

завершився другий 

етап конкурсу з 

відбору адвокатів, 

які залучаються 

для надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги на 

Львівщині. Два дні 

комісія з відбору 

адвокатів 

заслуховувала на 

своїх засіданнях 

двадцять два 

учасника конкурсу.  

21 липня 

індивідуальну співбесіду пройшли шістнадцять адвокатів, а решта шість – на другий 

день конкурсу. 

Завданням комісії було в процесі спілкування оцінити конкурсантів з точки зору їхньої 

мотивації до надання безоплатної правової допомоги, а також комунікабельність, 

емоційну врівноваженість та вміння адвоката представити приклади надання ним 

правової допомоги.  

Затверджене протоколом рішення комісії скерували до Координаційного центру, який 

наділений повноваженнями щодо внесення до Реєстру адвокатів відповідних 

відомостей про адвокатів, які отримали оцінки, достатні для їх включення до 

зазначеного Реєстру. 

Результати конкурсу оприлюднили 12 серпня на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, 

Координаційного центру, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

та Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області.  

https://bit.ly/3iqUPrg


Адже створена державою система безоплатної правової допомоги найбільше 

зацікавлена, аби інтереси її клієнтів представляли кращі фахівці своєї справи. 

 27 липня  2021 року, 

моніторингова група у 

складі заступника 

директора Регіонального 

центру з надання 

безоплатної правової 

допомоги у Львівській 

області - Віри Іськович та 

Лесі Сушко, начальника 

відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги, провела 

комплексний моніторинг 

відділу «Старосамбірське 

бюро правової допомоги» 

та відділу «Мостиське бюро 

правової допомоги» 

Самбірського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

  Під час візиту проведено оцінку повноти та своєчасності надання фахівцями бюро 

консультацій та підготовки процесуальних документів, вивчено питання щодо якості 

роботи з клієнтами в частині надання первинної та вторинної правової допомоги, 

форм співпраці з об’єднаними територіальними громадами та іншими партнерами,  

проведення правопросвітницької роботи, стану матеріально-технічного забезпечення 

тощо.  

 Працівники бюро правової допомоги поділились своїми успіхами  та досягненнями,  

розповіли про труднощі і проблемні питання, що виникають у процесі роботи. 

 За результатами моніторингового візиту надано рекомендації щодо покращення 

роботи відділень за певними напрямками.  

  Окрім того, відбулась робоча зустріч представників моніторингової групи та фахівців 

Мостиського бюро правової допомоги з працівниками Мостиської міської ради, під час 

якої обговорювались питання взаємодії органів місцевого самоврядувння та бюро 

правової допомоги, планування та підготовки спільних правопросвітницьких заходів, 

а також співпраці  з старостами  в  організації виїзних прийомів у рамках реалізації 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 

 

 

 

 

 



 

27 липня 2021 року у 

Старосамбірмському бюро 

правової допомоги відбувся 

круглий стіл з партнерами на тему 

«Позбавлення батьківських 

прав». 

Захід розпочала модератор круглого 

столу Уляна Виджак, головний 

спеціаліст відділу «Старосамбірське 

бюро правової допомоги», окресливши 

основні причини позбавлення 

батьківських прав та суб'єкти, які 

можуть звертатись з позовом до суду. 

 Про суть та мету пілотного проєкту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення», розповіла заступниця директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області, Віра 

Іськович, зазначивши, що відновне правосуддя являє собою новий, сучасний підхід 

до реагування на протиправну поведінку та вчинення злочинів. Нерідко неповнолітні 

вдаються до правопорушень під негативним впливом найближчого оточення – сім’ї, 

однокласників, приятелів. Щось вкрасти, вдарити перехожого, розбити вітрину. 

Інколи цей необачний вчинок може зіпсувати дитині все життя.  

Відбувся VI Міжнародний форум 

«Медіація і право». Це 

найбільший захід міжнародного 

рівня з медіації для фахівців у 

галузі права та медіаторів. 

 У рамках форуму з 25 по 27 серпня 

відбулася низка онлайн-заходів. Вони 

об’єднали суддів, депутатів Верховної 

ради, медіаторів, спільноту адвокатів 

та спільноту #БПД.  

 «Загалом, я не дуже полюбляю 

онлайн-заходи, але цей дуже 

сподобався. Адже тут зібрались 

справді однодумці, не дивлячись на 

те, що вони з різних професійних кіл. Всі учасники мали спільні цінності та ідеї. Це 

дуже рідкісне і зворушливе явище. Крім того, це царина, в якій Україна крокує разом 

з величезною кількістю країн. Тому що медіація – це те, що наполегливо «прокладає» 

собі дорогу в усьому світі. Однак вона ще не є поширеною і розвиненою послугою», - 

поділилась враженнями від заходу Віра Іськович, заступник директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Львівській області. 

 



Відбувся комплексний виїзд 

фахівців з надання БПД у 

рамках проєкту 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство». 

 У місті Бібрка для посадових 

осіб і старост проведений 

семінар на тему: «Земельна 

реформа: ризики і перспективи». 

Учасники також отримали 

консультації з питань організації 

надання БВПД в громадах. Під 

час заходу слухачі активно 

ставили запитання та консультувалися з Христиною Гаталяк, заступником директора  

Львівського місцевого центру з надання БВПД. Детальніше на сайті: 

https://bit.ly/3lp4FeP 

Бюро правової допомоги святкує свою 5 річницю  

Якими були ці 5 років і чого вдалось досягти бюро Львівщини? Детальніше на сайті: 

https://bit.ly/3gRfd4I 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

https://bit.ly/3lp4FeP
https://bit.ly/3gRfd4I


На Львівщині 

відбулася 

інформаційна бесіда 

з фахівцями служби у 

справах дітей 

Стрийської районної 

державної 

адміністрації.  

Віра Іськович, заступник 

директора Регіонального 

центру з надання БВПД 

у Львівській області, 

презентувала 

результати пілотного 

проєкту «Програма 

відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», який 

реалізується на базі системи безоплатної правової допомоги за підтримки 

Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.  

Вона охарактеризувала можливості відновного правосуддя, наголосила, що медіація 

– важливий інструмент досудового урегулювання конфлікту. У кримінальних справах, 

де правопорушником є неповнолітня особа, вона може бути визначальною 

складовою, адже дасть змогу ресоціалізації підлітка та на залучення його до 

повноцінної участі у житті громади.   

Марія Николаїшин, директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, звернула увагу на необхідності застосування медіації, 

сімейної групової наради та інших примирних процедур у сімейних справах. Медіація 

може застосовуватися у таких емоційно складних справах як встановлення місця 

проживання дитини чи визначення графіку побачень з дитиною. 

Зорина Цибульська, начальник служби у справах дітей Стрийської районної 

державної адміністрації наголосила, що ідею відновного правосуддя слід 

популяризувати не лише у вузьких професійних колах, але й серед пересічних 

громадян. 

 

 



У Сколе відбувся 

круглий стіл на 

тему: «Плануємо, 

діємо, 

реалізовуємо: 

успіхи бюро 

правової допомоги 

за 5 років». Захід 

організували та 

провели фахівці 

Стрийського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги. 

  «За час діяльності 

бюро за правовою допомогою звернулося – 32172 особи, а з них 2172 особи 

отримали безоплатного адвоката. Ми бачимо ці цифри і дуже радіємо, що змогли 

допомогти людям у вирішенні їх питань,» – зауважила Марія Николаїшин. Детальніше 

на сайті: https://bit.ly/3yRIYsb 

 10 вересня у 

Регіональному 

центрі з надання 

БВПД у Львівській 

області відбулась 

зустріч з 

спостерігачкою 

Львівського 

представництва 

Спеціальної 

моніторингової 

місії ОБСЄ в 

Україні 

Дженніфер 

Лангле. 

Учасниками 

зустрічі були 

директор 

Регіонального центру, Ігор Микитин, заступник директора Віра Іськович та 

директор Львівський місцевий центр з надання БВПД Уляна Стефак. 

Впродовж бесіди учасники обговорили такі питання: 

- загальна ситуація щодо випадків домашнього насильства на Львівщині; 

-  загальні тенденції щодо ситуації з домашнім насильством (зокрема в порівнянні з 

періодом до карантину); 

https://bit.ly/3yRIYsb


-  вплив оновленого законодавства на ситуацію з домашнім насильством: 

застосування обмежувальних приписів, адміністративних штрафів; 

- реагування поліції та судів на випадки домашнього насильства; 

 -    можливості доступу до правосуддя для жертв домашнього насильства.  

У рамках програми обміну 

досвідом Віра Іськович, 

заступник директора  

Регіонального центру з 

надання БВПД у 

Львівській області, 

директор та фахівці 

Львівського місцевого 

центру з надання БВПД, а 

також фахівці 

Самбірського місцевого 

центру з надання БВПД 

відвідали Одеський 

місцевий центр з надання 

БВПД  

Учасники активно обговорювали питання регіонів у сфері надання БВПД та 

розповідали про власні успішні практики у вирішенні різних проблем. 

 24 вересня у народному 

домі села Пасіки-

Зубрицькі, Давидівської 

сільської територіальної 

громади, відбувся другий 

обласний форум 

#СТОП_БУЛІНГ.  

Мета заходу: 

-  винести проблему булінгу 

на якісно новий рівень 

обговорення; 

- дати можливість залучити до 

обговорення всі сторони, які 

можуть сприяти у вирішенні 

цієї проблеми; 

- сприяти обміну досвідом навчально-виховної роботи з дітьми та підлітками; 

- попередження і профілактика випадків цькування серед дітей у школах 

- популяризація дружби, підтримки і взаємодопомоги у колективі. 

Детальніше на сайті: https://bit.ly/2Wjr58G 

 

 

https://bit.ly/2Wjr58G


Фахівцями центрів проведено низку актуальних відеоконсультацій, кращі з яких 

поширено на Yotube-каналі Регіонального центру на теми: 

-Розірвання шлюбу в судовому порядку; 

- Стягнення аліментів на період навчання; 

Упродовж IIІ кварталу 2021 року фахівцями центрів з надання БВПД Львівщини 

проведено 280 правопросвітницьких заходів. 

Упродовж ІІІ кварталу про діяльність системи БПД Львівщини розміщено 38 

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

правовідносин – 8 матеріалів. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

2 вересня заступник директора Регіонального центру Віра Іськович відвідала вебінар 

на тему: «Моя конституція. Як керівнику говорити та доносити власні цінності до 

команди» 

Головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу комунікацій та 

правопросвітництва Регіонального центру Олена Гирба пройшла адаптаційний 

дистанційний курс « PRO БПД» 12 вересня та 13 вересня дистанційний курс 

«Менеджмент волонтерської діяльності». 

22 вересня директор Регіонального центру Ігор Микитин та заступник директора Віра 

Іськович прослухалионлайн-лекцію від PRAVOKATOR.Київ на тему: « Порядок 

призначення пенсії: проблемні питання». 

30 вересня Наталія Мелян, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги 

та підвищення кваліфікації її надавачів та Олена Гирба, головний спеціаліст із зв’язків 

з громадськістю та пресою відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального 

центру прослухали вебінар на тему «Гендерний аудит для державних установ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


