
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за II квартал 2020 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 зв’язку з карантинними обмеженнями надання правової допомоги та проведення 
правопросвітницьких заходів відбувались дистанційно, за допомогою платформи 
Zoom, соціальних мереж та Youtube-каналу Регіонального центру. Так, на офіційній 
сторінці Регіонального центру розміщувались відеоролики центрів з надання 
безоплатної правової допомоги на теми трудових, цивільних, соціальних прав під час 
карантину. 

 

Наталія Мелян, фахівчиня Регіонального центру, є спікером відеолекцій: «Як діяти в 
перші моменти затримання» та «Як діяти при затриманні. Частина 2», розміщених на 
фб-сторінці та Youtube-каналі Регіонального центру. 

 

Яка специфіка роботи в умовах карантину системи безоплатної правової допомоги 
Львівщини? - Такою була тема відеомоста між представниками Консультативної Місії 
Європейського Союзу (КМЄС) (European Union Advisory Mission (EUAM) та 
Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області 7 квітня. 

 

 

Директор Регіонального центру Ігор 
Микитин та заступник директора 
Віра Іськович поінформували 
радника/тренера з питань 
верховенства права КМЄС Маркуса 
Ролофса про роботу центрів в 
умовах надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з поширенням 
коронавірусної інфекції Covid-19. 
Зокрема йшлося про посилене 
дистанційне консультування 
мешканців регіону. 

 

 

 

 

Про принципи захисту правової позиції у дистанційному режимі говорили під час 
вебінару КМ Європейського Союзу 21 травня. 



Це перший тематичний вебінар, 
організований Одеським регіональним 
представництвом Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні та 
Коледжем Судових Іннів Великобританії. 
Серед учасників - Ігор Микитин, директор 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Львівській області. 

 

Напередодні Міжнародного дня захисту 
дітей Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у Львівській області започатковано 
співпрацю з громадською організацією 
«Осоння» у сфері відновного правосуддя 
для неповнолітніх. 

 

 

 

 

 

 
 

Зазначену співпрацю закріпили Меморандумом про взаємодію та співпрацю, який 
підписали директор Регіонального центру Ігор Микитин та президент ГО «Осоння» 
Віктор Баландін. Меморандум має на меті консолідацію зусиль, спрямованих для 



надання безоплатної правової та соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, які 
є підозрюваними у вчиненні злочину. 

 

у Львові завершився другий етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

До складу конкурсної комісії увійшли представники адвокатури, Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), Регіонального центру з 
надання #БВПД у Львівській області, громадськості. Голова комісії – директор 
Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області Ігор Микитин. Подробиці на 
сайті: https://bit.ly/2XNpxl6 

 

 
 

За словами Віри Іськович, заступниці директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області, для успішної реалізації програми відновлення необхідно, в 
першу чергу, чітке законодавче поле: ухвалення закону про медіацію, розроблення 
правових норм відновного правосуддя як усталеного у суспільстві процесу. З досвіду 
можна сказати, що надзвичайно корисним було б ввести норму призупинення строків 
проведення досудового слідства на час проведення медіаційних та ресоціалізаційних 
процедур і розширити можливість початку медіації на стадію судового процесу. 

 

Про набутий досвід щодо реалізації «пілоту» з відновного правосуддя на Львівщині – 
на сайті системи правової допомоги: https://bit.ly/2Wo5aJo 

 

Актуально про різні аспекти трудових прав громадян під час карантину від фахівчині 
Львівського бюро правової допомоги Андріани Франків в ефірі 5 канал Львів. 
Інтерв’ю організоване Регіональним центром з надання БВПД у Львівській області: 

https://bit.ly/2XNpxl6
https://bit.ly/2Wo5aJo


https://bit.ly/36PzIZx 

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

- Звернення громадян до органів державної влади в період карантину; 

- Загальні положення права інтелектуальної власності; 

- Що робити, якщо зникла дитина? 

- Відповідальність за куріння у громадських та заборонених місцях; 

- Майнові права дітей та їх захист; 

- Права людини та журналістська етика; 

- Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу 
експлуатацію? 

- Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору; 

- Пункти тимчасового розміщення біженців в Україні. 

Про верховенство права, інституцію та цінності безоплатної правової допомоги в 
Україні, захист прав особи при затриманні та ранній доступ до правосуддя завдяки 
адвокатам БПД розповідає Віра Іськович, заступниця директора Регіональний центр з 
надання БВПД у Львівській області у проєкті Global Shapers Lviv Hub. Деталі за 
посиланням: https://bit.ly/2U7b41m 

Про одне з надважливих питань, яке сьогодні турбує та цікавить суспільство – 
завершення децентралізації, з передачею повноважень та фінансів на рівень 
територіальних громад – розповідає Орест Шот, юрист Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області. 

Подробиці за посиланням: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/lvivshhyna-zavershennya-
reformy-detsentralizatsiyi/ 

Ігор Микитин, директор Регіонального центру, був одним із спікерів 
дистанційного семінару "Механізм реалізації програми відновного 
правосуддя. Досвід пілотного проєкту", що відбувся 26 червня.  

Онлайн-захід мав на меті більше 
розповісти представникам правничої 
спільноти та всім зацікавленим про досвід 
пілотного проєкту програми відновного 
правосуддя. 

 

 

https://bit.ly/36PzIZx
https://bit.ly/2U7b41m
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/lvivshhyna-zavershennya-reformy-detsentralizatsiyi/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/lvivshhyna-zavershennya-reformy-detsentralizatsiyi/


Упродовж зазначеного періоду регіональними та місцевими ЗМІ розміщено 625 
матеріалів про діяльність системи БПД. Зокрема: 2 ТБ, 34 радіо, 10 публікацій у пресі 
454 інтернет-ЗМІ, веб-сайтів організацій, 125 – у соцмережах офіційних сторінок 
партнерів. 

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

Відбулась онлайн-лекція «Трудові права громадян під час каарнтину», організована 
Правовим клубом Pravorator Львів та Регіональним центром з надання БВПД у 
Львівській області. Спікер: Христина Калинович, начальниця Львівського бюро 
правової допомоги, модератор: Уляна Мацько, начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального центру  Уляна Мацько. 

Регіональним центром з надання БВПД у Львівській області 08.05.2020, 29.05.2020 та 
03.06.2020 проведено серію навчальних он-лайн тренінгів з питань застосування 
положень законодавства, зокрема, ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», для 
керівництва, працівників бюро і відділів правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги, що безпосередньо займаються питаннями надання консультацій та 
прийманням документів, необхідних для отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.04.2020 по 31.06.2020 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 653 доручення 

адвокатам для здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому 

числі:  

• 34 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 0 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 151 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 364 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 33 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

• 41 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

• 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

• 14 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

• 15 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  
 

 



Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 

 

Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб в порівнянні з 
попереднім звітним періодом 
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№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість виданих доручень 

I квартал 
2020 

II квартал 
2020 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 113 34 -79 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 0 0 0 

3 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / 
або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

175 151 -24 

4 для здійснення захисту за призначенням 433 364 -69 



Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб в порівнянні з 
аналогічним  періодом минулого року 

 

 

 

 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

31 33 2 

6 
у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру 

49 41 -8 

7 процедури, пов’язані з видачею особи (екстрадицією) 0 1 1 

8 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

20 14 -6 

9 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

19 15 -4 

10 Разом за всіма категоріями 840 653 -187 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

IІ квартал 
2019 

IІ квартал 
2020 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 202 34 -168 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 4 0 -4 

3 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / 
або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

167 151 -16 

4 для здійснення захисту за призначенням 377 364 -13 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

42 33 -9 

6 
у процедурах з продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру 

56 41 -15 

7 процедури, пов’язані з видачею особи (екстрадицією) 3 1 -2 

8 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

12 14 2 

9 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

11 15 4 

10 Разом за всіма категоріями 874 653 -221 


