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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Плану надання безоплатної правової допомоги у 2016 році  

у Львівській області за результатами роботи у 2016 році. 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами роботи 
[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

Найважливішим заходом щодо забезпечення розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги у 2016 році, було реформування територіальних органів Міністерства юстиції 
України та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги шляхом створення 
відокремлених структурних підрозділів місцевих центрів - бюро правової допомоги, які 
покликані підвищити рівень правової свідомості громадян та створити нові можливості для 
вирішення правових проблем, що виникають у повсякденному житті та потребують професійної 
правової допомоги.  

7 червня Міністр юстиції України Павло Петренко під час робочої поїздки на Львівщину. 
відвідав Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, ознайомився з роботою центру та спілкувався з адвокатами, які надають таку 
допомогу в області. 

Разом із Міністром центр відвідали його заступник Гія Гецадзе, директор 
Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський, начальник 
Львівського управління юстиції Ярослав Жукровський та директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області Ігор Микитин. 

Павло Петренко був присутнім під час 
надання правових консультацій фахівцями 
відділу попередньої роботи з клієнтами 
центру, а також поспілкувався із командою 
Першого львівського місцевого центру 
стосовно різних питань його щоденної 
діяльності. 

Директор Координаційного центру з 
надання правової допомоги Андрій 
Вишневський провів робочу зустріч з 
працівниками Регіонального та Першого 
львівського місцевого центру з надання 
БВПД Львівської області, під час якої 
обговорив разом із ними актуальні питання 
в організації роботи бюро правової 
допомоги, які розпочнуть діяльність уже 1 
вересня нинішнього року. 

19 травня 2016 року представники 
Першого львівського місцевого центру з надання БВПД спільно з Регіональним центром з 
надання БВПД проінформували студентів юридичного факультету про можливості 
працевлаштування у бюро правової допомоги також роздано інформаційні листівки.  

Створення на Львівщині 24 бюро правової допомоги стало важливим кроком для 
забезпечення:  

 правопросвітництва у територіальних громадах,  
 надання безоплатної первинної правової допомоги,   
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 забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 
 надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту) 
 забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

4 квітня Координаційним центром з надання правової допомоги був оголошений 
відкритий конкурс з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги. У зв’язку 

з цим Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській 
області було забезпечено 
проведення відкритого конкурсу у 
липні 2016 року. До складу комісії 
з відбору кандидатів на посади 
керівників бюро правової 
допомоги увійшли представники 
громадського сектору Львівської 
області; забезпечено відео 
фіксацію конкурсних 

інтерв’ювань. Керівниками місцевих центрів проведено пошук приміщень та оформлення 
договірних відносин, взято участь у нарадах, організованих Координаційним центром, Головним 
територіальним управлінням юстиції у Львівській області та Міністерством юстиції України; 
проведено комунікацію з регіональним відділом Фонду державного майна України по Львівській 

області щодо процедури укладення договорів оренди 
державного майна. 

19 серпня, у рамках робочого візиту Павло 
Петренко урочисто відкрив перше у Львівській області 
бюро правової допомоги у м. Новояворівськ та провів 
нараду з новообраними керівниками бюро правової 
допомоги Львівщини, на якій були присутні директор 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги Андрій Вишневський, голова Львівської 
обласної державної адміністрації  Олег Синютка, 
директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області Ігор 
Микитин, начальник Головного управління юстиції у 
Львівській області Ярослав Жукровський, директори 
місцевих центрів з надання БВПД та керівництво 

Яворівщини. 

"Приємно бачити молодих і перспективних людей, які прагнуть до нового, до розвитку", – 
привітав керівників бюро правової допомоги Міністр юстиції. "Всі ви пройшли конкурс, який 
відбувався прозоро, відкрито, дехто вперше у державній структурі – і це добре, адже ви 
принесли нове», – підкреслив Павло Петренко. 
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З метою реалізації  пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року 
№ 1717/5 «Про затвердження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських 
формувань», доручення Міністра юстиції України від 01 липня 2016 року № 44/29/48-16, та Плану 
заходів щодо реалізації регіональними та місцевими центрами пілотного проекту у сфері 
державної реєстрації громадських формувань Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області та місцевими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги визначено уповноважених представників для координації роботи 
та здійснення функцій прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських 
формувань відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, а також подано 
заявки на підключення до програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Результатом реалізації пілотного 
проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань є забезпечення якнайширших 
можливостей для реалізації права громадян щодо створення та державної реєстрації 
громадських формувань, як запоруки становлення та розвитку одного з важливих сегментів 
громадянського суспільства. Наприклад, працівниками Самбірського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги  впродовж IV кварталу здійснено 27 реєстраційних дій 
по зміні реєстраційних даних, утворенню та ліквідації громадських організацій.  

11.07.2016 о 11.00 за адресою: місто Львів, вул. Зелена, 149 Львівською філією 
державного підприємства «Національні інформаційні системи» (директор – Дейнека І. С.) 
організовано навчання уповноважених працівників регіональних та місцевих центрів щодо 
виконання функції фронт-офісу, яке проведене державним підприємством «Національні 
інформаційні системи» в режимі відео - конференції.  

25 липня 2016 року шість Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на Львівщині як фронт-офіси розпочинають роботу з прийняття та видачі документів 
під час державної реєстрації громадських формувань.  

20.10.2016 проведено робочу нараду з представниками місцевих центрів, щодо стану 
виконання. Опрацьовано та роз’яснено працівникам місцевих центрів «Методичні рекомендації 
щодо взаємодії територіальних органів Міністерства юстиції України з центрами надання 
адміністративних послуг, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при 
проведенні державної реєстрації громадських об‘єднань» 

30 листопада 2016 року начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації Орест Шот взяв участь у нараді, організованій ГТУЮ у 
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Львівській області щодо реалізації пілотного проекту в частині організації на базі МЦ фронт-офісів 
з прийняття документів для проведення державної реєстрації ГФ 

 
23 листопада 2016 року в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Львівській області за круглим столом пройшла ділова зустріч працівників 
Регіонального центру та працівників Львівського обласного центру зайнятості: директора 
Регіонального центру Ігор Микитина та начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації Ореста Шота; начальника юридичного відділу Марти 
Лєсної та заступника начальника відділу Ірини Токар. Фахівці Регіонального центру підкреслили 
факт налагодження співпраці місцевих центрів безоплатної вторинної правової допомоги з 
районними та міськими центрами зайнятості та запропонували співпрацю у підвищенні рівня 
правової освіти працівників обласного, районних та міських центрів зайнятості, а також в 
налагодженні організації спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 
поінформованості громадян щодо захисту своїх прав. 

05 жовтня 2016 року начальник 
Золочівського бюро правової допомоги 
Буського місцевого центру О.Сагата взяла 
участь в тематичному семінарі для учасників 
АТО, які перебувають на обліку у 
Золочівському районному центрі зайнятості. 
Участь у заході також взяли спеціалісти 
районного центру зайнятості, районного 
військового комісаріату, Львівського центру 
ПТО ДСЗ, районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. Під час заходу 
учасникам було надано інформацію про 

основні завдання бюро правової допомоги, роз’яснено норми законодавства щодо забезпечення 
земельними ділянками учасників АТО, постановки на квартирний облік, виплати щорічної 
разової грошової допомоги, роздано інформаційні листівки. 

02 грудня 2016 року начальник відділу Радехівське бюро правової допомоги Буського 
місцевого центру І.Дибайло для підвищення ефективності надання соціальних послуг особам з 
обмеженими можливостями в рамках проведення Всеукраїнської Декади зайнятості для людей 
з інвалідністю, взяла участь у семінарі для осіб із обмеженими фізичними можливостями, який 
проводився  в Радехівському районному центрі зайнятості. І.Дибайло розповіла учасникам 
семінару про право осіб із  інвалідністю на можливість отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” В ході 
семінару учасники цікавились, чи має 
право особа із третьою групою інвалідності 
не сплачувати судовий збір при подачі 
позову до суду, запитували стосовного 
перерахунку пенсії і спірних питань, що 
виникають із Пенсійним 
фондом.  Кожному учаснику семінару 
роздано інформаційні буклети з 
необхідною інформацією про безоплатну 
правову допомогу та координатами 
Радехівського бюро правової допомоги.  

Продовжується співпраця фахівців Другого львівського місцевого центру з Львівським 
міським центром зайнятості щодо проведення інформаційно-консультативних  заходів під час 
роботи  мобільної групи Львівського міського центру зайнятості для комплексного 
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працевлаштування учасників АТО. Засідання відбуваються щосереди. Загалом, впродовж 
звітного періоду фахівці Центру взяли участь у 24 засіданнях, та  надали консультації  172 
учасникам АТО. 

   
 
Самбірським місцевим центром з надання БВПД 02.11.2016 проведено семінар спільно з 

Турківським районним центром зайнятості з метою підвищення обізнаності громадян 
Турківського району, розширення доступу до  безоплатної правової допомоги. Також проведено 
спільного консультування громадян разом із Турківським районним центром зайнятості з питань, 
актуальних для осіб, що зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні  

 
8 грудня у приміщенні Червоноградського міського 
центру зайнятості відбувся захід для учасників АТО «Під 
одним дахом». Мета заходу – інформування учасників 
бойових дій посадовими особами різних організацій про 
послуги, які надають ці організації. Начальник відділу 
правової інформації та консультації Червоноградського 
місцевого центру з надання БВПД Мар’яна Марчук взяла 
участь у заході та інформувала присутніх АТОвців про 
можливість отримання безоплатної правової допомоги та 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
22 листопада 2016 року відбулася робоча зустріч директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області Ігора 
Микитина з заступником прокурора 
Львівської області Юрієм Татомиром у 
приміщенні Регіонального центру. 

У зустрічі також взяли участь 
радник/тренер з питань верховенства 
права регіонального представництва 
КМЄС у Львові Маркус Ролофс, а також 
начальник відділу організації прийому 
громадян, розгляду звернень та запитів 

прокуратури Львівської області Ярина Скоп та заступник директора Центру Віра Іськович. На 
зустрічі обговорювалися питання можливої співпраці між прокуратурою та центрами надання 
безоплатної правової допомоги щодо забезпечення  рівного доступу людей до правової 
інформації та правосуддя  

1 грудня 2016 року в рамках організації співпраці між Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області та прокуратурою Львівської 
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області відбулась робоча зустріч начальника відділу організаційної роботи, забезпечення 
юридичної діяльності та інформації Регіонального центру Ореста Шота з заступником прокурора 
Львівської області Юрієм Татомиром та заступником Голови Консультативної ради громадських 
фахівців при прокуратурі Львівської області Романом Скірою. Орест Шот також взяв участь в 
роботі Комісії з питань дотримання законності в сфері боротьби з корупцією, хабарництвом, 
організованою злочинністю в органах державної влади та місцевого самоврядування та Комісії з 
питань дотримання законності в сфері етики, доброчесності, та професійної діяльності.  

 
05.10.2016 за ініціативи керівництва Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 
області відбулася робоча зустріч директора центру Ігора 
Микитина та менеджера з якості роботи адвокатів центру Наталії 
Мелян з працівниками патрульної поліції області у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ МВС України. 
Працівники регіонального центру ознайомили присутніх з 
роботою системи безоплатної вторинної правової допомоги та 
обговорили ряд питань, які стосувалися співпраці Центру, 
адвокатів та поліції у царині адміністративного законодавства.   

01.11.2016 відбулася чергова зустріч за круглим столом 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області Ігора Микитина та регіонального представника 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Наталії Малих з 
керівниками підрозділів патрульної поліції Львівської області.  В ході обговорення 
дотримання норм чинного законодавства при проведенні адміністративних затримань та 
дотриманні, при цьому, прав та свобод громадян, патрульною поліцією, сторони відзначили 
важливість піднятих питань та намітили шляхи подальшої співпраці. В круглому столі також брали 
участь начальник відділу моніторингу Управління патрульної поліції у м. Львові Максим 
Підболячний, старший інспектор ГУ НП у Львівській області Андрій Британ, інспектори відділу 
моніторингу УПП, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації адвокатів Регіонального центру Наталія Мелян. Зустріч, на прохання Регіонального 
центру, була організована старшим інспектором  відділу уповноваженого Голови з питань 
контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Оксаною Санагурською 

 

20 квітня 2016 року делегація уряду Канади відвідала з робочим візитом Перший львівський 
місцевий центр з надання БВПД. 
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1 листопада 2016 року директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Ігор 
Микитин провів робочу зустріч із Міністром юстиції Китайської народної Республіки У Айін у 
приміщенні Другого львівського місцевого центру з надання БВПД 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 
розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток мережі 
дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-
вразливих категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з 
особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
внутрішньо переміщені особи, учасників АТО та для громадян із статусом ветеранів війни, для 
людей з обмеженою можливістю до пересування, малозабезпечених осіб, для осіб, які 
перебувають у місцях позбавлення волі та осіб що перебувають у лікувальних закладах закритого 
типу, а також для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.  

 

 Так, протягом 2016 року центрами з надання вторинної безоплатної правової допомоги у 
Львівській області було здійснено 410 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 109 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема у міській та сільських 
радах області  працюють пункти скайп-консультування, також є  виїзд за потреби до дітей-сиріт, 
внутрішньо-переміщених осіб та для осіб з особливими потребами. 

Наприклад, 20 січня 2016 року, з метою створення можливостей для надання безоплатної 
правової допомоги учасникам антитерористичної операції, що 
перебувають в лікувальних закладах, розпочав свою роботу мобільний 

консультаційний пункт в Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону (вул. 
Личаківська, 26,  м. Львів, 79010) 
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 12 грудня 2016 року спеціаліст Бродівського бюро правової 
допомоги Буського місцевого центру О.Полінчук провела прийом і 
консультування на дому жінки з обмеженими можливостями 
пересування – інваліда ІІ групи п.М.Соколовської, яка є постійною 
клієнткою Центру. Ще в липні 2016 року Буським місцевим центром  
прийнято рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги даній особі та видано доручення адвокату для надання 
правової допомоги у справі про відшкодування завданих збитків при 
дорожньо-транспортній пригоді, після якої потерпіла залишилася 
калікою (може пересуватися лише на костилях).  

Фахівцями бюро правової допомоги Другого львівського 
місцевого центру здійснено 57 виїздів мобільних пунктів для 
консультування в територіальних громадах та суспільних групах, 
зокрема: 

10.10.2016 – в Родатицькій та Тучапській, 17.10.2016, 14.11.2016, 20.12.2016,  – в 
Великолюбінській селищній раді,  18.10.2016 в Повітнянській та Мшанській, 19.10.2016, 
11.11.2016  - в Суховолівській , 08.11.2016 – в Долинянській, 10.11.2016 – в Добрянській, 
19.10.2016 - Бартатівській сільських радах, 27.10.2016, 16.11.2016, 21.12.2016 в Комарницькій  
міській раді Городоцького району, в Жовківському районі: 18.10.2016 - в Волявисоцькій сільській 
раді, 06.10.2016 – в Потелицькій, 06.10.2016 – в Грядівській та Грибовицькій сільських радах, 
13.10.2016 – в Смереківській сільській раді, 09.12.2016 - в села Синьковичі та Малехів. 

Працівники Рава-Руського бюро правової допомоги 20.12.2016 провели виїзне 
консультування для осіб з обмеженими можливостями пересування в Рава-Руській районній 
лікарні. 

11.10.2016 працівник Городоцького бюро правової допомоги здійснила робочий виїзд до 
смт. Великий Любінь з метою надання консультації інваліду з обмеженими можливостями 
пересування Гулей Романні Григорівні. Зокрема, підчас виїзду фахівець проінформувала 
мешканку міста про її право на БВПД, роз’яснила, які документи необхідно зібрати для надання 
БВПД. Крім того, працівник бюро надала жінці консультацію щодо отримання житлової субсидії 
та допомогла в заповненні заяви та декларації. 17.10.2016 фахівець бюро взяла від Гулей Р.Г. 
документи для надання БВПД. 

09 листопада 2016 року заступником 
начальника Кам’янка-Бузького бюро правової 
допомоги Буського місцевого центру 
В.Назаркевичем  проведена виїзне консультування  
військовослужбовців військової частини №А-4623 у 
м. Кам’янці-Бузькій. Під час зустрічі присутнім 
надано інформацію про соціальний статус 
військовослужбовців, соціальний статус учасників 
бойових дій, порядок виділення земельних ділянок 
для учасників АТО, розповсюджено інформаційні 
буклети про права і пільги учасників АТО. 

 

4 жовтня Мар’яна Марчук, начальник відділу правової інформації і консультацій 
Червоноградського місцевого центру та Ірина Семіон, начальник відділу 
Соснівське_бюро_правової_допомоги зустрілися із військовослужбовцями в/ч № 2418. Під час 
зустрічі учасникам було презентовано основні завдання та напрями діяльності Центру та його 
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структурних підрозділів – бюро. Окрім того, 
працівники Центру розповіли про основні види 
послуг, які надаються, роз’яснили, які категорії 
осіб, відповідно до законодавства, мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу. Маряна 
Марчук розповіла з досвіду, що не усім, хто 
звертається до Червоноградського МЦ потрібен 
адвокат, а у більшості випадків можна урегулювати 
спір в досудовому порядку. Ірина Семіон коротко 
розповіла історію формування системи 
безоплатної правової допомоги і роз’яснила Закон 
України "Про безоплатну правову допомогу". Один 
з присутніх, мешканець Волині, запитав, чи може він отримати у нас первинну правову допомогу. 
Працівники центру пояснили, що надають безкоштовну юридичну консультацію усім, хто 
переступає наш поріг.  

16 листопада 2016 року начальник 
Золочівського бюро правової допомоги 
Буського місцевого центру О.Сагата провела 
виїзне консультування тематичний семінар для 
осіб, які перебувають на обліку у районному 
центрі зайнятості, а саме для демобілізованих 
учасників АТО. Під час заходу учасникам було 
надано інформацію про основні завдання бюро 
правової допомоги, порядок надання вторинної 
правової допомоги. Надано індивідуальні 
правові консультації з питань трудового  
законодавства, соціальних гарантій для 

учасників АТО, реєстрації місця проживання, встановлення в судовому порядку фактів, що мають 
юридичне значення.  

15 грудня 2016 року працівник Кам’янка-Бузького бюро правової допомоги Буського 
місцевого центру В.Назаркевич взяв участь у 
спільному консультуванні учасників АТО 
спільно з ГО « Захист прав та інтересів воїнів 
АТО м.Кам’янка-Бузька». 

27 грудня 2016 року заступник 
начальника Радехівського бюро правової 
допомоги Буського місцевого центру 
Т.Ференс взяла участь в мобільному 
консультаційному центрі «Під одним 
дахом» для учасників АТО та осіб з 
інвалідністю в Радехівському районному 
центрі зайнятості. Т.Ференс ознайомила 
присутніх з державними соціальними 

стандартами та гарантіями забезпечення прав осіб з інвалідністю і учасників АТО, акцентувала 
їхню увагу на можливості отримання безоплатної правової допомоги, відповіла на запитання 
щодо вирішення конкретних проблем. Також розповіла, на яку безоплатну вторинну правову 
допомогу можуть розраховувати учасники АТО та куди їм необхідно звертатися за нею. 
Розповсюджено інформаційні буклети про права та пільги для учасників АТО. 
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6 грудня головний спеціаліст відділу 
представництва Червоноградського МЦ Роман Макар та 
головний спеціаліст відділу Сокальське бюро 
правової_допомоги Ірина Скалетська провели зустріч із 
засудженими Сокальської виправної колонії № 47. 
Учасникам зустрічі надано інформацію про механізми 
захисту прав у відповідності до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» та діяльність 
Червоноградського місцевого центру з надання БВПД та 
його відділів – Сокальське бюро правової допомоги та 

Соснівське бюро правової допомоги. Також надано відповіді на питання засуджених 

13.10.2016 задля розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для осіб, які відбувають 
покарання  у місцях позбавлення волі, а також для 
підвищення правової обізнаності працівників 
пенітенціарної служби про систему та можливості 
безоплатної правової допомоги, в рамках робочої зустрічі з 
працівниками Управління Державної пенітенціарної 
служби України у Львівській області та виправних закладів 
закритого типу м.Львова, фахівцями Другого львівського 

місцевого центру  проведено інформаційно- консультативну сесію на тему:  «Реалізація права 
осіб, які відбувають покарання  у місцях позбавлення волі на безоплатну правову допомогу». 
Підчас обговорення проблемних питання реалізації надання безоплатної допомоги в 
установах виконання покарань учасники заходу визначили механізми надання безоплатної 
правової допомоги засудженим та особам, взятим під варту, а також алгоритм проведення  

юридичних консультацій для цієї категорії 
громадян. 

Слід відзначити дієву співпрацю з 
керівництвом ДПтСУ у Львівській області 
зокрема, за пропозицією заступника начальника 
управління Івана Слопака та начальника 
сектору СВПР управління ДПтС України у 
Львівській області, майора внутрішньої служби 
Сергія Кузьмича, працівники Центру спільно з 
адвокатами будуть надавати юридичні 
консультації засудженим та особам, взятим під 
варту в рамках «дня відкритих дверей» 
установах виконання покарань. 

Так, 21.11.2016 та 22.11.2016 р рамках співпраці 
з Управлінням державної пенітенціарної служби у Львівській області фахівцями відділу 
правовій інформації та консультацій здійснено виїзди до Личаківської колонії № 30  з метою 
проведення інформаційної сесії та надання правових консультацій  ув’язненим.  

Правопросвітництво стало впродовж 2016 року одним із пріоритетних напрямів роботи 
системи БПД на Львівщині. Наприклад, впродовж IV кварталу працівниками Самбірського 
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місцевого центру проведено: 09.12.2016 - круглий стіл, присвячений проблематиці прав 
людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо 
переміщених осіб, який відбувся у Самбірському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 13.12.2016  - інформаційна лекція для учнів 9-10 класів 
Мостиської ЗОШ  № 2 на тему "Захист прав неповнолітніх", проведена працівником 
Мостиського бюро правової допомоги спільно з працівниками Мостиського районного центру 
зайнятості,  

14.12.2016 - лекція для студентів 
Судовишнянського НВК на теми: 
«Безпека персональних даних у 
соціальних мережах”, проведена 
головним спеціалістом 
Мостиського бюро правової 
допомоги спільно з Мостиським 
районним центром зайнятості,  
14.12.2016 - виховна година в 
Рудківській гімназії на тему 
«Ювінальна деліктоздатність» для 
гімназистів 7 класу, проведена  
працівником Рудківського бюро 
правової допомоги, 15.12.2016 -  
семінар для учасників АТО, під 
час заходу працівник  
Мостиського бюро правової 
допомоги ознайомила присутніх з 
послугами, які надає Мостиське 

бюро правової допомоги, з умовами  надання первинної та вторинної правової допомоги  
учасникам АТО, 19.12.2016 - тематична виховна година для учнів 9-11 у Підгайчиківській СЗШ, 
проведена  працівником Рудківського бюро правової допомоги, 21.12.2016 – виховна година в 
Рудківській гімназії на тему «Ювінальна деліктоздатність» для гімназистів 7 класу, проведена  
працівниками Старосамбірського бюро правової  допомоги разом із дирекцією Старосамбірської 
ЗСШ №2 ім.Станіслава Дашо,  22.12.2017- правову вікторину в Михайлевицькій СЗШ для учнів 
9-10 класів, проведена працівником Рудківського бюро правової допомоги  

Отримано та забезпечено належне поширення інформаційних матеріалів МЮУ стосовно 
оформлення житлових субсидій 

1 червня, у День захисту дітей Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги взяв участь у марші-
ходотоні – започаткованому громадською 
організацією захисту прав дітей-інвалідів 
«Струмочок» та навчально-реабілітаційним 
центром «Світанок» заході. Цьогоріч це був 
яскравий флеш-моб «Діти України знають свої 
права». Його учасники не лише нагадали 
перехожим окремі статті Конвенції про права 
дитини, а й проілюстрували їх власноруч 
виготовленими пазлами, з яких склали карту 
України, наголосивши на цілісності та 
неподільності нашої держави. Разом із юними волонтерами-учнями Червоноградської 
загальноосвітньої школи №12 – працівники Центру розповсюдили інформаційні матеріали про 
діяльність Центру. Юні учасники розповідали своїм ровесникам про їх права та свободи, про те, 
як захистити свої права і хто у цьому допоможе; поширили буклети, розроблені спеціалістами 
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Червоноградського місцевого центру з надання БВПД, що містять цікаву інформацію правового 
характеру. 

 
10 жовтня у Червонограді стартував правопросвітницький проект «Правовий 

блокбастер», який реалізовується Червоноградським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та громадською організацією «Молодіжний ініціативний центр». 

Організатори проекту поставили перед 
собою кілька завдань: донесення до учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів, 
ліцеїв основних засад прав людини, 
напрацювання разом з ними дієвих механізмів, 
які б допомагали права захищати тощо. Окрім 
того, одним із завдань проекту є формування у 
молоді культури перегляду та обговорення 
продуктів індустрії. 

Першою хвилею кінопоказів охоплено 
учнів 8-10 класів Червоноградської 

загальноосвітньої школи № 7, Сокальської № 4, Червоноградських навчально-виховних 
комплексів № 10 та № 13. Саме у цих навчальних закладах учням працівники Центру (Наталія 
Костишин, Мар’яна Марчук, Василина Кіщак, Ірина Семіон) запропонували для обговорення, 
дискусії, роздумів вічну тему невід’ємного природного права людини на життя. Під час короткого 
вступного тренінгового модуля учасники проекту напрацювали спільне та відмінне у баченнях 
життєвих цінностей, подискутували про те, що є найважливішим для них, а що можна обміняти, 
подарувати, віддати... 

Для першого кіносеансу було запропоновано короткометражний фільм, що став свого 
часу переможцем Манхетенського фестивалю, «Сота доля секунди». Події фільму відбуваються 
під час Сирійського воєнного конфлікту. У зоні бойових дій працюють фотографи, один із яких 
робить епічне фото – момент смерті дитини від кулі в голову. Це фото визнають кращим на 
престижному фестивалі фотомистецтва. Коротка фабула фільму спонукала глядачів до емоційних 
співпереживань, перевтілення в роль кіноперсонажів, бурхливого обговорення по завершенню 
перегляду. Тренери запропонували підліткам проаналізувати сюжет з точки зору дотримання 
права на життя, уявно передивитися кінострічку очима когось із кіногероїв, спробувати написати 
свій сценарій таким чином, щоб у жодному разі не порушити права персонажів. Бурхливу 
реакцію у присутніх викликала пропозиція «поторгуватися» тими цінностями, які кожен для себе 
визначив самостійно, спробувати позбутися тих, які втратили свою актуальність. 

14 листопада директор Червоноградського МЦ Наталія Костишин та начальник відділу 
правової інформації та консультацій Мар'яна Марчук зустрілися з учнями 8-го та 10-го класів 
Червоноградського навчально-виховного комплексу №10. Цього разу для перегляду обрано 
британський короткометражний фільм режисера Бабака Анварі «Два плюс два».  
Перед переглядами фільму працівники Центру провели тренінгові модулі, у яких враховувалися 
вікові особливості учасників та їх досвід в участі у подібних заходах. Свобода слова, свобода 
думки, право на життя – чи справді вони даються всім однаково і без жодної умови, як сонце у 
небі, як повітря, як мамина любов? А якщо ні? Якщо ці права потрібно відстоювати, то хто і як 
повинен це робити, і чим для цього можна пожертвувати? Ці та інші питання запропонували 
підліткам для обговорення. 
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Чотири фільми, чотири покази – саме так 
вперше пройшов у Червонограді, Соснівці та 
Сокалі ХІІІ Мандрівний міжнародний фестиваль 
документального кіно про права людини. 
Партнери проведення фестивалю – 
Червоноградський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
громадська організація «Молодіжний 
ініціативний центр», обираючи фільми для 
перегляду та обговорення, керувалися кількома 

принципами: 
- це мали бути фільми українського виробництва, які б спростовували твердження про те, що 
документального кіно в Україні нема;- це мали бути фільми, які б відображали події, що 
відбуваються в Україні зараз. Тому глядачам запропонували фільми «10 секунд», «Остап» та «Ті, 
що прийшли до влади». Хорошим лейтмотивом до перегляду у Червоноградській міській 
бібліотеці та в Сокальському Народному домі стало спілкування глядачів у режимі скайп-
конференції з Героєм України Левком Лук’яненком. Присутні відзначили те, наскільки чітко і 
точно Левко Григорович робив акценти, проводив паралелі між минулими та сучасними подіями. 

 
01 грудня 2016 року працівником Бродівського 

бюро правової допомоги проведено  
правопросвітницьку лекцію для військовослужбовців 
на тему: «Права військових. Пільги учасниками АТО.» у 
військовій частині №0508, що знаходиться в м.Броди. 

 
Працівники Стрийського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 
організували та провели   255 інформаційно – 
просвітницьких заходів різного виду та форми. Серед 

них: 
- інформаційно-консультативні сесії для різних категорій осіб: школярів, студентів, дітей – 

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, громадян з особливими потребами, людей 
похилого віку, ветеранів АТО, осіб, які мають девіантну поведінку, ВПО, осіб, які засуджені до 
відбування покарання із позбавленням волі та без позбавлення волі, безробітних громадян; 

- правовиховні уроки для учнів та студентів; 
- підведення підсумків півфіналу конкурсу малюнків «У країні закону і права» серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міст Борислава,  Дрогобича, Нового Ноздолу та Трускавця, 
а також районів: Жидачевського, Миколаївського,  Сколівського, Стрйського; 

- лекторії для учнівської та студентської молоді; 
- бесіди для школярів; 
- правові змагання різного характеру: (вікторини, ігротеки, правові експрес –поїзди, 

правові ринги, тощо); 
- семінари \ тренінги для безробітних, лідерів громадських організацій, працівників ОМСів 

та працівників органів державної виконавчої влади;  
- круглі столи за участю представників ЗМІ, місцевої влади, активістів громади, НДО, ВПО; 
- вуличне навчання жителів Дрогобича на тему: «Працюй в Україні: правові гарантії 

легальної зайнятості»; «10 прав при затриманні чи арешті, які має знати кожен», «Правові основи 
підприємницької діяльності», «Як правильно обміняти придбаний товар?» «Як не стати жертвою 
злочину?». 

- книжкова виставка в Сколівській центральній районні бібліотеці на тему:  «У країні 
Закону та Права». 
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Система безоплатної правової допомоги Львівщини цьогоріч провела понад 200 заходів 

в рамках Всеукраїнського тижня права започаткованого з ініціативи Координаційної ради 
молодих юристів України при Міністерстві юстиції України: це і проведення у навчальних 
закладах, закладах культури, пенітенціарних закладах, військових частинах тематичних заходів 
інформаційного, освітнього та виховного характеру, і виступи у засобах масової інформації з 
питань реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції, і 
забезпечення надання правової допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав людини 

через мережу місцевих центів та їх бюро. 
9 грудня 2016 організовано круглий стіл на 

тему:«Владні інституції та розвиток громадянського 
суспільства на Львівщині», присвячений 68-річчю з 
дня проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 
Загальної декларації прав людини. за участю  
представників владних структур області: Львівської 
обласної ради, Львівської обласної державної 
адміністрації, Львівської міської ради, Управління СБ 
України у Львівській області, Львівської обласної 
прокуратури, Військової прокуратури Західного 

регіону України, Головного управління Національної поліції у Львівській області, Апеляційного 
суду Львівської області, Регіонального представництва Уповноваженого ВР України з прав 
людини у Львівській області, Управління забезпечення прав людини Національної поліції України 
у Львівській області, Управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області, 
Головного територіального управління юстиції у Львівській області, Львівського обласного центру 
зайнятості та Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області Ігор Микитин розповів про реалізацію соціального проекту Уряду щодо 
надання безоплатної правової допомоги на теренах Львівщини, навів конкретні цифри та 
досягнення системи, закликав об’єднати зусилля для створення сприятливих умов формування 
громадянського середовища та спільно і ефективно вирішувати проблемні питання, що 
виникають у процесі проведення реформ у правовій сфері, адже роботи ще багато. 

Перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській 
області Олександр Сафін розповів про роботу управління в розрізі звернень громадян: понад 1 
тис звернень, серед яких багато повторних, незважаючи на надання фахівцями кваліфікованих 
відповідей, а також звернув увагу на прогалини у нормативно-правовому забезпеченні 
діяльності, яке негативно впливає на роботу фонду та викликає нарікання у мешканців. 

Заступник прокурора Львівської області Юрій Татомир звернув увагу на зміни у 
законодавстві, яке регулює діяльність органів прокуратури та відсутність повноважень щодо 
представлення інтересів громадян у судах (за винятком однієї категорії). Громадяни за звичкою і 
надалі скеровують безпідставні звернення, які прокуратура вимушена пере скеровувати в інші 
органи та організації, і зокрема, в центри безоплатної вторинної правової допомоги. З 
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Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області 
налагоджено хорошу співпрацю і на теперішній час триває вдосконалення механізмів взаємодії. 

Заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук   розповіла 
про проведення центрами великої правопросвітницької роботи, результатом якої є зменшення 
кількості звернень громадян, а також запросила залучитись до проведення систематичних  акцій 
«Під одним дахом». 

Заступник начальника юридичного управління – начальник відділу правового забезпечення 
юридичного управління апарату Львівської обласної державної адміністрації  Оксана Томашук 
надала інформацію про структурні зміни в адміністрації, зокрема, в частині правового 
забезпечення діяльності та його якісного наповнення, а також про зацікавленість у співпраці 
заради покращення доступу мешканців Львівщини до якісної правової допомоги. Відразу було 
досягнуто домовленості про залучення фахівців управління до проведення навчання працівників 
бюро правової допомоги, яке має відбутись ще у цьому році.   

Начальник юридичного відділу Львівської обласної ради Андрій Мельник звернув увагу 
присутніх на те, що багато громадян звертаються до органів влади безпідставно, не розуміючи їх 
повноважень та можливостей, підкресливши цим важливість проведення зустрічей за участі 
представників владних інституцій та необхідності посилення комунікативних заходів задля 
забезпечення якнайкращого доступу мешканців Львівщини до правової допомоги. 

Уповноважений працівник Управління забезпечення прав людини Національної поліції 
України старший інспектор з о/д Оксана Санагурська поінформувала присутніх про функції нової 
структури та основні завдання, які стоять перед управлінням, а також про конкретні заходи, які 
вже проведені в рамках співпраці з Регіональним центром. Робота тільки розпочинається і 
спільних точок дотику є дуже багато. 

Учасники круглого столу висловили готовність до поглиблення співпраці задля досягнення 
основної мети – підвищення правосвідомості громадян та покращення їх доступу до отримання 
правової інформації та консультацій, а також можливість отримання ними захисту в судовому 
порядку, а також висловили жаль щодо неучасті у роботі круглого столу частини запрошених 
представників владних інституцій.  

09 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського 
тижня права заступником начальника Золочівського 
бюро правової допомоги Буського місцевого центру 
Матейко С.Ю. проведено зустріч з офіцерським 
складом військової частини В3948 в м.Золочів. Під 
час зустрічі учасникам було роз’яснено положення 
законодавства щодо часових рамок тривалості 
особливого періоду, розірвання строкового 
контракту під час особливого періоду, надання 
щорічних додаткових відпусток під час особливого 
періоду, доведено до відома судову практику щодо 

цих питань. Також військовослужбовцям було надано інформацію про основні завдання бюро 
правової допомоги, порядок надання вторинної правової допомоги учасникам бойових дій. 

07 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського 
тижня права начальник Золочівського бюро правової 
допомоги Ольга Сагата взяла участь в тематичному 
семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
районному центрі зайнятості, з питань проблем 
нелегальної зайнятості. Під час заходу учасникам було 
надано інформацію про основні види порушень 
трудових прав та соціальних гарантій для працівників, 
які мають місце у випадках використання найманої 
праці громадян без оформлення трудових відносин. 
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09.12.2016 року начальник відділу організаційної роботи, забезпечення юридичної 
діяльності та інформації Регіонального центру Орест Шот провів семінар-лекцію для працівників 
відділу соціального захисту населення Галицького району м.Львова  

 
Буським МЦ проведено уроки «Ти і закон. Знай свої права, дитино», «Я знаю як захистити 

свої права» та семінари  «Упередження здійснення правопорушень серед дітей та підлітків» 
для учнів 9, 10, 11 класів в ЗОШ №3 м.Броди, Заболотцівській ЗОШ, Радехівській ЗОШ №2, Буській 
гімназії ім. Є.Петрушевича, Яблунівській ЗОШ Лопатинській ЗОШ І-ІІ рівня, Золочівській ЗОШ №1 

 
В рамках відзначення 
Всеукраїнського тижня права 
Другим львівським МЦ 
проведено: 

-  у навчальних закладах 4 
уроки “Права людини” з нагоди 

проголошення Загальної 
декларації прав людини. 

- спільно з Городоцьким 
районним центром зайнятості з 
залученням інспектора ювенальної 
превенції райвідділу поліції, 
спеціаліста Городоцького центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді для учнів Долинянського 

НВК правову вікторину на тему: “Права людини”; 
- екскурсію в суд для учнів 9,10, 11 
класів  Городоцької НВК № 2; 
-  семінар на тему: «Історія, 
особливості та еволюція прав 
людини. Реалізація права на 
безоплатну правову допомогу» з 
викладачами та студентами 
юридичного факультету 
Львівського університету бізнесу і 
права; 

- 7  семінарів, зустрічей за круглим столом, присвячених проблематиці прав людини, 
захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених 
осіб.  
 

8 грудня 2016 року інтегратор Першого львівського місцевого центру БВПД взяв участь у 
Круглому столі на тему «Аналіз ключових проблем ВПО з числа жінок та шляхи адаптації ВПО 
до нових умов. Рекомендації для громадськості та влади!» за участі  ГО "КримSOS", ГО 
"Молодіжна Альтернатива", осіб з числа ВПО, представників державних структур - Львівського 
обласного центру зайнятості, Львівського міського центру зайнятості, директора Львівського 
місцевого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Департаменту соціального захисту 
населення ЛМР, представників ОБСЄ. Обговорено проблемні питання реалізації права та шляхи 
їх вирішення для внутрішньо переміщених осіб.  
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З нагоди проведення у 2016 
році Всеукраїнського тижня 
права Самбірським місцевим 
центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
було організовано та 
проведено у навчальних 
закладах тематичні заходи 
інформаційного, освітнього та 
виховного характеру, а також 
семінари, майстер-класи, круглі 
столи, дискусії, присвячені  
проблематиці прав людини, 
учасників АТО та внутрішньо 
переміщених осіб, а саме: 
05.12.2016 - урок права на тему 
"Людина як учасник цивільних 

правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність фізичної особи” для учнів 10-
го та 11-го класів середніх шкіл  №1 та №7 м. Самбора, 05.12.2016 - профінформаційний захід для 
студентів Коледжу Львівського університету бізнесу і права у місті Старий Самбір,  який відбувся 
у формі правової вікторини на тему «Захист прав людини. Права неповнолітніх у трудових 
правовідносинах»,  інформаційний семінар для учнів 9-го класу ТКЗ ЛОР "Турківська школа-
інтернат" І-ІІ ступенів на тему "Ти і закон. Знай свої права, дитино”, 05.12.2016 – 
профінформаційний семінар для безробітних за участю представників відділу «Старосамбірське 
бюро правової допомоги» Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та провідного юристконсульта Старосамбірського районного центру 
зайнятості, який відбувся у приміщенні Старосамбірського районного центру зайнятості, 
06.12.2016 -  лекція навчально – виховного характеру на теми: «Безпека персональних даних у 
соціальних мережах. Права та обов’язки користувачів соціальних мереж», «Протидія 
насильства в сім’ї», «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх» для 
учнів Стрілківської школи-інтернат І-ІІІ ст, проведена працівниками  відділу «Старосамбірське 
бюро правової допомоги» Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги спільно із представниками  Старосамбірського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді та інспектором ювенальної превенції сектору превенції 
патрульної поліції Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області,   
06.12.2016 - тренінг  на тему «Правила та закони у твоєму житті» для учнів 10-х класів Рудківської 
гімназії, 06-07.12.2016 - Дні відкритих дверей у  Самбірському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, гостями центру були учні 9-х класів середніх шкіл №1 
та №3 міста Самбора, 07.12.2016 - інформаційний урок на тему "Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх" для учнів 8-10 класів Турківського НВК №2, проведений 
працівниками Турківського бюро правової допомоги спільно із Турківським районним центром 
зайнятості, 07.12.2016 - лекція для студентів Турківського професійного ліцею на тему "Соціальні 
та економічні права людини", організована працівниками Турківського бюро правової допомоги 
спільно з Турківським районним центром зайнятості, 07.12.2016 - інформаційний урок 
"Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх”,“Безпека персональних даних 
у соціальних мережах. Права та обов’язки користувачів соціальних мереж» для учнів 5-8 класів 
Мостиської ЗОШ №1, проведений працівниками Мостиського бюро правової допомоги спільно з  
інспектором ювенальної провенції, працівником Мостиського відділення поліції Яворівського 
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відділу поліції ГУ НП у Львівській області, 07.12.2016 – інформаційно – виховна лекція на теми: 
«Затримала поліція? Твої дії?», «Протидія насильства в сім’ї», «Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх», проведена працівниками відділу «Старосамбірське бюро 
правової допомоги» Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  для студентів Нижанковицького професійного ліцею, 07.12.2016 –  турнір знавців 
права «В країні Феміди» серед учнів 9-х, 10-х класів Рудківської СЗШ І-ІІІ ступенів, який провели 
працівники Рудківського бюро правової допомоги, 08.12.2016 - у Турківському районному центрі 
зайнятості відбувся семінар на тему "Легальна зайнятість" за участі працівників Турківського 
бюро правової допомоги.  08.12.2016 - виховний захід на тему “Право на правову допомогу” у 
середній школі №4 м. Самбора, організований працівниками Самбірського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, 08.12.2016 – інформаційний урок для учнів 
8-11 класів Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на тему "Захист прав неповнолітніх", проведений 
головним спеціалістом Туркісвського бюро правової допомоги спільно з Турківським районним 
центром зайнятості,  09.12.2016 – круглий стіл «Соціально-правовий захист учасників АТО та 
внутрішньо переміщених осіб», організований працівниками Турківського бюро правової 
допомоги, до участі в якому були запрошені представники органів державної влади, 09.12.2016 
– інформаційний захід для ветеранів бойових дій та учасників АТО, організований  працівниками 
відділу «Старосамбірське бюро правової допомоги» Самбірського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з метою розширення доступу до безоплатної 
вторинної правової допомоги для осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни 
та гарантії їх соціального захисту», 

Молодші школярі Сокальського навчально-виховного комплексу № 4 приєдналися до 
правопросвітницького квесту "Мої права - моя відповідальність" 

Діти - це наше майбутнє! І від того, який внесок ми зробимо у їх розвиток, виховання, чи 
зуміємо закласти поняття цінностей, таке майбутнє вони створюватимуть. Як розповісти дітям 
про серйозні речі так, щоб вони не занудьгували і все добре зрозуміли і запам'ятали? Для цього 
в рамках Всеукраїнського тижня права 9 грудня головним спеціалістом відділу Сокальське бюро 
правової допомоги Скалетська Ірина для учнів 4-го класу Сокальського НВК №4 - ліцей проведено 
правовий квест на тему «Мої права – моя відповідальність». Знання можна засвоювати мимоволі, 
граючись, і отримувати від цього задоволення. Діти можуть і не задумуватися про свої права 
щодня, втім, наші маленькі громадяни мають знати, що права дитини існують і вони невід’ємні 
від інших прав, гарантованих державою. Обізнаність школярів у сфері права, яку вони 
демонстрували під час виконання завдань квесту, приємно вразила. Цікаво було спостерігати за 
емоціями, суперечками, злагодженими командними діями юних учасників. Окрім того, 
справжній командний дух та підтримку молодших школярів продемонстрували дев'ятикласники, 
які були співорганізаторами заходу - кожен із "квесторів" вболівав за всі команди, радів 
правильним відповідям та швидко виконаним завданням, співпереживав, коли молодшим щось 
не вдавалося. 
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Представництво інтересів в судах та складання документів правового характеру 
Уже впродовж ІІ кварталу 2016 року фахівцями Першого львівського місцевого центру з 

надання БВПД, складено 23 процесуальних документи особам, які не підпадають під дію ЗУ «Про 
безоплатну правову допомогу», однак потребують вторинної правової допомоги. 

 
Працівники  Жовківського бюро правової допомоги Другого львівського МЦ Х.Станкевич та 

М. Савіцький діючи відповідно до наказів Центру та на підставі довіреностей на представництво 
інтересів особи представляли інтереси громадян у судах. Зокрема у справах щодо оскарження 
постанови про накладення адміністративного стягнення, про стягнення аліментів на утримання 
дитини, про усунення перешкод у вихованні сина, про розірвання шлюбу, про визнання права 
власності на земельний пай та присадибну земельну ділянку в порядку спадкування.  

 Працівником відділу представництва Другого Львівського місцевого центру з надання 
БВПД було складено  дві заяви в поліцію про порушення кримінального провадження, 
адміністративний позов про оскарження постанови про накладення адміністративного 
стягнення, заяву до Головного територіального управління юстиції у Львівській області щодо 
виконання державним виконавцем рішення суду про стягнення аліментів, позовну заяву про 
визнання особи недієдатною, складено запит про надання підприємством інформації про 
заробітну плату працівника за два місяці, що передували його звільненню для подальшого 
звернення із позовом про стягнення компенсації за весь час затримки у виплаті заробітної 
плати, надано консультацію з приводу спадкування, роз’яснено порядок оскарження рішення 
суду про розлучення. 

 

 [1.2] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 
допомоги 

Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувається 
відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової 
допомоги від 06 квітня 2015 року № 136, яким запроваджено з 1 липня  
2015 року систему заходів щодо моніторингу дотримання адвокатами 
стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі.  

З метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Регіональним центром у продовж звітного періоду здійснено 
моніторинг  якості роботи 76 адвокатів у судових засіданнях у кримінальних провадженнях. 

Також з цією метою проводяться регулярні бесіди з клієнтами. Так у 2016 році проведено 
14 бесід - клієнти задоволені діями адвокатів. З метою покращання взаємодії з Регіональним 
центром було проведено 2 анонімних анкетування адвокатів у яких взяло участь 131 та 95 
адвокатів відповідно. 

[1.3] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 
З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення захисту, 

гарантованого державою, Регіональним та місцевими центрами здійснюються заходи щодо 
обміну досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів системи безоплатної правової допомоги. 
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 4, 11 та 17 лютого а також 17 березня, 2016 
року у приміщенні Регіонального центру відбулися 
робочі зустрічі начальника відділу забезпечення 
якості правової допомоги та підвищення якості 
адвокатів із адвокатами, з якими Регіональним 
центром укладено контракти для надання 
безоплатно] вторинної  правової допомоги. На 
зустрічі обговорювалися питання співпраці 
адвокатів з Регіональним центром, зокрема 
організація роботи з видачі доручень для 
здійснення захисту осіб, оплати праці, а також 
дотримання адвокатами якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги населенню.  

20 квітня, 20 та 27 липня та 21 грудня 2016 року у приміщенні Регіонального центру 
відбулися робочі зустрічі начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення якості адвокатів із адвокатами, з якими Регіональним центром укладено контракти 
для надання безоплатно] вторинної  правової допомоги на тему «Обговорення проблемних 
питань, котрі виникають у адвокатів під час виконання доручень центру,  дотримання стандартів 
якості надання БВПД, обмін досвідом по застосуванню норм діючого законодавства»   

15 червня 2016 року відбувся круглий стіл на тему : «Обговорення проблемних питань, 
котрі виникають у адвокатів під час виконання доручень центру, обмін досвідом по застосуванню 
норм діючого законодавства». 

21 грудня 2016 року робоча зустріч із адвокатами, з якими Регіональним центром 
укладено контракти для надання безоплатно] вторинної  правової допомоги включала 
обговорення змін, які планується внести в методику розрахунку винагороди адвоката за надану 
правову допомогу.   

18 листопада в готелі «Жорж» працівники 
місцевих центрів та адвокати, які співпрацюють з 
Регіональним центром взяли участь у роботі 
навчального тренінгу, проведеного Благодійним 
Фондом "Право на захист" за підтримки Агенства ООН 
у справах біженців та Координаційним центром з 
надання правової допомоги на тему: «Застосування 
Конвенції про статус біженця 1951 року та Протоколу 
до неї 1967 року у справах про відмову в наданні 
захисту шукачам притулку в Україні». Учасники 
тренінгу отримали сертифікати  

Проведено 120 методичних та практичних роз’яснень  за  виконанням адвокатами 
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Проведено 96 методичних  та практичних роз’яснень  по заповненню звітів та розрахунків 
адвокатами. 

Систематизовано  та узагальнено приклади успішного захисту, кращих практик 
адвокатської діяльності, типові питання. 

18 травня 2016 року начальник відділу забезпечення якості надання безоплатної правової 
допомоги Наталія Мелян Н.Ю. взяла участь у робочій  нараді  кримінальної палати Апеляційного 
суду  Львівської області. 
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27 травня 2016 року директор Першого львівського 
місцевого центру з надання БВПД Барбара Калюжна взяла 
участь у зустрічі  з адвокатами з різних регіонів України, 
яку проводили канадські колеги - представники 
Канадської асоціації 
юристів. 

Менеджер з 
якості Регіонального 
центру Мелян Н.Ю. 

взяла участь у зустрічі менеджерів з якості 13.10.2016 у 
м.Київ, а 13.12.2016 у м.Полтава. 

Крім цього за ініціативою Регіонального центру 
сформовано портрет адвоката, що надає безоплатну 
правову допомогу (контрольна група складається з 111 
адвокатів, котрі пройшли конкурс і увійшли в реєстр 
адвокатів що мають право надавати безоплатну правову допомогу у різні роки) 

 
Середній досвід адвокатської діяльності на момент укладення контракту становить 7,5 років 

 
 

74 адвокати володіють більше ніж однією мовою на достатньому рівні для спілкування (не 
враховуючи російську), 70 адвокатів володіють подвійною спеціалізацією в фундаментальних 
галузях права (цивільне та кримінальне) а також 100% адвокатів пройшли підвищення 
кваліфікації через тренінг/кущовий семінар. Середній вік адвоката складає 40 років. 
 

 
 [1.4] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 
громад 
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19 травня 2016 року у приміщенні юридичного 
факультету відбувся круглий стіл на тему «Медіація у 
кримінальному провадженні», у якому взяли участь: 
директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ігор Микитин, директор 
Першого Львівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Барбара 
Калюжна, адвокати Львівського центру медіації, 
директор європейської правничої асоціації Богуцький 
заступник Голови Апеляційного суду Львівської області 

Василь Ревер, прокурор Прокуратури Львівської області Данило Антощак, представники 
незалежної асоціації студентів- правників ELSA Lviv, студенти юридичного факультету ЛНУ ім. І. 
Франка.  

07 червня 2016 у приміщенні Самбірської РДА відбулося засідання круглого столу з 
впровадження Національного механізму взаємодії суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми. 
Захід відбувся за ініціативи ГО "Центр "Жіночі перспективи". Керівник Проекту "Впровадження 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері протидії торгівлі 
людьми, у Львівській області»,  та юрист даної ГО розповіли учасникам як діє національний 
механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: мету 
створення та способи реалізації, як діятиме даний проект на нашій місцевості. Учасники активно 
обговорювали дану тему та вирішували яким чином максимум довести до відома мешканців 
територіальних громад ближніх районів.  

 
13 червня 2016 року в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Львівській області відбулася робоча зустріч директора Центру Ігора Микитина з 
представниками Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування сектору 
цивільної безпеки з нагоди відкриття у Львові регіонального представництва КМ ЄС. 
Радник/тренер з питань верховенства права КМ ЄС Маркус Ролофс розповів про Місію КМ ЄС, як 
допомогу державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки 
шляхом надання стратегічних консультацій і практичної підтримки, а також про основні напрямки 
діяльності.  Про перспективи співпраці між новоствореним регіональним представництвом КМ 
ЄС у Львові та Регіональним і місцевими центрами обговорювалося з координатором 
регіонального представництва Матсом Льюнгвальдом, асистентами регіонального 
представництва Олександрою Мазур і Ганною Стрілецькою та директором регіонального центру 
Ігорем Микитиним.  
 Також директор Регіонального центру ознайомив радника/тренера з питань верховенства 
права КМ ЄС Маркуса Ролофса з діяльністю Регіонального та місцевих центрів, перспективою 
розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги, створенням бюро, навчального 
центру та можливістю проводити спільні тренінги для адвокатів та працівників правоохоронних 
органів. 

 
У рамках проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи 

кримінальної юстиції в Україні» в Івано-Франківську відбувся 
регіональний круглий стіл з питань системи відбору адвокатів, які 
залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Зазначений проект спрямований на розвиток системи кримінальної 
юстиції, для якої характерні: 

► справедливість, дієвість, забезпечення поваги до прав людини та основоположних свобод; 
► ефективність у боротьбі зі злочинністю; 
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► недопущення корупції та відповідальність на інституційному й особистому рівнях; 
► довіра громадськості. 

У заході взяли участь члени конкурсних комісій з відбору з шести регіонів України (Івано-
Франківська, Волинська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області), 
зокрема, представники регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, відповідні територіальні управління Міністерства юстиції України, судді, представники 
адвокатури з відповідних регіонів. Львівщину на круглому столі представили директор 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 
області Ігор Микитин та адвокат, член Ради Львівського відділення Асоціації Правників 
України Антон Подільчак. Серед питань, які обговорювалися під час зустрічі: критерії та 
процедура відбору адвокатів, практичний досвід різних областей, регіональні особливості, а 
також шляхи вдосконалення системи відбору. 

 
08 червня 2016 року фахівці Першого львівського місцевого центру та адвокати системи 

БПД прийняли участь у пілотній ініціативі моніторингу реадмісії в Україні і Пакистані. Всі учасники 
заходу разом з представниками UNHCR, the UN Refugee Agency, IOM Ukraine обговорили питання 
надання БВПД реадмісованим шукачам притулку у Львівській області. 

 
13 червня 2016 року – фахівці Першого львівського місцевого центру разом з адвокатами 

системи БПД прийняли участь в роботі круглого столу «Впровадження механізмів роботи із 
жінками потерпілими від насильства, передбачених Стамбульською конвенцією у 
національне законодавство» 

 
 На виконання Плану Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області на 2016 
рік, 12 березня 2016 року в приміщенні 
Бориславської міської ради відбувся круглий 
стіл на тему: «Співпраця заради посилення 
правових можливостей вразливих груп 
населення».  

Під час заходу було наголошено про важливість напрацювань у напрямку співпраці усіх 
соціальних інституцій, правоохоронних органів, активних громадян заради посилення правових 
можливостей соціально–вразливих категорій населення. У рамках цієї взаємодії необхідно 
передбачити заходи інформаційного та консультативного характеру. Важливо також запланувати 
такі види діяльності, які би передбачали активне включення у процес конкретних груп населення, 
зокрема, під час напрацювання Програми правової освіти та правової допомоги населенню.  

Також слід зазначити, що під час 
заідання круглого столу було 
підписано договір про співпрацю 
між Стрийським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та Бориславським 
міським сектором кримінально - 
виконавчої інспекції. 

Положеннями цього 
документу, зокрема, передбачена 
співпраця у сфері застосування 
превентивних засобів юридичного 

характеру 
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23 листопада 2016 року з 11.00 до 13.00 відбулося одночасне проведення в усіх бюро 
правової допомоги спільного консультування мешканців працівниками бюро та посадовими 
особами Головного територіального управління юстиції у Львівській області – 
начальниками/працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Кожен 
мешканець Львівської області мав можливість отримати кваліфіковану відповідь на будь-яке 
питання, що стосується сфери державної реєстрації актів цивільного стану: реалізація прав 
фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної 
особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. За консультацією 
звернулись 58 осіб. 

25 листопада 2016 року в рамках реалізації Плану заходів з активізації надання 
безоплатної первинної правової допомоги за результатами оперативної наради в Міністерстві 
юстиції України 9 вересня 2016 року у Кам’янка-Бузькому та Радехівському бюро правової 
допомоги Буського місцевого центру відбулося консультування мешканців за участі директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ігора Микитина. 

З метою посилення взаємодії системи БВПД з суб'єктами надання первинної правової 
допомоги  проводились спільні акції з надання первинної правової допомоги, консультування 
громадян, зокрема: 

 
12 жовтня 2016 року головний спеціаліст Кам’янка-Бузького бюро правової допомоги 

Буського місцевого центру Д.Янюк взяв участь у круглому столі «Перспективи формування 
спроможної Добротвірської об’єднаної громади», який відбувся в рамках Програми ЄС 
«Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» у приміщенні Добротвірської 
селищної ради.  

 
12 жовтня працівники Червоноградського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Стельмах і Ірина Семіон, провели вуличне інформування в смт. 
Гірник та с. Межиріччя. В Гірницькій селищній раді в цей день 
працювали спеціалісти Червоноградського управлінні праці та 
соціального захисту населення, які приймали документи мешканців 
для призначення субсидії. Начальник 
Соснівське_бюро_правової_допомоги Ірина Семіон, розповіла 
мешканцям Гірника про роботу бюро правової допомоги, провела 
роз’яснення щодо порядку отримання послуг адвоката, роздала 
інформаційні буклети “Що таке БВПД та як її отримати”. Близько 10 
осіб було проконсультовано стосовно різних питань працівниками 
місцевого центру. 

Основні питання, 
які цікавили громадян - це які документи необхідні 
для призначення субсидії, чи може подати документи 
на отримання субсидії член сім"ї, який не є 
власником, але зареєстрований у квартирі, чи 
береться до розрахунку субсидії регрес, і що робити, 
коли зареєстровані декілька осіб, а фактично 
проживає менше. 

Відбулась зустріч з головою Гірницької 
селищної ради Климчуком Андрієм Мар"яновичем. 
Результатом робочої зустрічі стала домовленість про 
відкриття у Гірнику віддаленого консультаційного 
пункту правової допомоги, який працюватиме у режимі скайп-конференцій. Технічно виконувати 
функції організатора буде секретар ради - Юлія Василівна Майбук. 
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В цей день також відбулася зустріч з головою Межирічанської сільської ради - Сироїдом 
Іваном Дмитровичем і секретарем Оксаною Петрівною та інформаційна кампанія у с. Межиріччя. 

1 грудня підписано Меморандум про співпрацю між 
Червоноградським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в особі директора Наталії 
Костишин та громадськими організаціями Добротвора - 
"Перспектива плюс" (голова Марія Жуковська) та " Агенція 
місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району" 
(голова Ірина Нікітіна). 

Укладений Меморандум передбачає спільну діяльність 
підписантів, спрямовану на підвищення рівня правової 
спроможності громад, підвищення рівня правової обізнаності та 
культури громадян. 

 

Працівниками Другого львівського місцевого центру 
проведено: 

-  72 тренінги для посадових осіб 
місцевого самоврядування і депутатів ОМС  з 
питань удосконалення організації ними 
надання БППД за наступними темами: 
«Напрями та форми надання безоплатної 
первинної правової допомоги в 
територіальних громадах», «Механізми 

співпраці ОМС з місцевими центрами з надання БВПД 
щодо надання безоплатної правової допомоги 
мешканцям територіальних громад», «Організація 
роботи з надання безоплатної правової допомоги в 
територіальних громадах», «Реалізація права на 
безоплатну правову допомогу», «Система органів 
безоплатної правової допомоги. Інтеграція первинної та 
вторинної правової допомоги. Практичний досвід 
реалізації системи надання безоплатної правової допомоги спільно із органами місцевого 
самоврядування».  

- 14 інформаційних сесій з питань надання 
безоплатної правової допомоги місцевим центром 
та бюро правової допомоги, з них 2 на запрошення 
партнерських організацій, зокрема:    
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28.10.2016 на запрошення ІКЦ «Освіта» фахівці Центру - в ярмарку «Освіта в США». З вступним 
словом виступили Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович та 
Голова Львівської ОДА Олег Синютка. Під час заходу обговорили питання реалізації права на 
безоплатну правову допомогу студентської молоді в Україні та США.  

02.11.2016 - в засіданні методичної ради директорів профільних і комплексних 
позашкільних навчальних закладів. 

 
З метою забезпечення поширення інформації про роботу  

центру та бюро правової допомоги забезпечено участь фахівців 
центру в роботі колегіальних органів державної влади та місцевого 
самоврядування, нарадах, засіданнях депутатських комісій, 
наприклад: 

07.10.2016 - в засіданні постійної комісії з питань місцевого 
самоврядування, адміністративно-територіального устрою, 

міжнародної діяльності та зв’язку з українцями з-за кордону Жовківської районної ради; 
18.10.2016 – в сесії Волявисоцької сільської ради; 
15.11.2016 –  у засіданні комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, 

законності, дотримання прав людини та військових проблем  Городоцької районної ради; 
23.11.2016 та 24.11.2016 – в  роботі сесій Городоцької міської та районної рад, 

29.11.2016 – в роботі сесії Комарнівської міської ради. 
22.12.2016 – у роботі ІІ пленарного засідання X 

позачергової сесії Городоцької районної ради VII 
скликання. 

27.12.2016 – у роботі комісії з законності 
депутатської етики та правопорядку Львівської міської ради 

Підписано угоди про співпрацю з Воле-Висоцькою, 
Кулявською і Великодорошівською, Артасівською, 
Малехівською сільськими радами Жовківського району та 
Галичанською, Речичанською і Братковицькою, 
Родатицькою,  та Тучапською сільськими радами 

Городоцького району. 
Самбірським місцевим ціентром : 

04.10.2016 - головний спеціаліст Мостиського бюро правової допомоги  взяла участь у 
роботі громадської приймальні управління соціального захисту населення Мостиської РДА  

04.10.2016 - відбувся візит у Підгайчиківську сільську раду. Здійснено презентацію 
Рудківського бюро правової допомоги, консультування клієнтів, забезпечення громадян 
інформаційно-правовими матеріалами про безоплатну правову допомогу. Узгоджено план 
подальшої співпраці між Рудківським бюро правової допомоги  та вищезазначеною сільською 
радою 

11.10.2016 - сільський голова Михайлевич відвідав Рудківське бюро безоплатної правової 
допомоги з метою домовленості про подальшу співпрацю, а також організації спільних прийомів 

12.10.2016 - відбувся інформаційний семінар на тему "Загальні питання зайнятості 
населення та стану розвитку регіону" у Старосамбірському районному центрі зайнятості. Задля 
ознайомлення громадськості з  метою, завданнями і напрямами діяльності такої установи, як 
бюро правової допомоги, представники відділу Старосамбірське бюро правової допомоги також 
відвідали даний семінар  



29 
 

17.10.2017 - організовано виїзні прийоми та консультування  громадян в окремих   
сільських та селищних радах,  що обслуговуються Рудківським бюро правової допомоги 

18.10.2016 - начальником Турківського бюро правової допомоги було організовано 
виїзний прийом громадян у Боринській селищній раді.  Проведено консультування громадян з 
правових питань, що стосуються  цивільного, сімейного права, права соціального забезпечення, 
залучено до співпраці орган місцевого самоврядування   

20.10.2016 - у приміщенні Старосамбірського відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану  відбувся  прийом громадян працівниками Старосамбірського бюро правової 
допомоги  спільно з начальником Старосамбірського відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану  

24.10.2016 -  працівником Рудківського бюро правової допомоги організовано виїзний 
прийом громадян у Новосілко-Гостиннівській та Михайлевицькій  сільських радах.  Під час 
прийому  проінформувано про діяльність Рудківського бюро правової допомоги, систему 
надання безоплатної правової допомоги, доступ до безоплатної правової допомоги вразливих 
категорій населення. Вищезазначені сільські ради забезпечено необхідними інформаційно-
консультативними матеріалами. Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю 

24.10.2016 - відбулася зустріч працівників Турківського бюро правової допомоги  із 
керівництвом Управління Пенсійного фонду в Турківському районі, налагоджено співпрацю, 
зокрема щодо проведення інформативних заходів для населення про діяльність Турківського 
бюро правової допомоги 

26.10.2016 -  працівниками Турківського бюро правової допомоги проведено акцію з 
надання первинної правової допомоги спільно із Турківським районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги, 
інформування  вразливих категорій населення про систему надання безоплатної правової 
допомоги  

04.11.2016 - заступник начальника відділу “Мостиське бюро правової допомоги” 
Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  провів 
спільно з громадськими організаціями виїзний прийом громадян у Шегинівській сільській раді  

09.11.2016 - участь працівників Мостиського бюро правової допомоги у планових спільних 
прийомах громадської приймальні Управління праці та соціального захисту Мостиської 
районної державної адміністрації  

09.11.2016 – начальником Турківського Бюро правової допомоги було залучено в якості 
партнера сільську раду села Верхнє, налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги громадянам, а також, обговорено питання щодо поширення інформації про 
Турківське бюро правової допомоги з метою розширення та полегшення доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги  

15.11.2016  - начальником Турківського бюро правової допомоги було проведено  виїзний 
прийом громадян у сільській раді села Вовче з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги та проінформованості населення про діяльність бюро  

16.11.2016 – головним спеціалістом Турківського бюро правової допомоги було 
проведено зустріч із керівництвом Центру надання адміністративних послуг Турківської РДА 
щодо співпраці та налагодження спільних прийомів громадян, а також, розміщення та 
поширення інформації про діяльність Турківського бюро правової допомоги та систему надання 
БВПД 

22.11.2016  - начальником Турківського бюро правової допомоги було проведено  виїзний 
прийом громадян у сільській раді села Нижня Яблунька Турківського району з метою 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги  та проінформованості населення про 
діяльність бюро 

25.11.2016 – працівники Мостиського бюро правової допомоги здійснили виїзний прийом 
громадян у Годинянській сільській раді  з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги  та проінформованості населення про діяльність бюро. Основні питання прийому 
стосувалися можливості внесення змін у проект Генерального плану села Годині 
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01.12.2016 - головний спеціаліст Турківського бюро правової допомоги  взяв участь  у 
семінарі на тему «Легальна зайнятість»,  який проходив у Турківському районному центрі 
зайнятості. Під час заходу було обговорено питання переваг легального працевлаштування, 
відповідальності за нелегальне , а також захисту прав громадян при працевлаштуванні  

12.12.2016 - працівником Рудківського бюро правової допомоги здійснено виїзний 
прийом  у селі Підгайчики, захід проводився спільно з представниками органів місцевого 
самоврядування 

13.12.2016 - працівником Рудківського бюро правової допомоги досягнуто домовленості 
про співпрацю з працівниками Рудківського центру соціальних служб, відбулася презентація 
бюро, його завдань, мети та можливостей у сфері захисту основоположних прав людини і 
громадянина, а особливо соціально-вразливих верств населення 

15.12.2016 - працівником Рудківського бюро правової допомоги здійснено виїзний 
прийом у селі Чайковичі, усіх присутніх забезпечено інформаційно-консультативними  
матеріалами 

20.12.2016 – працівником Турківського бюро правової допомоги було проведено зустріч 
із працівниками Турківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги вразливим категоріям 
громадян, забезпечення їх доступу до БВПД та проведення правопросвітницьких заходів з метою 
поширення інформації про права людини та механізми їх захисту 

21.12.2016 - працівники Мостиського бюро правової допомоги взяли участь у роботі 
громадської приймальні управління праці та соціального захисту Мостиської  РДА.  Найбільш 
поширені запитання, з якими звертались громадяни: встановлення статусу ветерана праці, 
порядок отримання посвідчення “Ветерана війни”, призначення допомоги на дитину одинокій 
матері,  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, 
порядок нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги 

22.12.2016 – працівником Турківського бюро правової допомоги налагоджено співпрацю 
із Службою у справах дітей Турківської райдержадміністрації з метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей,  

які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї 
28.12.2016 –  відбувся спільний прийом звернень громадян у Рудківській ДНК разом із 

головним спеціалістом Рудківського бюро правової допомоги. Організовано та проведено 
працівниками Рудківської державної нотаріальної контори за участі працівника Рудківського 
бюро правової допомоги тематичний семінар з проблемних питань спадкового права, пов’язаних 
з оцінкою майна під час переходу речових прав між особами різних ліній споріднення. Узгоджено 
подальший план співпраці та зустрічей в подібному форматі  

 
Працівниками Стрийського місцевого центру проведено: 
5 жовтня заступник начальника відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 

Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан 
Фурдзин, прийняв участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
Бориславської міської ради.  

20 жовтня заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина 

Кітраль взяла участь у роботі сесії 
Трускавецької міської ради. 

2 листопада головний 
спеціаліст відділу «Бориславське 
бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Анна Маслей 
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взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань захисту прав дітей. 
4 листопада заступник начальника відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 

Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан 
Фурдзин, прийняв участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
Бориславської міської ради.  

4 листопада головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тарас 
Сагайдак прийняв участь у засіданні комісії по роботі з учасниками АТО. 

6 листопада заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» 
Стрийського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Габрівський 
Петро взяв участь у загальних зборах Дрогобицького міського осередку громадської 
організації жінок-інвалідів «Донна», під час яких ознайомив присутніх із завданнями та 
функціями бюро правової допомоги, а також відповів на питання, що турбували присутніх. 

11 листопада заступник начальника відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан 
Фурдзин, прийняв участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
Бориславської міської ради.  

5 жовтня заступник начальника відділу «Сколівське бюро правової допомоги» здійснила 
робочу зустріч  з  головою правління Сколівської райспоживспілки Дулею В.В., під час якої 
обговорили проведення спільних правопросвітницьких заходів та подальшу співпрацю. 

13 жовтня головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анна 
Маслей здійснила робочу поїздку у село Старий Кропивник. Вона зустрілася із головою 
сільської ради – І. М. Гандзієм. Під час зустрічі повідомила про відкриття та напрямки роботи 
бюро. Також домовилися про майбутню співпрацю, зокрема, щодо виділення приміщення для 
проведення виїзних прийомів жителів села Старий Кропивник.  

17 жовтня фахівець відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина Сех здійснила 
робочу зустріч з заступником начальника управління праці та соціального захисту населення, 
на якій налагодили питання співпраці та обговорили питання щодо створення мобільних 
консультативних пунктів у приміщення управління праці та соціального захисту населення.        

18 жовтня відбулася робоча зустріч головного спеціаліста 
відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Стрийського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Христини Лютик із начальником Дрогобицького 
міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції  
Сисаном Мирославом Миколайовичем. Під час зустрічі фахівець 
повідомила про діяльність  бюро правової допомоги у місті 
Дрогобичі, його основні завдання та функції, а також обговорила 
важливі питання майбутньої співпраці. 

19 жовтня головний спеціаліст відділу «Миколаївське 
бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Жила 
провела робочу зустріч з начальником служби у справах дітей 
Миколаївської районної державної адміністрації Зориною 
Цибульською. В ході зустрічі обговорили і визначили напрямки 
та організацію роботи для надання правової допомоги таким 
вразливим категоріям, як  діти-сироти, діти позбавленні 
батьківського  піклування та діти, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. А також домовилися про спільне проведення правопросвітницьких 
заходів в майбутньому для таких дітей та їх сімей. 
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2 листопада заступник начальника  відділу 
«Бориславське бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Руслан Фурдзин 
здійснив робочу поїздку у село Ясениця-Сільна, під 
час якої зустрівся із головою сільської ради – Б.В. 
Паращак. В ході зустрічі повідомив про відкриття та 
напрямки роботи бюро, погодив подальшу 
співпрацю, зокрема щодо виділення приміщення 

для проведення виїзних прийомів жителів села Ясениця-Сільна, забезпечення інформацією про 
час та місце проведення виїзних прийомів. Крім того, поширив роздаткові матеріали для 
наочного ознайомлення із діяльністю бюро.  
  

8 листопада головний спеціаліст відділу 
«Бориславське бюро правової допомоги» Стрийського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Анна Маслей провела робочу 
зустріч із директором Бориславської міської 
централізованої бібліотечної системи Наталією 
Бараняк. Під час зустрічі обговорили напрямки 
подальшої співпраці, зокрема заплановані до 
Всеукраїнського тижня права правовпросвітницькі заходи, створення на базі бібліотек 
мобільного консультаційного пункту для громадян, підписання договору про співпрацю тощо. 

9 листопада фахівець відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сех Катерина здійснила 
робочу зустріч з працівниками ювенальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП 
у Львівській області, де обговорили моменти співпраці та організації спільних заходів. 

 22 листопада заступник начальника відділу «Бориславське бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Фурдзин 
Руслан провів робочу зустріч з головою громадської організації «Асоціація інвалідів 
Борислава та смт. Східниці». В ході зустрічі він не лише повідомив про відкриття та напрямки 
роботи бюро, але погодив форми та методи  подальшої співпраці з громадською організацією 
та її членами. 

24 листопада у приміщенні Дрогобицької міської ради головний спеціаліст «Дрогобицьке 
бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Лютик Христина взяла участь у вступному тренінгу «Серце воїна» для 
військових та волонтерів, який організований Дрогобицьким міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Присутні мали змогу дізнатися про те, що з 1 вересня 2016р. на 
Дрогобичині працює «Дрогобицьке бюро правової допомоги», його цілі та завдання і про те, що 
ветерани війни мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

29 грудня заступник начальника  відділу 
«Бориславське бюро правової допомоги» Стрийського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Руслан Фурдзин здійснив робочу 
поїздку у село Смільна, під час якої зустрівся із головою 
сільської ради – В.В. Кузан. Під час  зустрічі повідомив 
про роботу Бориславського бюро правової допомоги, 
погодив подальшу співпрацю, зокрема щодо виділення 

приміщення для проведення виїзних прийомів жителів сіл Смільна та Жданівка.  
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21 листопада Марія Николаїшин – директор центру 
- у рамках комплексного правопросвітницького заходу 
«правовий десант» провела інформаційну сесію для 
працівників соціальних інституцій Сколівщини на тему: 
«Альтернативні методи вирішення конфліктів – 
запорука розвитку спроможної громади». 

22 листопада начальник відділу «Жидачівське 
бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Ярослав Буряк у приміщенні сільської ради с. Заріччя Жидачівського району провів навчання з 
сільським головою, секретарем та іншими працівниками сільської ради на тему: «Про стандарти 
надання послуг громадянам з первинної правової допомоги». Мета заходу: забезпечити 
ефективну координацію між органом місцевого самоврядування та відділом «Жидачівське 
бюро правової допомоги»  Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

5 грудня головний спеціаліст відділу «Миколаївське бюро правової допомоги» 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Жила 
в рамках Всеукраїнського тижня права провела тренінг для працівників Миколаївської РДА  та 
голів сільських рад на тему: «Стандарти якості надання первинної правової допомоги». 

[1.5] Забезпечення функціональної взаємодії Регіонального та Місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

4 серпня в приміщенні Другого львівського місцевого центру з надання БВПД відбувся 
установчий семінар для новопризначених працівників бюро правової допомоги.  Відкрили 
установчий семінар в. о. директора РЦ – Віра Іськович та Орест Шот – начальник відділу 
організаційної роботи, забезпечення юридичної діяльності та інформації РЦ з темою «Сім’я 
БВПД». 

Взяли  участь  у  роботі  представники  Координаційного  центру  з  надання  правової 
допомоги: Олена Сінчук – начальник управління забезпечення доступу до правової допомоги; 
Сорока Юлія – начальник відділу міжнародного співробітництва; Пирковська Олеся – заступник 
директора РЦ у Чернігівській області, директори усіх місцевих центрів: директор Стрийського МЦ 
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– Марія Николаїшин  - презентація «Функції бюро правової допомоги»; директор Першого 
львівського МЦ – Барбара Калюжна  - презентація «Інститут представництва в системі БВПД»; 
директор Буського МЦ – Іван Скочко презентація «Взаємодія бюро правової допомоги з МЦ», 
директор Самбірського МЦ - Микола Шийко презентація «Стейкхолдери  системи  БВПД»;  
інтегратор  Другого  львівського  МЦ – Христина  Гаталяк презентація «Правопросвітництво  та  
організація  взаємин  з  суб’єктами  надання  безоплатної  первинної правової допомоги»; 
директор Червоноградського МЦ – Наталя Костишин презентація «Взаємодія з медіа та 
громадським сектором».  

 
З метою формування в регіоні професійної 

групи інтеграторів, обміну набутим за 6 місяців 
досвідом, обговорення стану справ та 
покращання роботи в напрямку надання якісних 
послуг в сфері безоплатної правової допомоги, 5 
січня 2016 року Регіональним центром 
проведено робочу зустріч з керівниками відділів 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги місцевих центрів 
Львівської області. Під час зустрічі окрему увагу 
було приділено питанням щодо покращання 
доступу до безоплатної правової допомоги 
учасникам АТО та членам їх сімей. Як результат 
цієї роботи - з середини січня 2016 року розпочали діяти мобільні виїзні консультаційні пункти на 
базі військових госпіталів, зокрема, Клінічного госпіталю державної прикордонної служби 
України та Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, в яких працівники місцевих 
центрів спільно з адвокатами, які співпрацюють з системою безоплатної вторинної правової 
допомоги, надавали правову допомогу військовослужбовцям, яким вона необхідна.  

29.06.2016 проведено планове навчання з працівниками відділів взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке стосувалось в першу чергу питань роботи 
місцевих центрів, пов’язаних з відкриттям бюро правової допомоги та відповідним розширенням 
повноважень щодо доступу до електронних сервісів системи юстиції, проведення заходів 
правопросвітницького характеру, а також щодо участі у пілотному проекті у сфері державної 
реєстрації громадських формувань. 

11.11.2016 за адресою навчального центру: м. Львів, вул. Костомарова, 1-3, к. 1. відбулось 
навчання з працівниками відділів правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, під час якого відбувся розгляд питання актуалізації 
паспортів територіальних громад з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої 
в процесі формування спроможних громад.  
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 28 січня 2016 року в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області, пройшла робоча нарада з представниками відділів організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 
та роботи з адвокатами місцевих центрів. В процесі 
роботи розглянуто основні питання оформлення 
адвокатами звітів за дорученнями у цивільних та 
адміністративних справах, а також узагальнення 
підходів при перевірці звітів.   

26 травня та 24 листопада проведено планове 
навчання з працівниками відділів організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
адвокатами Місцевих центрів, під час якого було 
обговорено спірні питання, які виникають в процесі 
перевірки звітів адвокатів працівниками місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Регіонального центру, порядок 
скерування документів та їх повернення, у разі потреби, а також звернуто увагу працівників 
місцевих центрів на необхідність посилення роботи з адвокатами під час перевірки звітів та 
надання необхідних роз’яснень щодо результатів їх перевірки.  

Також у січні відбулась нарада з працівниками відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Регіонального центру. У ході наради були обговорені деякі 
аспекти у виданні доручень, що стосується доручення для надання безоплатної правової 
допомоги засудженим громадянам, для здійснення окремої процесуальної дії та заходів 
медичного характеру.Заступником начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури 
Миколою Пелипом було представлено оновлену базу для реєстрації виданих доручень і фіксації 
оплачених послуг адвокатів, яку розробили у січні 2016 року. 

 
14 червня проведено планове навчання з працівниками відділів попередньої роботи з 

клієнтами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, предметом 
якого було обговорення складних питань, які виникають в процесі надання послуг клієнтам, 
узагальнення практики та пропозиції до внесення змін до Методичних рекомендацій. 
Обговорено питання розширення повноважень у зв’язку з створенням відокремлених 
підрозділів місцевих центрів – бюро правової допомоги, а також доручення працівників відділів 
до створеної довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid».  

19 вересня 2016 року в Другому львівському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної  правової  допомоги  Орест  Шот  - начальник  відділу  організаційної  роботи, 
забезпечення юридичної діяльності та інформації Регіонального центру провів навчання для 
працівників Другого львівського місцевого центру, у тому числі Городоцького, Жовківського, 
Рава-Руського відокремлених відділів (бюро) з питань надання правової допомоги мешканцям, 
котрі хочуть оформити житлову субсидію або мають питання щодо вже оформлених субсидій. 
Зокрема, розглянуто питання щодо порядку заповнення документів для призначення житлової 
субсидії, а саме: Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати 
осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Обговорено основні питання, що 
виникають в процесі оформлення та надання житлових субсидій, та зосереджено увагу на 
нормативно-правових актах, що регулюють зазначені правовідносини 

 
З метою виконання річного плану роботи на 2016 рік та підвищення кваліфікації 

працівників, проведено 17.11.2016 навчання з працівниками відділів представництва місцевих 
центрів (м. Львів, вул. Костомарова, 1-3, к. 1, код 1В). Працівники відділів представництва 
місцевих центрів надали аналітичну довідку про фактичний стан представництва інтересів 
клієнтів у розрізі роботи бюро правової допомоги (кількість та категорія справ, облік, звітність, 
заповненість відділів, відповідність кваліфікаційним вимогам, проблемні питання та інше). 
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07.11.2016 на базі  Першого львівського місцевого центру з надання БВПД організовано 
навчання представників відділів правової інформації та консультацій, а також проведено 
моніторинг роботи відділу правової інформації та консультацій Першого львівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

16 листопада 2016 року, у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області, заступником начальника відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації Каралюсом В.М. було 
проведено семінар-нараду з питань діловодства та кадрових питань з працівниками 
відповідальними за кадрову роботу у місцевих центрах з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

24 лютого 2016 року з ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області відбувся перший виїзний моніторинг роботи відділу 
попередньої роботи з клієнтами Другого львівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

Учасниками моніторингу, а ними були фахівці з 
Регіонального та місцевих центрів Львівської області, 
відпрацьовано практичну процедуру оформлення 
звернень громадян для отримання безоплатної правової 
допомоги, обговорено необхідність внесення змін до 
Методичних рекомендацій щодо організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та проблемні 
питання, які виникають в процесі роботи фронтменів.  

Під час заходу відбулась презентація учасника 
групи представників української системи БПД, які 
побували у Королівстві Нідерланди на тему: 
«Забезпечення доступу до правової допомоги у 
Королівстві Нідерланди на прикладі роботи Бюро 
правової допомоги м. Утрехт». 

15.06.2016 моніторинг роботи Буського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, під час якого практично проаналізовано навики роботи 
працівників місцевих центрів з клієнтами системи безоплатної правової допомоги та закріплено 
знання, отримані під час проведення тренінгів, організованих Координаційним центром з 
надання правової допомоги. Учасниками моніторингу, а ними були фахівці з Регіонального та 
місцевих центрів Львівської області, відпрацьовано практичну процедуру розгляду звернень 
громадян для отримання безоплатної правової допомоги, обговорено необхідність внесення 
змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної вторинної правової 
допомоги, та проблемні питання, які виникають в процесі роботи працівників відділу 
попередньої роботи з клієнтами. 
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20 вересня начальник відділу організаційної роботи, забезпечення юридичної  діяльності  
та  інформації Регіонального  центру  з  надання безоплатної вторинної   правової допомоги у 
Львівській області Орест Шот провів плановий моніторинг  роботи відділу  правової  інформації  
та консультацій Самбірського  місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, у якому взяли участь представники аналогічних відділів усіх місцевих центрів 
Львівщини. З метою формування  однакових  підходів  та  обміну  досвідом  у  вирішенні  
проблемних  питань,  що виникають  у  роботі  фронтлайнерів  системи  безоплатної  правової  
допомоги,  учасниками моніторингу  вперше  стали  працівники  Мостиського,  Рудківського,  
Старосамбірського, Турківського відокремлених відділів Самбірського місцевого центру, які 
мали змогу активної комунікації  з  колегами  інших  центрів  щодо  питань,  які  виникають  в  
процесі  роботи новостворених бюро. Під час обміну досвідом представлено проект Посібника, 
який розробляється робочою групою за ініціативи Координаційного центру з надання 
безоплатної правової допомоги, метою створення якого є вироблення єдиного підходу в роботі 
системи безоплатної правової допомоги з клієнтами шляхом розробки методичних 
рекомендацій та підготовки стандартного підходу для надання якісних послуг.  

Беручи до уваги те, що захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до 
правової  інформації  та  правосуддя,  посилення  правових  спроможностей  представників 
соціально  вразливих  груп,  територіальних  громад  та  спільнот  є  пріоритетним  напрямком 
діяльності  системи  безоплатної  правової  допомоги,  а  також  враховуючи  настання 
опалювального  сезону,  окремо  обговорювалось  актуальне  питання  надання  допомоги 
мешканцям у оформленні житлових субсидій. Зокрема, розглянуто питання щодо порядку 
заповнення документів для призначення житлової  субсидії,  опрацьовано  нормативні  
документи,  що  регулюють  зазначені правовідносини, обговорено основні питання, що 
виникають в процесі оформлення та надання житлових субсидій.  

 
Проведено моніторинг роботи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  з  участю  представників  7  відокремлених  підрозділів: 
Бориславського, Новороздільського, Трускавецькоого,  Дрогобицького,  Жидачівського, 
Миколаївського, Сколівського. Обговорено методичні рекомендації з прийому заявників – 
клієнтів місцевих центрів, проведено обмін досвідом з працівниками місцевих центрів, які 
отримали знання під  час  проведення  тренінгів,  організованих  Координаційним  центром  з  
надання правової допомоги. Учасниками  моніторингу відпрацьовано  практичну  процедуру  
розгляду  звернень громадян для отримання безоплатної правової допомоги, обговорено 
необхідність внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної 
вторинної правової допомоги, та проблемні питання, які виникають в процесі роботи працівників 
відділу правової інформації та консультацій. Водночас, проведено планове  навчання з 
працівниками  відділів  правової інформації та консультацій, предметом якого було обговорення 
складних питань, які виникають в процесі надання послуг клієнтам, узагальнення практики та 
пропозиції до внесення змін до Методичних рекомендацій.  Обговорено  питання  розширення  
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повноважень  у  зв’язку  з  створенням відокремлених підрозділів місцевих центрів – бюро 
правової допомоги, а також доручення працівників відділів до створеної довідково - 
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 

 

5 лютого 2016 року, за партнерської підтримки 
Львівського Центру Медіації, директор Київського Інституту 
Тренінгу, тренер і консультант з організаційного розвитку 
Петро Холявчук провів тренінг на тему “Конфлікт: 
свідома робота з емоціями” для працівників 
Регіонального та Місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області. Петро 
Холявчук є фахівцем в області особистісно-центрованого 
консультування відповідно до стандартів ЄАП (Австрія),
членом Української Спілки Психотерапевтів та викладачем 

International Management Academy за програмою SE MBA (Німеччина). 
Упродовж двогодинного тренінгу Петро Холявчук розповідав про основні чинники, що 

впливають на конфлікт як найскладнішу ситуацію під час комунікації. Так, рівень емоційного 
інтелекту відіграє ключову роль у вмінні людей керувати своєю емоційною сферою, а відтак – 
досягати поставлених цілей. Емпатія, як відзначив п. Петро, є однією з найважливіших речей, 
що здатні впливати на взаєморозуміння та пом’якшення конфліктів. 

 
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 

області з Першим львівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, з метою підвищення кваліфікації працівників місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та адвокатів, які спеціалізуються у наданні правової допомоги для 
учасників АТО та членів їх сімей, організував 5 травня в Другому львівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Львів, вул. В. Винниченка, 30), навчальний 
тренінг на тему: «Правова допомога учасникам АТО». 

Власне проведення навчального тренінгу націлене 
допомогти працівникам місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатам, 
які спеціалізуються у наданні правової допомоги для 
учасників АТО, включно на умовах pro bono, якісно та 
ефективно здійснювати правовий захист зазначеної 
категорії громадян, як під час надання вторинної так і 
первинної правової допомоги. 

Модераторами заходу -  адвокатами Валерією 
Коломієць та Олегом Івановим, які нещодавно самі були 

учасниками тренінгу "Правова допомога учасникам бойових дій на Сході України" 
(співорганізатори - Координаційний центр з надання правової допомоги, Українська фундація 
правової допомоги та Міжнародний фонд «Відродження»), обговорено важливі аспекти надання 
правової допомоги учасникам АТО, розглянуто проблемні питання, що найчастіше зустрічаються 
у практичній діяльності, а саме: пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них; 
укладення та припинення контрактів військовими під час АТО; реалізація права учасниками АТО 
на землю та житло; забезпечення учасників АТО ліками та лікарськими засобами; дії 
позичальника мобілізованого учасника АТО, який має зобов’язання по кредиту. Наведено 
приклади розгляду та прийняття рішень у конкретних судових справах, узагальнено певні 
тенденції застосування законодавства, що регулює зазначені правовідносини, а також 
обговорено проблемні питання, що виникають в процесі надання правової допомоги учасникам 
АТО. Учасникам заходу роздано також серію буклетів інформаційно-роз`яснювального характеру 
для учасників АТО, підготовлених Українською фундацією правової допомоги у співпраці з 
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Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження». 

 
11 травня 2016 року фахівці відділу попередньої роботи з клієнтами Першого львівського 

МЦ пройшли підготовку на тему «Медіація», проведене експертом ГО «Львівський центр 
медіації», а 03 червня 2016 року взяли участь у підготовці з медіації у сімейних справах. 

 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 

області щомісячно проводиться спільно з директорами місцевих центрів комплексний  
моніторинг діяльності місцевих центрів щодо виконання останніми своїх основних завдань, а 
також виконання окремих доручень Міністерства юстиції України, Координаційного центру і т. п. 
За результатами аналізу та обговорення  виробляються пропозиції щодо покращання діяльності 
роботи місцевих центрів. 

[1.6] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх 
функцій 
 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності регіонального та місцевих 
центрів Львівської області постійно ведеться робота над розвитком інституційної спроможності 
центрів виконувати покладені на них функції, зокрема через впровадження та використання 
сучасних інформаційних та інтерактивних технологій та запровадженню нових підходів та рішень 
аналізу та представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через 
впровадження ІР-телефонії, впровадження нових інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних) та 
нових форм звітності з графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та розвитку 
системи БПД в регіоні на офіційному веб-сайті регіонального центру тощо. 

6 – 8 грудня директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Ігор 
Микитин взяв участь у щорічній сесії стратегічного планування керівного складу системи БПД 

 
В.о.головного бухгалтера центру Гладченко М.М. 8-9 грудня взяла участь у тренінгу з 

планово-фінансової роботи та обліку видатків. 
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[1.7] Взаємодія із засобами масової інформації  

На виконання листа Координаційного центру  від 15.02.2016 №25-296 щомісячно 
надається звіт про роботу зі ЗМІ Регіонального та Місцевих центрів з надання БВПД 
Львівської області за результатами інформаційної присутності у медіа в регіоні (листи №103 від 
09.03.2016, №165 від 08.04.2016, №212 від 10.05.2016, №258 від 08.06.2016, №293 від 08.07.2016,  
№327 від 09.08.2016, №364 від 06.09.2016, №417 від 05.10.2016, №478 від 09.11.2016, №519 від 
02.12.2016, №09 від 06.01.2017).  

Загалом, упродовж 2016 року про діяльність Центрів БВПД на Львівщині розміщено 857 
інформаційних матеріалів у ЗМІ. 

Протягом 2016 року про діяльність Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області розміщено 58 інформаційних матеріалів у ЗМІ.  

За цей період розміщена інформація про роботу Регіонального центру: 

- відкриття мобільного пункту правової допомоги для учасників АТО:  

ІА «Вголос» (23.02.2016; 02.03.2016), ІА «Західна інформаційна корпорація» (25.02.2016); 
веб-сайти ТРК «Львів» та «Винники Plus» (02.03.2016); інтернет-газета ZBRUC (02.03.2016); 

- відкриття бюро правової допомоги на Львівщині: ІА «Гал-інфо» та ZAXID.NET 
(18.03.2016); ТРК «Львів» (репортаж ZAXID.NET.TV від 18.03.2016); «ZAXID.NET» (19.07.2016; 
19.08.2016; 06.09.2016); 12 канал, ЛОДТРК (19.07.2016); leopolis.News (19.07.2016); програма на 
ЛОДТРК "Політична шахівниця" (26.08.2016); Galinfo (31.08.2016); Стрічка.ком (31.08.2016); 
веб-сайт ЛОДА (06.09.2016); онлайн-версія «Львівська газета» (06.09.2016); ZIK (05.10.2016; 
2016); Дивись.Info (05.10.2016); leopolis.News (05.10.2016); офіційний веб-сайт ЛОДА 
(04.10.2016); офіційний веб-сайт ЛОР (01.10.2016). 

- відкриття мобільних консультаційних пунктів правової допомоги для учасників АТО:  

ІА «Західна інформаційна корпорація» (08.04.2016), інтернет-ресурси Стрічка.Ком 
(08.04.2016) та Novostimira.ua (08.04.2016); 

- довідкова інформація про Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області: веб-
сайти ATO.LVIV.UA (14.05.2016) та bezbroni.net (17.05.2016); 

- інформація про роботу РЦ за поточний місяць: ІА «Гал-інфо» (07.06.2016; 06.07.2016; 
19.08.2016; 01.09.2016); 

- реалізація пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань: 

офіційний веб-сайт ЛОР (18.07.2016); офіційний веб-сайт ЛМР (22.07.2016); веб-ресурс 
Дивись.info (22.07.2016);  

- матеріали про позитивну адвокатську практику: 

IA ZIK «Суд визнав безвісти зниклим майданівця з Львівщини, доля якого невідома з 
лютого 2014 року» (08.07.2016);  

ІА Вголос «Cуд визнав громадянську дружину та її сина членами сім’ї загиблого воїна 
АТО» (30.09.2016); 

leopolis.News «Лариса Денисенко: Кожен, хто безоплатно захищає права людей, має ген 
справедливості» (інтерв’ю комунікатора РЦ з правозахисницею, ведучою передачі «Ген 
справедливості» Ларисою Денисенко 14.12.2016); 

- спільне консультування мешканців працівниками бюро та посадовими особами 
Головного територіального управління юстиції у Львівській області: 
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Дивись.Info (18.11.2016); leopolis.News (21.11.2016); 

- реалізація проекту з консультування громадян фахівцями місцевих центрів у ЦНАП: 

офіційний веб-сайт ЛМР (22.11.2016). 

- «Вчимося допомагати іншим» - відеосюжет про майстер-клас Андрія Вишневського для 
студентів-правників УКУ на ТРК «Львів» (31.10.2016). 

Інформування про програму професійного розвитку  для адвокатів «Адвокат 
майбутнього»: 

Дивись.Info (22.11.2016). 

- Презентація літературно-юридичної збірки «ПРОти НАСильства»: 

ZIK «Відомі жінки презентували у Львові книгу «ПРОти НАСильства» (15.12.2016). 

18  березня 2016 року у приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області відбулася прес-конференція директора Регіонального центру Ігора Микитина на тему 
"Бюро правової допомоги на Львівщині: переваги та нові можливості". 

19 липня 2016 року у приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області відбувся брифінг директора Регіонального центру Ігора Микитина на тему "Відкриття 
бюро правової допомоги на Львівщині», на якому були присутні регіональні ЗМІ. 

26 серпня 2016 року директор Регіонального центру Ігор Микитин взяв участь у програмі 
ЛОДТРК «Політична шахівниця», присвяченій темі Бюро правової допомоги на Львівщині. 

5 жовтня 2016 року відбувся брифінг директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області  Ігора Микитина на тему «Перші 
підсумки роботи Бюро правової допомоги на Львівщині». 

31 жовтня 2016 року підготовлено інформаційний матеріал про лекцію в УКУ директора 
Координаційного центру з надання правової допомоги Андрія Вишневського для веб-ресурсів 
КЦ та РЦ: 

http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/andrii-vyshnevskyi-rozpoviv-studentam-ukrainskoho-
katolytskoho-universytetu-pro-misiiu-ta-tsinnosti-systemy-bpd 

1 листопада 2016 року директор Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області Ігор Микитин провів робочу зустріч із Міністром юстиції Китайської народної 
Республіки У Айін: 

http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-
pravovoi-dopomohy-u-lvivskii-oblasti-ihor-mykytyn-proviv-zustrich-iz-ministrom-iustytsii-kytaiskoi-
narodnoi-respubliky-u-aiyn 

 

Упродовж 2016 року про роботу 6-ти місцевих центрів з надання БВПД області 
розміщено 799  інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ: 

- про роботу Першого львівського МЦ: веб-сторінка телеканалу 24 (19.01.2016), 
Громадське телебачення (05.02.2016); ТРК Львів (11.04.2016, 22.04.2016, 23.05.2016; 14.07.2016; 
25.12.2016); телеканал НТА (08.12.2016); радіо «Львівська хвиля» (22.04.2016); ІА «Медіастар 
(11.04.2016); газети: «Львівська газета» (11.04.2016), «Перемишлянський край» (19.05.2016; 
18.08.2016, 08.09.2016, 22.09.2016; 20.10.2016, 03.11.2016, 03.11.2016, 09.12.2016, 22.12.2016), 
“Яворівщина” (18.08.2016), “Яворівський голос”(23.08.2016, 10.09.2016, 17.09.2016; 01.10.2016, 
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15.10.2016, 10.12.2016), “Голос народу” (03.09.2016; 10.09.2016; 24.11.2016), “Нова доба” 
(08.09.2016; 06.10.2016). 

- про роботу Другого львівського МЦ: газета  
«Порадник господаря» (10.03.2016); газета 
«Відродження» (28.04.2016; 01.09.2016; 08.09.2016), 
газета «Голос Ратуші» (10.06.2016); «Народна думка» 
(26.08.2016, 09.09.2016, 30.09.2016), «Наша Ратуша» 
(23.08.2016, 07.09.2016, 23.09.2016), «Львівські 
новини» (01-08.09.2016); рубрика “Городоцьке бюро 
правової допомоги консультує” у газеті «Народна 
думка» (07.10.2016, 21.10.2016, 11.11.2016, 25.11.2016, 
09.12.2016, 23.12.2016);  

- про роботу Буського МЦ: ТРК «Броди» 
(02.02.2016; 22.03.2016; 17.04.2016, 25.04.2016; 
02.09.2019, 05.09.2016; 23.11.2016, 26.11.2019, 
10.12.2016), ТРК «Радехів» (13.04.2016, 16.04.2016; 
01.09.2016; 18.12.2016);  Буське радіо (13.03.2016), веб-сайт «Буське радіо» (06.06.2016);  
Золочівське радіо (16.03.2016; 25.08.2016; 10.10.2016, 07.11.2016, 12.11.2016, 05.12.2016, 
29.12.2016), Радехівське радіо (28.10.2016, 12.11.2016); газети «Життя і слово» (18.02.2016, 
11.03.2016),  «Народна справа» (18.02.2016; 05.08.2016; 04.11.2016, 16.11.2016, 25.11.2016, 

16.12.2016), «Голос відродження» (19.02.2016;  
22.04.2016, 17.06.2016; 22.07.2016, 22.07.2016, 
22.07.2016, 09.09.2016; 27.10.2016), «Кам’янецькі 
вісті» (04.03.2016), «Наша Українська справа» 
(10.03.2016; 27.10.2016, 03.11.2016, 10.11.2016, 
17.11.2016, 26.11.2016, 05.12.2016, 10.12.2016, 
10.12.2016, 10.12.2016, 29.12.2016), «Народне 
слово» (10.03.2016; 24.08.2016), «Воля народу» 
(10.03.2016; 17.11.2016, 24.11.2016, 08.12.2016), 
«Життя і слово» (15.04.2016; 05.08.2016; 
18.08.2016; 16.09.2016; 30.09.2016), «Броди 

вечірні» (23.06.2016; 12.07.2016; 23.07.2016), “Українська справа” (12.08.2016, 12.08.2016, 
18.08.2016, 25.08.2016), «Відкритий Добротвір» (27.10.2016, 10.11.2016, 23.11.2016, 24.11.2016, 
26.11.2016);  

- про роботу Самбірського МЦ: радіо «Поступ» (06.04.2016); газети «Наш край» 
(02.02.2016, 04.03.2016; 05.04.2016, 10.05.2016; 22.07.2016, 30.08.2016, 09.09.2016, 13.09.2016; 
25.11.2016; 23.12.2016), «Високий замок Самбірщина» (04.02.2016), «Голос Прикарпаття» 
(05.02.2016, 18.03.2016, 25.03.2016; 11.04.2016, 15.04.2016, 10.06.2016;  22.07.2016, 26.08.2016; 
09.09.2016; 25.11.2016), «Бойківщина» (11.03.2016; 01.04.2016; 22.04.2016; 08.07.2016; 
09.09.2016; 07.10.2016; 16.12.2016), «Голос Самбірщини» (11.04.2016, 10.05.2016, 30.05.2016, 
03.06.2016, 09.06.2016; 16.12.2016), «Новини Самбора» (11.04.2016, 04.05.2016; 15.07.2016), 
«Самбірська газета» (22.04.2016, 10.05.2016); інтернет-радіо: “MostLiveRadio” (03.10.2016); 
прем’єра програми "ПравоПросвіта" на “MostLiveRadio” (12.10.2016); випуски програми 
“ПравоПросвіта” (26.10.2016; 09.11.2016; 16.11.2016; 23.11.2016); 

про роботу Стрийського МЦ: телебачення: ZIK (31.08.2016, 05.09.2016),  телеканал 
Новорозділля ТБ (21.11.2016); Трускавецьке інтернет-телебачення (09.09.2016); радіо Слово 
(30.08.2016), Трускавець онлайн (08.09.2016, 27.09.2016), Миколаївська районна радіоредакція 
(17.09.2016); ІА «Західна інформаційна корпорація» (16.03.2016, 30.03.2016; 16.05.2016, 
07.06.2016), газети «Гомін Галичини (17.03.2016, 20.03.2016, 23.03.2016; 11.04.2016, 15.04.2016, 
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14.05.2016, 16.05.2016, 13.06.2016; 20.07.2016, 06.09.2016, 06.09.2016, 14.09.2016, 14.09.2016, 
14.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016); «Експрес» (21.04.2016), часописи «Гомін волі» (16.04.2016, 
14.05.2016; 06.09.2016; 20.09.2016; 24.09.2016; 29.10.2016; 12.11.2016), «Рідне поле»  (21.04.2016; 
24.06.2016; 27.10.2016), «Медіа Дрогобиччина» (22.04.2016), «Франковий край» (22.04.2016; 
24.07.2016; 08.12.2016; 23.12.2016), «Бойківська думка» (27.04.2016, 19-25.06.2016; 09.12.2016), 
«Новий час» (23.06.2016; 22.09.2016; 18.08.2016; 01.09.2016; 13.10.2016; 08.12.2016; 08.12.2016); 
веб-ресурси «Стебницькі вісті» (11.04.2016), «Джерела Трускавця (12.04.2016; 05.09.2016), 
«Діловий Стрий» (13.04.2016), «Нафтовик Борислава» (27.05.2016; 28.09.2016; 02.09.2016; 
02.12.2016; 09.12.2016),  інтернет-газета «Майдан» (17.05.2016; 02.09.2016); «Франковий 
криниця» (22.09.2016; 13.10.2016; 08.12.2016; 08.12.2016), «Галицька зоря» (27.07.2016, 
07.09.2016; 09.09.2016), «Громада» (13.09.2016), «Вісник Розділля» (09.09.2016; 14.10.2016; 
21.10.2016; 16.12.2016), «Фортуна» (08.09.2016; 24.11.2016; 15.12.2016; 22.07.2016; 05.09.2016; 
06.09.2016; 27.09.2016; 30.09.2016), «Трускавецький Вісник» (19.09.2016; 08.09.2016, 12.09.2016, 
27.09.2016), «Ходорівщина» (23.08.2016); «Громада» (07.10.2016), «Трускавецькурорт» 
(08.12.2016). 

- про роботу Червоноградського МЦ: телебачення: ТзОВ «Бужнет» (04.07.2016, 14.07.2016); 
youtube-канал «Право як цінність» (випуск 1-6: 18.04.2016; 09.05.2016; 13.05.2016; 03.06.2016; 
10.06.2016); випуски 8-13: 08.07.2016; 25.07.2016; 26.08.2016; 11.09.2016; 11.09.2016; 11.09.2016); 
випуски 14-18: 23.10.2016; 24.10.2016; 16.11.2016; 22.11.2016; 13.12.2016); ТБ 15 канал 
(15.04.2016); радіо «Сокаль» (11.02.2016; 11.04.2016; 11.05.2016; 13.05.2016; 16.05.2016; 
18.05.2016; 20.05.2016; 23.05.2016; 25.05.2016; 27.05.2016; 30.05.2016; 03.06.2016; 22.06.2016; 
24.06.2016; 01.07.2016; 06.07.2016; 11.08.2016; 22.10.2016; 08.11.2016; 11.11.2016; 15.11.2016; 
06.12.2016), радіо «Новий двір» (12.04.2016; 18.04.2016; 10.06.2016; 15.06.2016; 13.07.2016; 
29.09.2016; 18.10.2016; 26.10.2016; 28.10.2016; 10.11.2016; 02.12.2016);                                                 
газети «Новини Прибужжя» (24.02.2016; 14.04.2016; 06.05.2016; 30.06.2016), «100% Молодіжна 
Газета» (21.03.2016); «Голос з-над Бугу» (14.04.2016; 24.11.2016; 24.11.2016; 01.12.2016), 
«Вісник» (30.06.2016; 07.07.2016; 18.08.2016; 15.09.2016). 

Тематика інформаційних матеріалів місцевих центрів: відкриття мобільних та 
дистанційних консультаційних пунктів; оголошення конкурсу на посади керівників бюро 
правової допомоги;  відкриття бюро правової допомоги, правові консультації з актуальних 
питань; консультації про права ВПО; оголошення про спільне консультування з працівниками 
ГТУЮ у Львівській області; проведення ХІІІ мандрівного Міжнародного кінофестивалю 
документального кіно про права людини; успішні адвокатські практики.  

Місцеві центри з надання БВПД на Львівщині з метою посилення співпраці з 
представниками місцевої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями 
провели ряд круглих столів за участю ЗМІ, зокрема на теми: «Cпівпраця заради посилення 
правових можливостей вразливих груп населення» (Стрийський МЦ), «Соціальні гарантії дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Правовий статус осіб, засуджених до 
покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (Самбірський МЦ). 

Крім цього, Перший львівський місцевий отримав дозвіл Львівської міської ради на 
реалізував соціальний проект “Правова допомога доступна для львів’ян”: у квітні розміщено 
зовнішню рекламу – сітілайти з логотипом системи БПД та інформацією про Центр по вулицях 
міста за адресами: м. Львів, вул. Чорновола, 93; вул. Городоцька, 4. 

На веб-сайті Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області постійно 
оновлюється інформація про роботу Регіонального та Місцевих центрів з надання БВПД 
Львівщини, зокрема статистична інформація, матеріали щодо правопросвітницьких заходів, 
організованих фахівцями Центрів з метою популяризації системи БПД в області, відкриття 
мобільних консультаційних пунктів; висвітлення результативної діяльності адвокатів, що 
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надають безоплатну вторинну правову допомогу за контрактом з Регіональним центром а також 
найактуальніші для громадськості роз'яснення з правових питань.   

Найважливіша  інформація про поточну роботу Місцевих центрів  міститься на їхніх 
офіційних соціальних сторінках  у мережі Фейсбук, а також на офіційних веб-сайтах органів 
місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідних районів. 

Створено та поширено в соціальних мережах методичні роз’яснення фахівцями відділу 
попередньої роботи з клієнтами  Першого львівського місцевого центру з надання БВПД на теми: 
«Договір довічного утримання», «Обмежена дієздатність», «Захисти своє право на працю», 
«Порівняльна характеристика договору дарування та договору довічного утримання. Спільне та 
відмінне». «Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)», «Пам’ятка 
дій у випадку причетності до ДТП», «Порядок оформлення карти поляка», «Що не впливає на 
призначення субсидії», «Дбайте про синів та доньок, інакше вас позбавлять батьківських прав»,  
«Що робити, якщо відмовили нарахуванні субсидії?», «Як позбавити батьківських прав 
колишнього чоловіка»,  «Спадкування у разі смерті одного із спадкоємців»,  «Як відновити пенсію 
переселенцю?»,  «Права та обов’язки учнів», «Як примусово виписати з квартири особу яка в ній 
не проживає?», «Що таке вторинна та первинна безоплатна правова допомога?» 

 

15-16 листопада 2016 року – 13-й мандрівний міжнародний фестиваль документального 
кіно про права людини було проведено у м. Яворів та м. Пустомити перегляд документального 
кіно, учасниками заходу стали учні старших класів місцевих шкіл. Короткометражний фільм 
«Крим SOS» у м. Пустомити показав діяльність ГО «Крим SOS» з середини, що саме штовхає 
людей відстоювати свої порушені права на окупованій території. Дане питання стосується не 
тільки України, а й всього світу, адже захист прав людини є одним з основоположних у 
міжнародних актах. З назви фестивалю стає зрозумілим його мета – захист прав людини.  
Партерами у заході Першого львівського місцевого центру з надання БВПД стали  ГО «Центр 
правових досліджень СІМ», школи міст та центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
Відповідно до оперативної інформації з 01.01.2016 до 31.12.2016 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 3724 доручення адвокатам для 
здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому числі:  

  949 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
  136 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
  626 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 1636  – для здійснення захисту за призначенням;  
   108 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
   167 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  
   1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 46 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК; 
 55 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
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Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень поквартально за звітний 
період поточного року із порівнянням з аналогічними періодами минулого року  

 
Найбільше адвокатів залучали для здійснення захисту за призначенням відповідно до 

постанови слідчого, слідчого судді, ухвали суду першої інстанції та апеляційного суду: 1636 [ 44 
%], особам до яких було застосовано адміністративне затримання: 949 [26 %] та особам які 
вважаються затриманими за підозрою злочину: 626 [ 17 %].  

 

 Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період з наростаючим 
підсумком.  
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Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж 2016 року  
 здійснено моніторинг якості роботи 76 адвокатів у судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 
 проведено 14 бесід з клієнтами; 
 проведено 2 анонімних анкетування адвокатів; у першому взяло участь 131 адвокат, 

у другому – 95 адвокатів 
 поведено 120 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 

Інформація щодо проведених заходів направлених на покращення якості роботи адвокатів 

№ 
з/п Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
2016 рік 

1 особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

75 239 339 296 949 

2 особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

53 37 29 17 136 

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

150 151 154 171 626 

4 для здійснення захисту за 
призначенням 

491 420 355 370 1636 

5 для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

26 14 46 22 108 

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

33 56 24 54 167 

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

0 0 1 0 1 

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

9 18 17 8 52 

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

3 19 13 14 49 

10 Разом за всіма категоріями 840 954 976 952 3724 

№ 
з/п Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
І півріччя 

1 Здійснення моніторингу 
якості роботи адвокатів у 
судових засіданнях 

18 20 19 19 76 
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[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
За період з 01.01.2016 до 31.12.2016 року Місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Львівській області було зареєстровано 15901 звернення клієнтів. 

 Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 
клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з аналогічними 
періодами минулого року.  

 
 

 
 Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за 

звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ.  
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Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний 
період наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік 
місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

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 

Кількість 
перена-

правлень 
до інших 

провайдері
в БПД 

1 Перший 
львівський 2498 2179 263 209 184 6 

2 Другий 
львівський 

2492 2464 520 446 477 142 

3… Буський 2448 2168 422 412 419 15 

 Самбірський 2131 1908 216 179 178 4 

 Стрийський 3848 3619 223 226 234 58 

 Червоноградсь
кий 

2470 2011 352 323 324 103 

…. Разом 15887 14349 1996 1795 1816 328 
 
Протягом 2016 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше 

зверталися з наступних питань: з питань іншого цивільного права 3823 (24%), соціального 
забезпечення 2516 (16%), земельного 1507 (9%), спадкового 1460 (9%), сімейного 1409 (9%), 
житлового 1385 (9%),трудового права 971 (6%), з інших питань 899 (6%), адміністративного 644 
(4%), договірного права 644 (4%), з питань виконання судових рішень 384 (2%), та з неправових 
питань 245 (2%) від загальної кількості.  

 
 
 
 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  
2016 рік 

1 Перший львівський 450 382 551 1115 2498 

2 Другий львівський 253 413 670 1156 2492 

3 Буський 213 250 565 1420 2448 

4 Самбірський 183 226 465 1257 2131 

5 Стрийський 300 364 797 2387 3848 

6 Червоноградський 315 373 592 1190 2470 

 Разом за всіма місцевими 
центрами 

1714 2008 3640 8539 15887 
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 Діаграма 8. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань.  

  
 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 
предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 
звернення 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  
2016 рік 

1 соціальне забезпечення  193  216 461 1646 2516 

2 житлового права  183  240 391 571 1385 

3 сімейного права  149  165 356 739 1409 

4 спадкового права  131  202 353 774 1460 

5 земельного права  147  172 379 809 1507 

6 договірного права  66  89 145 344 644 

7 трудового права  82  91 228 570 971 

8 адміністративного права  45  47 147 405 644 

9 іншого цивільного права  661  645 803 1714 3823 

10 виконання судових рішень 17 42 78 247 384 

11 Інші питання 25 73 208 593 899 

12 Неправове питання  26 91 128 245 

Разом  1714  2008 3640 8539 15887 

Щодо письмових звернень про надання БВПД, то протягом 2016 року найбільше письмових 
звернень було зареєстровано від інвалідів 998 (50%) , малозабезпечених осіб 838 (42%) та 
ветеранів війни 120 (6%). 
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Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за 
категорією осіб 

 
 

 

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за 
статтю 

 
 

 

 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за віком 
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допомоги за статтю
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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом 2016 

рік  було: 
 здійснено 410 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 109 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з 

правових питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 
пунктів склала 1760 осіб, в тому числі 1435 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 325 осіб до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 264 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 опрацьовано 6604 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
 розміщено у ЗМІ 882 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 проведено 650 правопросвітницьких заходів. 
 надано 101 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих 
центрів дивись у таблицях 5-11. 

 

 

 

 

 

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

до 18 років, 1%

18-35 років, 29%

35-60 років, 52%

понад 60 років; 42%

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за віком
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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 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами, 
в розрізі МЦ 

 

 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БВПД (в тому числі РЦ) 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Перший львівський МЦ 15  [ 26 ] 21  [ 14 ] 21  [ 14 ] 60  [ 64 ] 117  [ 118 ] 
2 Другий львівський МЦ 15  [ 81 ] 27  [ 136 ] 50  [ 71 ] 21  [ 71 ] 113  [ 359 ] 
3 Буський МЦ 12  [ 35 ] 26  [ 59 ] 24  [ 37 ] 49  [ 108 ] 111[ 239 ] 
4 Самбірський МЦ 15  [ 27 ] 17  [ 27 ] 1  [ 3 ] 37  [ 173 ]  70  [ 230 ] 
5 Стрийський МЦ 19  [ 209 ] 11  [ 91 ] 16  [ 93 ] 47  [ 288 ]  93  [ 681 ] 
6 Червоноградський МЦ  4   [ 38 ]  6   [ 79 ]  1   [ 8 ]  4   [ 8 ]  15   [ 133 ] 

…. Разом по регіону 82  [ 416 ] 108 [ 406 ] 108 [ 406 ] 108 [ 406 ] 519 [ 1760 ] 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Перший львівський МЦ 6 13 7 14 40 

2 Другий львівський МЦ 10 15 19 19 63 

3 Буський МЦ 36 13 39 45 133 

4 Самбірський МЦ 3 1 2 1 7 

5 Стрийський МЦ 6 2 3 6 17 

6 Червоноградський МЦ 2 0 0 0 2 

…. Разом по регіону 63 44 72 85 264 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів ПБД, що подані адвокатами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Перший львівський МЦ 463 622 655 853 2593 

2 Другий львівський МЦ 407 479 444 689 2019 

3 Буський МЦ 105 99 87 92 383 

4 Самбірський МЦ 109 101 88 156 454 

5 Стрийський МЦ 151 199 242 236 828 

6 Червоноградський МЦ 54 72 69 132 327 

… Разом по регіону 1289 1572 1585 2158 6604 
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Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

 
 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Перший львівський МЦ 6 18 23 25 72 
2 Другий львівський МЦ 2 12 30 58 102 
3 Буський МЦ 13 11 38 63 125 
4 Самбірський МЦ 11 44 44 31 130 
5 Стрийський МЦ 45 51 78 117 291 
6 Червоноградський МЦ 3 31 26 19 79 
7 РЦ 16 6 20 16 58 

… Разом по регіону 96 173 259 329 857 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Перший львівський МЦ 0 0 22 31 53 

2 Другий львівський МЦ 0 0 37 37 74 

3 Буський МЦ 0 0 40 95 135 

4 Самбірський МЦ 0 0 10 55 65 

5 Стрийський МЦ 0 0 36 255 291 

6 Червоноградський МЦ 0 0 8 24 32 

 Разом по регіону 0 0 153 497 650 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

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

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 РЦ 0 0 0 0 0 

2 Перший львівський МЦ 0 0 0 0 0 

3 Другий львівський МЦ 0 0 0 0 0 

4 Буський МЦ 0 0 11 79 90 

5 Самбірський МЦ 0 0 1 0 1 

6 Стрийський МЦ 0 0 0 0 0 

7… Червоноградський МЦ 0 0 1 9 10 

…. Разом по регіону 0 0 13 88 101 
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З 01.01.2016 до 30.12.2016 року РЦ та МЦ було фактично профінансовано на 4745200 грн, 
що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків за бюджетною програмою КПКВК 
3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД» на даний період. У 
зазначеному періоді 2015 року ця сума складала 3753300 грн з яких 600 000 грн призначено на 
погашення кредиторської заборгованості  2014 року. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичного фінансування видатків на 
оплату послуг адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим підсумком до 
фінансування за аналогічний період минулого року в порівнянні з кошторисом на 
поточний рік.  

 
 Співвідношення оплати праці адвокатів із фінансуванням за підсумками 2016 року складає 
100 % 

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат адвокатам за звітний 
період поточного року по регіону з наростаючим підсумком до фактичних виплат за 
аналогічний період минулого року в порівнянні з фактичними загальними виплатами за 
минулий рік.  

 
 

У період з 01.01.2016 до 30.12.2016 року адвокатам, які надають безоплатну правову 
допомогу у Львівській області виплачено 4745200 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
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зобов’язань станом на 30.06.2016 року становив 4745200грн. Кредиторська заборгованість перед 
адвокатами на кінець звітного періоду склала 0,00 грн.  

 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичних виплат адвокатам та 
фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по регіону з наростаючим 
підсумком до річного кошторису на поточний рік 

  
З 1 січня по 31 грудня видатки на оплату послуг адвокатів по кримінальним 

провадженням становили 3365276 грн [71 %], а по цивільно-адміністративним справам 1379924 
грн. [29 %]. 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі 
категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 
відображена в Таблиці 12. 

Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-
адміністративним справам 
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№ 
з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV 
квартал 

Разом за  
2016 рік 

1 Захист за призначенням 275657 527865 544300 1 266 175 2 613 997 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 2586 2665 4784 34 740 44 775 

3 Адміністративне затримання/адміністративний 
арешт 6028 18036 31892 95 684 151 640 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою 72086 156539 198582 65 320 492 527 

5 Засудженим 3574 4366 6378 1 443 15 761 

6 ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання 
вироків 3531 

5798 7125 30 122 
46 576 

7 
Цивільні/адміністративні справи (особам, 
зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про 
БПД", місцеві центри) 200438 

468326 270024 
441 136 

1 379 924 

8 Разом  563900,00 1183595 1063085 1934620 4745200 


