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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Регіонального плану  надання безоплатної вторинної 

 правової допомоги на 2017 рік у Львівській області станом на 30.12.2017 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 

26 червня 2017 року в рамках робочого візиту до Львова Міністра юстиції Павла Петренка 
відбулась прес-конференція на тему: «Реформи у сфері державної виконавчої служби, 
державної реєстрації, пенітенціарної системи і безкоштовної правової допомоги», у якій взяв 
участь директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області Ігор Микитин.  

 
«Тільки за минулий рік понад півмільйона українців по всій країні звернулись до наших Центрів 
безоплатної правової допомоги. І насправді це не просто людські історії – це історії, коли 
людина страждала або створювали їй проблеми через бездіяльність, безвідповідальність 
конкретних посадовців державних органів», – підкреслив Павло Петренко. 

Як зазначив Ігор Микитин, цьогоріч, за 6 місяців до місцевих центрів звернулося більше 15 
тисяч клієнтів. «Це люди, які отримали первинну і вторинну допомогу. З них 1600 осіб отримали 
адвоката для захисту у суді. Наш Регіональний центр видав 2500 доручень для захисту 
затриманих, підозрюваних і підсудних», – розповів директор Регіонального центру. 

Прес-конференція відбулася за участю осіб, які звернулися за правовою допомогою у 
місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та розповіли, як 
вирішувались їхні проблеми. 

Так, Руслан Петряєв був клієнтом Другого львівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у справі про скасування заочного рішення про 
стягнення аліментів. В суді його інтереси представляв начальник відділу представництва 
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Другого львівського місцевого центру Оксана Цюпка. Відповідно до рішення суду, розмір 
аліментів становить третину всіх доходів його заробітку. 

Ігор Забавський та Ганна Склярова, справи яких ще розглядаються судами, говорили про 
призначеного Центром адвоката Марію Татух, її професійний підхід та про те, що завдяки роботі 
таких центрів вони отримують справді якісну правову допомогу. 

Ганна Склярова – законний представник дитини війни Віри Мартинівни Тріски розповіла, 
що через зламаний лічильник та неправомірні дії компанії «Львівгаз» було нараховано 25 тисяч 
гривень. Суд задовольнив повністю позов та визнав дії газового постачальника 
неправомірними. 

03 березня 2017 року відбувся круглий стіл за участю представників Львівської обласної 

ради, Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту 

населення, Головного управління Пенсійного фонду 

України у Львівській області, Головного територіального 

управління юстиції у Львівській області, Львівського 

обласного центру зайнятості, Головного управління ДФС 

у Львівській області, на якому створено експертну групу 

з фахівців Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Львівській області, 

органів влади та місцевого самоврядування з метою 

реалізації соціальної програми Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення громадян безкоштовною 

правовою допомогою та рівного доступу до правосуддя окремих категорій громадян та 

посилення правової спроможності територіальних громад. Директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області Ігор Микитин привітав 

учасників експертної групи з її створенням та подякував за підтримку ініціативи, яка має за 

мету покращення комунікації між партнерами задля ефективнішої роботи з надання мешканцям 

Львівщини безоплатної правової допомоги. Упродовж зустрічі учасники експертної групи 

обговорили завдання, порядок організації та принципи роботи, конкретні питання двосторонніх 

взаємин та реалізації спільних проектів. Так, начальник відділу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру Орест Шот коротко 

розповів про структуру системи безоплатної допомоги, її головні завдання і можливості, а 

також пріоритети роботи на 2017 рік. Окрім цього, запропонував об’єднати спільні зусилля для 

розповсюдження інформації щодо змісту основних реформ, що здійснює Уряд, формування 

спроможних громад, обміну інформації щодо змін в законодавстві за напрямками роботи 

структур, організації спільного навчання з питань адміністративної реформи, реєстрації 

нерухомого майна, земельних питань, соціального та пенсійного забезпечення. У свою чергу 

начальник відділу правової та кадрової роботи Львівської обласної ради Андрій Мельник та 

головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління апарату Львівської 

обласної державної адміністрації Оксана Бакун звернули увагу на зміни у законодавстві щодо 

проведення адміністративної реформи, за результатами яких змінилась роль ЛОР та ЛОДА у 

цьому процесі, а також на спільність інтересів щодо допомоги мешканцям Львівщини в 

отриманні якісної правової допомоги.  

23 червня 2017 року, відбулась зустріч представників обласних структур, а саме: фахівців 
Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту 
соціального захисту населення, Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській 
області, Головного територіального управління юстиції у Львівській області, Львівського 
обласного центру зайнятості, Головного управління ДФС у Львівській області та Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області. Метою зустрічі 
було обговорення проблемних питань, що виникають в процесі роботи структур та покращення 
комунікації між партнерами задля ефективнішої роботи з надання мешканцям Львівщини 
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безоплатної правової допомоги, а також обмін інформацією про важливі новини в роботі 
структур. 

 

 

11 січня 2017 року відбулася прес-конференція на тему: «Одна 

з найрезонансніших справ Львівщини: трьох громадян після шести 

років перебування у слідчому ізоляторі - виправдано судом» за 

участі заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Львівській області Віри Іськович та адвокатів Ростислава Доля та Олега 

Волкуна. На медійному заході також були присутні: підзахисний 

адвоката Олега Волкуна – Андрій Ч. та підзахисна адвоката Романа 

Бенцарука – Ірина Л. Вищезазначені інформаційні матеріали про 

резонансну справу на Львівщині розміщені такими регіональними 

ЗМІ: ІА ZIK; ІА Дивись.info; інформаційними порталами «Львівський 

портал» та «Леополіс», газетами «Високий замок», «Експрес» та 

«Комсомольська правда в Україні», а також трансльовані ТРК «Люкс» (24 канал) та телеканалом 

«Інтер».  

28.03.2017 відбулась робоча зустріч керівництва Департаменту освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації та представників Регіонального центру з надання БВПД та 
Другого львівського місцевого центру з надання БВПД в рамках підготовки до 
правопросвітницької акції "День учасника АТО", зокрема обговорювалось питання щодо 
можливості отримання державної підтримки на здобуття вищої освіти для учасників АТО та 
їх  дітей та участі представників департаменту в зустрічі за круглим столом «Вирішення 
проблем  щодо отримання та користування пільгами учасника АТО у правовий спосіб», яка 
відбудеться 31.03.2017 в Другому львівському місцевому центрі з надання БВПД. 

З метою розповсюдження інформації щодо змісту основних реформ, що здійснює Уряд 
шляхом підготовки окремого узагальненого матеріалу та поширення в партнерських 
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організаціях, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Орест Шот підготовив та розповсюдив інформацію – перелік основних реформ серед 
20 партнерських організацій: органів влади, місцевого самоврядування та громадських 
організацій, які брали активну участь у роботі комісії з відбору кандидатів на посади керівників 
бюро правової допомоги. 

8 червня 2017 року, з метою розповсюдження інформації серед населення щодо основних 
реформ Уряду підготовлено та надіслано партнерам статтю про реформу державного 
управління та стан її реалізації на Львівщині. Статтю скеровано на такі адреси: kokhaluk@ukr.net, 
oksаnаbakun3@ukr.net, post@lv.pfu.gov.ua, vprusz@gmail.com, spravova@lv.minjust.gov.ua, 
lv.official@sfs.gov.ua, employ@locz.gov.ua, melnyk0982@gmail.com, lv.official@sfs.gov.ua, 
m.gavryl1975@gmail.com, vprusz@gmail.com, v.lombroso@krymsos.com, mykola.pika@gmail.com, 
zhrystyna@gmail.com, tanya.yatskiv@lawngo.net, melnyk_rs@ukr.net, oks.o@i.ua; 
viktoriyasemko95@gmail.com, viktorisemko@gmail.com,  veremchuk_lawyer@ukr.net, 
ayatsishin@ukr.net, 12olesem@gmail.com, 2836809027@gov.ua, konst@ukr.net; z.kinash@i.ua; 
k_viki@ukr.net, Volkunoleg536@ukr.net, mecenas-lviv@i.ua. 

10.03.2017 відбулась робоча зустріч з працівниками Галицького відділу соціального 
забезпечення ДГП ЛМР, на якій начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Орест Шот розповів про систему БПД, зокрема, про 
структуру та основні напрямки роботи регіонального та місцевих центрів, а також про зміни, 
внесені до законодавства в частині розширення кола клієнтів безоплатної вторинної правової. 
Начальник  Галицького відділу соціального забезпечення Марія Подоляк у свою чергу розповіла 
про нюанси щодо перерахунку субсидій, які відбудуться одночасно для всіх заявників у травні 
2017 року на підставі доходів, отриманих заявниками у 2016 році, а також про тенденції зміни 
нормативів під час нарахування субсидій. 

7 квітня 2017 року відбулась робоча зустріч з працівниками Галицького відділу 
соціального забезпечення ДГП ЛМР, на якій начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та персоналу Орест Шот розповів про роботу РЦ та МЦ в 1 
кварталі, зокрема, про заходи та основні напрямки роботи, а також про плани роботи на 2 
квартал. Начальник  Галицького відділу соціального забезпечення Марія Подоляк у свою чергу 
розповіла про чергові зміни в частині проведення перерахунку субсидій, які відбудуться 
одночасно для всіх заявників у травні 2017 року на підставі доходів, отриманих заявниками за 
останні повні 4 квартали перед перерахунком, а також про інші нюанси, які стосуються 
нарахування субсидій, а саме: про припинення надання субсидій тим, у кого наявна 
заборгованість більше 2 місяців, а також про умови її відновлення; про збільшення норми 
соціального житла для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб 
(75 кв. м.), а також про те, що через неподання податковою службою інформації про доходи за 
1 квартал 2017 року, субсидія не була нарахована нікому.  

16.02.2017 в продовження розвитку співпраці між Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області  та громадською спiлкою 
«Всеукраїнське об’єднання учасникiв АТО «УКРАЇНЦI-  РАЗОМ!», начальником відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації Орестом Шотом та  
регіональним представником громадської спiлки Ігорем Топаловим проведено робочу зустріч, 
під час якої відбувся обмін інформацією щодо організації  взаємної співпраці задля розширення 
можливостей учасників АТО в отриманні безоплатної правової та соціальної допомоги, а також 
заплановано проведення на території області спільно з партнерами одночасної акції для 
учасникiв АТО. Громадській спілці надано контакти усіх місцевих центів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та їх підрозділів – бюро правової допомоги та 50 комплектів 
буклетів інформаційно-роз`яснювального характеру для учасників АТО, розроблених 
Координаційним центром з надання правової допомоги спільно з Українською фундацією 
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правової допомоги за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Прийнято також 
рішення про участь громадської спiлки «Всеукраїнське об’єднання учасникiв АТО «УКРАЇНЦI- 
РАЗОМ!» в організованому Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області заході – правопросвітницькій акції - День учасника АТО. 

31.03.2017 Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Львівській області організована акція «День учасника АТО»: відбулось одночасне 
консультування учасників АТО та членів їх сімей фахівцями місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (крім Червоноградського), бюро правової допомоги 
спільно з партнерами, діяла гаряча телефонна лінія. Учасники АТО та члени їх сімей 
отримали вичерпну інформацію не тільки з правових, а й з будь-яких інших питань, які 
виникають у повсякденному житті.  У рамках підготовки заходу проведена інформаційна 
компанія у обласних та районних засобах масової інформації. Партнери акції: Львівська міська 
рада, Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, Львівський обласний 
військовий комісаріат, ГО «Європейський діалог», ГО «Центр правових та політичних 
досліджень «СІМ»», Територіальна державна інспекція з питань праці у Львівській області. 

16 та 27 червня 2017 року відбулись робочі зустрічі начальника відділу організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Ореста Шота та представників 
місцевих центрів з керівником обласного осередку громадської спiлки «Всеукраїнське 
об’єднання учасникiв АТО «УКРАЇНЦI  -  РАЗОМ!» Ігорем Топаловим. Зустріч мала на меті 
допомогти громадській спiлці можливостями системи безоплатної правової допомоги в 
забезпеченні отримання соціальних карток учасниками АТО, які подали заявку на її отримання. 
Усі місцеві центри долучились до зазначеної акції і забезпечили заявників соціальними 
картками у найзручніший спосіб, тобто, за місцем їх проживання. 

В межах підписаного  меморандуму з Львівською міською радою продовжується робота  
двох Львівських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в ЦНАПі 
Залізничного району міста Львова за адресою: вул. І.Виговського, 32. Враховуючи відсутність 
додатково виділених посад, коштів, технічного забезпечення для організації роботи 
дистанційних пунктів в ЦНАПах, розширення діяльності на інші територіальні підрозділи  Центру 
надання адміністративних послуг м. Львова поки що не проводиться, хоча робоча зустріч 19 
квітня підтвердила готовність обох сторін до розширення співпраці, а саме, відкриття пунктів у  
Франківському районі за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85 та Личаківському - за 
адресою: м. Львів, вул. Костя Левицького, 67.  

18 квітня 2017 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області організовано навчання «Місце та роль системи БПД у сприянні 
реалізації адміністративно-територіальної реформи на Львівщині» для працівників відділів 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БВПД та бюро правової допомоги 
місцевих центрів щодо ролі системи безоплатної правової допомоги в процедурі формування 
спроможних територіальних громад та поширенні інформації про реформу децентралізації 
серед населення Львівщини. 

До участі у навчанні залучено кращих фахівців з питань реалізації реформи: радника 
голови  Львівської обласної державної адміністрації з питань децентралізації, керівника Офісу 
реформ у Львівській області Віталія Корецького та головного спеціаліста відділу правового 
забезпечення юридичного управління апарату Львівської обласної державної адміністрації 
Оксану Бакун. 

З вступним словом виступив директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області Ігор  Микитин, який розповів про важливість 
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функції, покладеної на структури системи БПД, щодо роз’яснення змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України.  

Цей новий напрям роботи вкрай необхідний на шляху європейського розвитку нашої 
державності, оскільки реформування зачіпає важливі сфери життєдіяльності людей і є 
непопулярним серед населення, тому є необхідність доведення до простих людей потребу їх 
проведення, бо іншого шляху немає – сказав Ігор  Микитин. 

Роль системи БПД в процедурі формування спроможних територіальних громад та 
поширенні інформації про реформу децентралізації серед населення Львівщини  розкрив Орест 
Шот – начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Регіонального центру, який зазначив, що юридично процес розпочався з рішення  
Львівської обласної ради від 2 червня 2015 року № 1361, яким взято до відома Перспективний 
план об'єднання територіальних громад Львівщини, запропонований Львівською обласною 
державною адміністрацією.  

Орест Шот звернув увагу присутніх на те, що організація циклу системних заходів щодо 
роз’яснення основних реформ уряду затверджена Головою Львівської обласної державної 
адміністрації Олегом Синюткою у Регіональному плані заходів, спрямованих на популяризацію 
європейських принципів місцевої демократії та підтримку добровільного об’єднання 
територіальних громад, на 2017 рік та затвердженому директором Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області Ігорем Микитиним 
Регіональному плані надання безоплатної правової допомоги у Львівській області на 2017 рік. 

На систему БПД покладено завдання з проведення правопросвітницьких заходів для 
громад та спільнот, зокрема, щодо змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 

Підводячи підсумки роботи, Орест Шот зазначив, що навчальний семінар, ініційований 
місцевими центрами, сприятиме посиленню роботи структур системи БПД в роз’ясненні 
основних положень адміністративно-територіальної реформи та фактичного стану її реалізації, 
зокрема, на Львівщині; допоможе фахівцям місцевих центрів активніше залучати громадськість 
до реалізації цієї реформи, довести до них важливість її проведення та необхідність участі в іі 
проведенні. Адже від цього залежить нормальне функціонування новоутворених об’єднаних 
громад та їх здатність якісно та ефективно забезпечувати економічні, культурні та соціальні 
потреби кожного мешканця. 

З іншого боку необхідно забезпечити надання кваліфікованої правової допомоги кожній 
людині, котра звернеться до місцевого центру чи бюро правової допомоги у разі порушення в 
процесі проведення реформи її права чи охоронюваного законом інтересу.  

18 травня 2017 року , з метою розширення співпраці в межах підписаного  меморандуму з 
Львівським обласним центром зайнятості, проведено робочу зустріч на якій обговорено 
проведення спільних акцій територіальних підрозділів обох структур і обговорено дату 
проведення одночасної спільної акції на Львівщині Дня захисника дитини  31 травня-1 червня 
2017 року, а також прийнято рішення про проведення засідання експертної групи фахівців 

обласних структур в останній декаді червня.  

 

До Дня захисту прав дитини на Львівщині, 
начальником відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області Орестом Шотом 
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підготовлено статтю «Правовий захист дітей та система безоплатної правової допомоги», яку 1 
червня 2017 року розміщено на сайті РЦ. 

Стаття підготовлена в рамках проведення системою безоплатної правової допомоги 
спільної акції до Дня захисту прав дитини на Львівщині. 

  Питання захисту прав дітей регулюється великою кількістю нормативно-правових актів, 
як міжнародних, так і національних, зокрема: Конвенцією ООН про права дитини,  Конституцією 
України, Сімейним,  Цивільним, Кримінальним, Цивільним процесуальним, Кримінальним 
процесуальним та іншими кодексами України, Законами України «Про охорону 
дитинства»,  «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,  «Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,  «Про молодіжні та дитячі громадські 
організації»,  «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для 
неповнолітніх»,  «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та іншими, указами Президента 
України, постановами КМ України та іншими підзаконними актами, що беззаперечно 
підтверджує важливе місце цього питання в системі національного та міжнародного 
законодавства. 

Відповідно до  статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, а у 
випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 

Статтею 3 Закону України «Про охорону дитинства» визначено основні принципи охорони 
дитинства, а саме. 

Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, 
майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або 
будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами. 

Держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової допомоги, необхідної 
для забезпечення захисту їхніх прав, на підставах та в порядку, встановлених законом, що 
регулює надання безоплатної правової допомоги. 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу», відповідно до Конституції 
України, визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, 
підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, а також державні гарантії щодо 
надання безоплатної правової допомоги. 

Згідно з статтею 7 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу»  безоплатна первинна правова допомога є видом державної гарантії, що полягає в 
інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх 
порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб і включає у себе: 

 надання правової інформації; 
 надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 
 складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); 
 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги 

та медіації.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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За загальним правилом звернення про надання одного з видів правових послуг, 
передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, надсилаються або подаються 
особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування відповідно до їх компетенції. 

Однак необхідно звернути увагу на те, що відповідно до частини другої статті  10 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу»  звернення про надання одного з видів правових 
послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, що 
стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками (батьки, 
усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, 
піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників). 

Згідно з статтею 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до 
досягнення нею повноліття (18 років), малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років, а неповнолітньою - дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 

24  травня 2017 року в Турківському, 
Старосамбірському та Рудківському бюро правової 
допомоги Самбірського місцевого центру з надання БВПД 
відбувся особистий прийом мешканців директором 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області Ігорем Микитиним. 

В рамках робочого візиту Ігор Микитин разом з 
начальником  відділу правової інформації та консультацій 
Самбірського місцевого центру Лесею Сушко 
ознайомився  з роботою бюро: усім спектром послуг, що 

надаються його фахівцям, відвідуваністю цих бюро, роботою колег у напрямі інформування 
місцевої громади щодо можливостей скористатися послугами бюро. 

За час прийому в бюро було надано роз’яснення 4 заявникам з питань, що стосувалися 
спадщини, меж земельної ділянки, соціальних питань та інше.   

14 червня 2017 року директором Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області Ігорем Микитиним проведено консультації мешканців 
Львівщини в бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а саме: в м. Дрогобич, м. 
Трускавець та м. Борислав. 

26 червня начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та персоналу 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області Орест Шот взяв 
участь у нараді, яка відбулась в управлінні соціального 
захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради за участі керівників районних відділів 
соціального захисту міста Львова та міських комунальних установ соціального захисту. 

Захід відбувся на запрошення в. о. начальника управління Ігора Кобрина і мав на меті 
розширити співпрацю між районними структурами соціального захисту та львівськими 

http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/pravovyi-zakhyst-ditei-ta-systema-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy#n40
http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/pravovyi-zakhyst-ditei-ta-systema-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy#n40
http://lviv.legalaid.gov.ua/images/Konsult_buro.jpg
http://lviv.legalaid.gov.ua/images/19496412_458295607866692_1890952831_o.jpg
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місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги і, зокрема, з 
комунальними установами. 

Як зазначив  Ігор Кобрин необхідно покращати поінформованість працівників системи 
соціального захисту міста про можливості місцевих центрів з надання безоплатної правової 
допомоги, аби краще використовувати у роботі потенціал наших партнерів. 

Орест Шот зазначив, що між структурами систем безоплатної правової допомоги та 
соціального захисту співпраця триваєвже давно, однак  на даний момент необхідно віднайти 
найефективніші методи взаємодії, які би давали найкращий результат. Попри проведення 
спільних заходів та  участі в роботі експертної групи, є необхідність у налагодженні методичної 
роботи щодо проведення навчання самих працівників структур, а також доведення до відома 
населення інформації про зміни у регулюванні багатьох питань, які стосуються значної кількості 
мешканців міста та області, зокрема, порядку призначення, припинення, перерахунку субсидій 
та інших. 

На нараді домовились про необхідність посилити співпрацю Першого львівського 
місцевого центру з Франківським, Сихівським, Залізничним відділами соціального захисту та 
Другого  львівського місцевого центру з Шевченківським, Галицьким, Личаківським відділами 
соціального захисту та комунальними установами, розміщеними на території цих районів. 

Відбулась також попередня домовленість про проведення спільних навчань фахівців обох 
структур з питань соціального захисту. 

З ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області 16 травня 2017 відбулась робоча зустріч з представниками обласних 
структур, які займаються питаннями  сім'ї, дітей та молоді, в рамках підготовки проведення 1 
червня 2017 року  на Львівщині спільної акції до міжнародного дня захисту дітей. 

Присутні, а саме: начальник Служби у справах дітей Львівської обласної державної 
адміністрації Володимир Лис,  заступник начальника служби - завідувач сектором соціально-
правового захисту дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації   Роман 
Хлопецький, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального 
захисту, позашкільної та виховної роботи департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації Марія Васюник-Кулієва, начальник сектору ювенальної превенції УПД ГУ 
НП у Львівській області Віктор Новачук, начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області Орест Шот, обговорили концепцію проведення круглих 
столів, які заплановано провести до міжнародного дня захисту дітей в області; проблемні 
питання, що виникають в роботі; посилення співпраці між структурами; проведення спільних 
заходів та покращення надання правової допомоги такій вразливій категорії населення як діти-
сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.  

Орест Шот розповів присутнім про організацію системою безоплатної правової 
допомоги на Львівщині спільної акції до міжнародного дня захисту дітей. Регіональний центр з 
шістьма місцевими центрами разом з партнерами проводять 1 червня спільну акцію щодо 
правового захисту дітей, яка буде складатися з заходів для самих структур, які займаються 
захистом дітей, так і для батьків та самих дітей.  

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги вже не раз 
проводили окремі заходи спільно із СуСД, секторами ювенальної превенції, службами пробації, 
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відділами освіти, культури, ЦСССДМ і цю позитивну практику необхідно продовжувати та 
поглиблювати.  

За результатом обговорення було досягнуто домовленості про проведення низки круглих 
столів на Львівщині, зокрема, у м. Львові, та інших заходів правопросвітницького характеру, 
приурочених до міжнародного дня захисту дітей. В робочому порядку узгоджуються теми 
заходів, час і місце їх проведення, про що буде повідомлено населення Львівщини через 
медійні ресурси усіх учасників робочої зустрічі. 

26 травня  у Львові відбувся одноденний навчальний семінар на тему «Взаємодія органів 
юстиції та центрів безоплатної вторинної правової допомоги при реалізації повноважень у сфері 
державної реєстрації громадських об'єднань». Захід організований спільно Українським 
незалежним центром політичних досліджень (далі – УНЦПД), Міністерством юстиції України та 
Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки проекту USAID 
«Громадяни в дії». Координаційний центр з надання правової допомоги на заході представили 
заступник директора Сергій Троценко та заступниця начальника Управління координації 
системи надання безоплатної правової допомоги Олена Ялова.  

Учасниками семінару стали 42 працівники регіональних та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД) з 11 областей України, які здійснюють 
прийом-видачу документів для реєстрації громадських об`єднань (є фронт-офісами). 
Зокрема, Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області, представили його 
директор Ігор Микитин та начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу Орест Шот, які підтвердили ефективну участь місцевих центрів у 
пілотному проекті. 

29 травня 2017 року в приміщенні департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації відбулась нарада директорів спеціальних (санаторних) загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів Львівщини, на яку запрошено 
представника Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області – начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу Ореста Шота. 

Орест Шот поінформував присутніх про повноваження Регіонального центру та місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема, в частині забезпечення 
потреб дітей на правову допомогу, а оскільки їх інтереси представляють законні представники 
(батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, 
піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників), 
підкреслив важливість належного представництва цих інтересів, а також роль місцевих центрів і 
в т.ч. бюро правової допомоги у забезпеченні якісного надання послуг. 

Представник Регіонального центру роздав присутнім буклети Координаційного центру з 
надання правової допомоги «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник» та буклети 
Регіонального центру «Система БВПД на Львівщині», в яких міститься інформація про структури 
системи, їх місце розташування, контакти, а також види правових послуг, які ними надаються. 

Окрім цього, Орест Шот повідомив учасників наради про проведення на 
Львівщині  правопросвітницької акції «День захисту прав дітей», в рамках якої 31 травня 2017 
року відбудеться круглий стіл з участю Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області, Львівських місцевих центрів з надання БВПД та 
представників обласних та міських структур з питань освіти, сім'ї, дітей та молоді. 

http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=186&lang=ua
http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=186&lang=ua
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 31 травня у Львові, в приміщенні обласної ради, 
відбувся круглий стіл на тему захисту прав дітей. Захід 
організований Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 
області. На заході були присутні 22 учасники, серед яких 
представники Регіонального та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, обласних та 

міських структур з питань міграції, освіти, сім'ї, дітей та молоді. 

Захід мав на меті поглиблення співпраці між усіма структурами, що займаються 
питаннями дітей, сім’ї та молоді на Львівщині, а також вироблення алгоритму спільних дій для 
кращої реалізації та захисту прав дітей. Круглий стіл відбувся в рамках правопросвітницької 
акції, присвяченої міжнародному Дню захисту дітей. 

Систему безоплатної правової допомоги на круглому столі представили директор Ігор 
Микитин, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Орест Шот, начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної 
інформації Уляна Мацько, представники місцевих центрів з надання БВПД – начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Першого львівського місцевого центру Тімур Канатаєв та начальник відділу 
представництва Другого львівського місцевого центру Оксана Цюпка, від міських та обласних 
структур – заступник начальника Служби у справах дітей обласної державної адміністрації 
(СУСД) Роман Хлопецький, завідувач притулком для дітей СуСД ЛОДА Світлана Гаврилюк, 
заступник директора Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді Юрій Микитка, начальник відділу по роботі з ЄДДР управління з питань громадянства, 
паспортизації та реєстрації Головного управління ДМС у Львівській області Олександр 
Семчишин, представники управління соціального захисту Львівської міської ради Ольга 
Процюк, департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Марія 
Васюник-Кулієва та департаменту соціального захисту населення ЛОДА Наталія Горун, а також 
всіх районних відділів Львівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

http://lviv.legalaid.gov.ua/images/RC_zahust ditey.jpg
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З привітальним словом з нагоди міжнародного Дня захисту дітей виступив директор 
Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області Ігор Микитин. Він розповів присутнім 
про розгалужену мережу точок доступу громадян до центрів з надання БВПД в області та 
ознайомив присутніх з показниками рівня дитячої злочинності на Львівщині. 

У свою чергу Тімур Канатаєв поінформував учасників круглого столу про практику 
звернень законних представників неповнолітніх осіб щодо представництва інтересів дітей у суді 
та перед іншими державними органами. «До Першого львівського місцевого центру звертались 
законні представники неповнолітніх, які постраждали під час дорожньо-транспортної пригоди, 
які за допомогою адвоката почали відстоювали свої права на матеріальну та моральну 
компенсацію, завдану внаслідок пригоди. Також для нас та адвокатів, які працюють з нами, 
стало перемогою повернення чотирьох малолітніх дітей батькам», – розповів Тімур Канатаєв. 
Також він додав, що чимала кількість звернень до Центру полягає у захисті права на гідне 
життя, освіту та віпочинок дитини, яка залишилась без одного з батьків. 
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Роман Хлопецький ознайомив учасників круглого столу з основними напрямками роботи 
Служби у справах дітей ЛОДА, про співпрацю з Регіональним центром щодо власне правового 
захисту дітей та необхідність внесення певних змін до законодавства. За його словами, в області 
– понад тисяча дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, не враховуючи тих, що 
знаходяться у інтернатах.  

Продовжив тему дітей, які потребують захисту, Юрій Микитка, який повідомив, що на 
обліку Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 3783 
сім'ї, які виховують 7814 дітей, що потребують соціального супроводу. Він звернув увагу 
присутніх на важливості впровадження ситеми патронатних вихователів, що сприятиме 
поліпшенню ситуації з вихованням дітей, аніж їхнє перебування в інтернатних закладах. 

Крім цього Юрій Микитка окреслив основні напрями роботи Центру, серед яких і 
соціальна та психологічна допомога дітям, що перебувають у складних життєвих обстввинах, 
запобігання та протидія торгівлі дітьми, запобігання відмов матерів від новонароджених дітей, 
соціалізація дітей з особливими потребами, а також робота з дітьми учасників 
антитерористичної операції. 

Ольга Процюк розповіла про найближчі плани роботи 
управління соціального захисту Львівської міської ради, зокрема, 
відкриття відділення для людей з особливими потребами та 
центру обліку безпритульних осіб. Також вона повідомила, що 
цього року їм передані повноваження щодо попередження 
насильства у сім’ї.  

Повідомив присутніх про основні завдання сектору 
ювенальної превенції УПД Головного управління національної поліції у Львівській області її 
начальник Віктор Новачук: це, передусім, профілактична робота в загальних освітніх закладах, 
індивідуальна робота з правопорушниками, встановлення місцезнаходження дітей-утікачів, 
супроводження кримінальних правопорушень, скоєних дітьми та стосовно дітей. 



14 
 

 

Марія Васюник-Кулієва розповіла про вже проведену спільну роботу щодо організації та 
підготовки цього круглого столу, про проведену нараду з керівниками шкіл-інтернатів за участі 
представника Регіонального центру, та висловила вдячність представникам системи 
безоплатної правової допомоги на Львівщині за правопросвітницьку роботу, яка проводиться 
ними в області.  

Відзначила позитивним проведення круглого столу і Наталія Горун, яка розповіла про 
низку оздоровчих заходів для дітей з особливими потребами. «Вчора у нас стартувала кампанія 
по оздоровленню дітей. За рік ми оздоровили 140 тис. дітей в області, половина з яких 
оздоровлюється влітку», – наголосила вона. 

«Спільними та скоординованими зусиллями усіх структур, які займаються захистом дітей, 
можна значно покращити становище дитини у суспільстві, її соціальний та правовий захист. А 
ми для цього і покликані», – підсумував виступи учасників круглого столу Орест Шот. Також він 
відзначив налагоджену співпрацю центрів з надання БВПД з усіма структурами соціального 
захисту в області, і зокрема, у Львові, а також з структурами служб у справах дітей та системи 
освіти на місцях. 

У другій половині круглого столу учасники обговорили плани подальшої співпраці у сфері 
захисту прав дітей, та висловили сподівання, що такі комунікативні заходи сприятимуть 
ефективнішій взаємодії у спільній роботі. 
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Упродовж 30 травня – 1 червня 2017 року в багатьох містах Львівщини відбудуться круглі 
столи, інформаційні сесії, вікторини, воркшопи та квести на тему захисту прав дітей, 
організованих за ініціативи системи . 

 

 

7 червня 2017 року начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області Орест Шот взяв участь у семінарі, організованому регіональним 
представництвом Консультативної Місії Європейського Союзу (КМЄС) (European Union Advisory 
Mission (EUAM), для державних структур, зокрема, прокуратури, поліції. 

У вступному слові Маркус Ролофс (Marcus Rolofs) - радник/тренер з питань верховенства 
права відмітив високий рівень поінформованості громад Львівщини про безоплатну правову 
допомогу та основні реформи уряду, однак звернув увагу на те, що все одно має місце 
нерозуміння громадянами повноважень окремих органів влади і це призводить до негативних 
наслідків як для самих заявників, в частині термінів розгляду, так і для працівників цих органів, 
які змушені перескеровувати звернення до компетентних органів. 

Маркус Ролофс запропонував зробити крок для покращення ситуації і розпочати з малого 
- розробки інформаційного буклета, який би допоміг простій людині розібратись в питанні 
пошуку повноважного органу, який може вирішити його правову проблему. 

Учасники семінару з розроблення інформаційної платформи схвально висловились щодо 
зазначеної пропозиції і обговорили концепцію інформаційного буклета. Представник 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 
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області Орест Шот підтримав ідею інформаційного буклета, однак зазначив, що під час 
розроблення подібного буклета системи безоплатної правової допомоги на Львівщині, де діють 
більше 30 її підрозділів, заледве вдалось умістити необхідну інформацію в одному буклеті. 
«Безперечно прийдеться врахувати концепцію і критерії оформлення буклета та лаконічно і 
доступно донести необхідну інформацію до її споживача. І нам це обов’язково вдасться» - 
підкреслив він. 

Чергові зустрічі відбулись 16 та 27 червня, на яких продовжилась робота щодо 
оформлення інформаційного буклета та окреслився регіон розповсюдження буклетів 
(Самбірський, Турківський, Старосамбірський).  

8 червня опубліковано на сайті статтю начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру Ореста Шота про одну 
з найважливіших реформ, яку впроваджує Уряд, а саме, про децентралізацію і реформу 
державного управління. Зазначена стаття має на меті в доступній формі показати хід 
проведення реформи, її нормативно-правове забезпечення, стан реформи на Львівщині та роль 
системи БПД в процедурі формування спроможних територіальних громад та поширенні 
інформації про реформу децентралізації серед населення Львівщини. 

 

 

Питання необхідності вжиття заходів щодо виявлення випадків незаконної дитячої праці, 
грубих порушень при легальному працевлаштуванні, а також підтримки механізму надання 
правової допомоги дітям, які потерпіли від роботодавців обговорили на круглому столі, який 
відбувся 14 червня в Головному управлінні Держпраці. 

У круглому столі взяли участь представники служби у справах дітей Львівської 
облдержадміністрації, Головного управління Держпраці, сектору ювенальної превенції 
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управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції у Львівській 
області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області. 

На сьогодні міжнародна спільнота напрацювала низку документів, що впливають на 
процеси використання дитячої праці, які ратифіковані Україною. Всесвітній день боротьби з 
дитячою працею (World Day Against Child Labour) встановлений Міжнародною організацією 
праці (МОП), який щорічно відзначають 12 червня. 

День боротьби з дитячою працею спрямований на пробудження свідомості дорослого 
населення, яке експлуатує дітей, а також привернути уваги громадськості до цієї проблеми і 
необхідності вжиття заходів по її ліквідації. 

Представник Регіонального центру Орест Шот зазначив, що структури системи безоплатної 
правової допомоги активно включаться до питання захисту прав неповнолітніх у разі 
скерування до місцевих центрів відповідних звернень законних представників . 

Орест Шот, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності 
та персоналу Регіонального центру взяв активну участь у підготовці проекта Програми правової 
освіти населення Львівської області на 2017-2018 роки, яка затверджена розпорядженням 
Львівської обласної державної адміністрації від 30.05.2017 № 468/0/5-17. 

Щомісячно проводиться статистичний аналіз роботи Регіонального центру з питань 
правової допомоги у кримінальному процесі. 

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 01.01.2017 року по 31 березня 2017 року начальником відділу 
забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 
надавачів Мелян Н.Ю. проведено 19 спостережень у судах, з них у 
судах  першої інстанції – 15 спостережень та 4 спостереження в  
апеляційній інстанції, за дотримання адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі та три зустрічі з 
суб’єктами безоплатної вторинної правової допомоги. 

Проведено 30 методичних та практичних роз’яснень  щодо виконання адвокатами стандартів 
якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у кримінальному процесі.  

З метою формування єдиних підходів щодо 
стратегії і принципів здійснення захисту, гарантованого 
державою, Регіональним та місцевими центрами 
здійснюються заходи щодо обміну досвідом та 
підвищення кваліфікації надавачів безоплатної правової 
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допомоги, зустріч 16 лютого 2017 року в Дрогобицькому та Трускавецькому бюро правової 
допомоги. 

Проведено 32 методичних  та практичних 
роз’яснень  по заповненню звітів та розрахунків 
адвокатами. 

Проведено 20 моніторингів наданих адвокатом 
відомостей у разі надання допомоги вразливим 
категоріям населення.  

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

22 лютого  2017 року начальник відділу забезпечення якості надання безоплатної 
правової допомоги Наталія Мелян взяла участь у робочій нараді кримінальної палати 
Апеляційного суду  Львівської області. 

22 березня начальник відділу якості надання правової допомоги та підвищення 
кваліфікації надавачів Наталія Мелян взяла участь у робочому засіданні Ради адвокатів 
Львівської області на котрому обговорювалося також питання взаємодії Центру та Ради  
адвокатів Львівської області. 

14.03.2017 в приміщенні Другого львівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (м. Львів, вул. В. Винниченка, 30) Регіональним 
центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області  проведено два 
навчально-інформаційних  семінари на тему: 
«Підвищення якості надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у цивільному та адміністративному 
процесах та посилення взаємодії місцевих центрів з 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, на постійній основі за контрактом». Кількість 

учасників – 37. Відкрив семінари для адвокатів, які мають укладені контракти з місцевими 
центрами для надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних/адміністративних 
справах директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області Ігор Микитин, який розповів про етапи розвитку системи безоплатної 
правової допомоги та її пріоритети і напрями розвитку. Заступник директора Регіонального 
центру Віра Іськович поінформувала учасників про механізм обчислення та виплати розміру 
винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на постійній основі 
за контрактом, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ № 1048 від 21.12.2016. У свою 
чергу начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Регіонального центру Орест Шот обговорив з учасниками проект загальних 
стандартів надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному та 
адміністративному процесах, запропонованих Координаційним центром з надання правової 
допомоги, а також питання формування професійних локальних груп адвокатів та роль інституту 
наставництва у цьому процесі. Семінари мали на меті поінформувати адвокатське середовище 
про зміни у законодавстві щодо обчислення та виплати розміру винагороди адвокатів, 
обговорити питання стандартів надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному та адміністративному процесах і формування дієвих адвокатських груп за 
напрямами діяльності. 
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28 березня 2017 року у приміщенні Другого 
місцевого центру відбулися робочі зустрічі директора 
Центру Микитина І.Й., заступника директора Іськович 
В.В., начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації надавачів БВПД 
Мелян Н.Ю. із адвокатами, з якими Регіональним 
центром укладено контракти для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. На зустрічі 
обговорювалися питання змін, внесених у 465 
Постанову КМУ, а також дотримання адвокатами 
стандартів якості надання безоплатної вторинної 
правової допомоги населенню. 

Регіональним центром укладено 113 контрактів з адвокатами для надання БВПД у 
кримінальному процесі. 

На виконання листа Координаційного центру від 16.02.2017 №29 - 48 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 №201 від 05.05.2017; №251 від 
06.06.2017; №275 від 30.06.2017).  

14 квітня 2017 року відбувся виступ директора Регіонального центру Ігора Микитина на 
телерадіокомпанії «Львів» у передачі «Політична шахівниця»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUzZiIhtIxU 

31 травня 2017 року відбувся круглий стіл Регіонального центру за участю ЗМІ на тему 
«День захисту прав дітей». У заході взяли участь Львівські місцеві центри з надання БВПД, 
представники обласних та міських структур з питань  освіти, сім'ї, дітей та молоді. 

За II квартал поточного року про діяльність Регіонального центру розміщено 11 
інформаційних матеріалів у регіональних ЗМІ. З них – 2 виступи на телебаченні та радіо та 9 – 
публікації на інтернет-ресурсах. 

Тематика інформаційних матеріалів про роботу РЦ: 

            - Інформація про діяльність Регіонального центру за поточний місяць:  

http://galinfo.com.ua/news/mayzhe_500_lyudey_u_kvitni_zvernulys_za_bezplatnoyu_p
ravovoyu_dopomogoyu_260128.html 

      -  Інтерв’ю директора РЦ Ігора Микитина для радіопрограми «Імпульс»:  

https://soundcloud.com/user-155110350/bezoplatna-pravova-dopomoga-
mpuls?in=user-155110350%2Fsets%2Fo1z40jrqcqpe 

- Інформування про дистанційне навчання «Робота з клієнтом» для фахівців 
центрів з надання БВПД та усіх бажаючих: 

 
http://dyvys.info/2017/04/21/u-systemi-bpd-vidteper-dostupne-dystantsijne-

navchannya-dlya-fahivtsiv/ 
 
- Правопросвітницька акція від Регіонального центру «День захисту прав дітей», 

присвячена міжнародному Дню захисту дітей: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUzZiIhtIxU
http://galinfo.com.ua/news/mayzhe_500_lyudey_u_kvitni_zvernulys_za_bezplatnoyu_pravovoyu_dopomogoyu_260128.html
http://galinfo.com.ua/news/mayzhe_500_lyudey_u_kvitni_zvernulys_za_bezplatnoyu_pravovoyu_dopomogoyu_260128.html
https://soundcloud.com/user-155110350/bezoplatna-pravova-dopomoga-mpuls?in=user-155110350%2Fsets%2Fo1z40jrqcqpe
https://soundcloud.com/user-155110350/bezoplatna-pravova-dopomoga-mpuls?in=user-155110350%2Fsets%2Fo1z40jrqcqpe
http://dyvys.info/2017/04/21/u-systemi-bpd-vidteper-dostupne-dystantsijne-navchannya-dlya-fahivtsiv/
http://dyvys.info/2017/04/21/u-systemi-bpd-vidteper-dostupne-dystantsijne-navchannya-dlya-fahivtsiv/
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http://leopolis.news/na-lvivshhyni-ponad-tysyachu-ditej-perebuvayut-v-skladnyh-

zhyttyevyh-obstavynah/ 
 

http://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_obgovoryly_nayaktualnishi_pytannya_zahystu_prav_ditey
_261030.html 

- Публічна позиція щодо проведення конкурсу на посаду директора 
Координаційного центру з надання правової допомоги: 

 
http://zik.ua/news/2017/06/02/u_minyustu_vymagayut_anulyuvaty_rezultaty_konkurs

u_na_kerivnyka_tsentru_1108013 
 
http://vgolos.com.ua/news/konkurs_na_post_dyrektora_koordynatsiynogo_tsentru_z_

nadannya_pravovoi_dopomogy_vidbuvavsya_iz_porushennyamy__zayava_267757.html 
 
- Прес-конференція міністра юстиції Павла Петренка 26 червня 2017 року у 

Львові: 
http://pressclub.lviv.ua/index.php?id=view&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4535&cHash=d

6ccc3be65688253326e21d9707fa110 
 

Упродовж зазначеного періоду центри з надання БВПД Львівщини продовжували 
підвищувати правову обізнаність та правову освіченість населення, що полягає не лише в 
набутті правових знань, а й у формуванні практичних навичок захисту власних прав і свобод 
законними способами. 

За II квартал поточного року про діяльність 6-ти місцевих центрів з надання БВПД 
розміщено  152  інформаційні матеріали у ЗМІ. 

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

Упродовж II кварталу про діяльність Регіонального центру місцевими центрами 
розміщено 36 постів у соціальній мережі Фейсбук. 

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, про навчальні 
семінари для працівників системи, а також найактуальніші для громадськості роз'яснення з 
правових питань.  Окремі публікації присвячені правовій обізнаності населення, висвітленню 
успішної діяльності адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
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З ініціативи Регіонального центру 23 червня 2017 року відбулась друга зустріч експертної 
групи. 

Оксана Бакун, головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного 
управління апарату обласної державної адміністрації, поінформувала присутніх про те, що на 
території Львівської області створено 25 об'єднаних територіальних громад. На розгляд ЦВК 
облдержадміністрацією ще скеровано звернення щодо призначення перших виборів голів та 
депутатів об'єднаних територіальних громад - Великомостівської міської, Воютицької та 
Волицької сільських.  

14 червня прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміжних районів", відповідно до якого внесено зміни до 
законодавства України, в частині порядку зміни меж районів, міст. Відповідно до прийнятих 
змін якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада 
(територіальні громади), розташована на території суміжного району, розширенню підлягають 
межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної 
територіальної громади. У такому разі проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
району розробляється відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації. 
Також обласна державна адміністрація  вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом. Внесення до 
Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст 
здійснюється відповідно Кабінетом Міністрів України. 

Про діяльність Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової 
допомоги розповів Ярослав Гірковий, заступник начальника відділу реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області. Він зазначив, що основною метою Громадської приймальні є 
інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх 
порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Богдан Середяк, начальник відділу супроводження судових спорів планових перевірок 
юридичного управління Головного управління ДФС у Львівській області, повідомив про те, що 
відповідно до змін до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», які набрали чинність 1 квітня 2017 року: 

Зменшено термін для надання відповіді контролюючим органом на звернення платника 
податків з 30 до 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення; 
Чітко визначено обов’язкові реквізити такого звернення у письмовій форм; 
За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або 
письмовій формі. 

В обговоренні взяли участь Ірина Макар, заступник начальника відділу методології та 
організації роботи з обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України 
у Львівській області, яка розповіла про проект реформи уряду в частині пенсійного 
забезпечення; Наталія Кравчишин, провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової та 
правової роботи Департаменту соціального захисту населення ЛОДА, яка коротко 
поінформувала про зміни щодо призначення та перерахунку субсидій. 

Орест Шот звернув увагу присутніх на необхідність продовження роботи щодо об’єднання 
спільних зусиль з обміну інформації щодо змін в законодавстві за напрямками роботи учасників 
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експертної групи, організації спільного навчання з питань пенсійної реформи, реєстрації 
нерухомого майна, земельних питань, соціального та пенсійного забезпечення та інше. 

На завершення зустрічі учасники групи домовились про проведення спільних заходів для 
покращання інформування населення з актуальних питань соціального характеру, зокрема, 
щодо можливої участі в двох навчальних семінарах, які відбудуться з ініціативи Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області ще у червні. 

10 травня 2017 року відбулось перше офіційне 
засідання пулу «адвокатів – сімейників», який 
сформований за ініціативи Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській 
області. 

Засідання «адвокатів – сімейників» відбулось в 
Другому львівському місцевому центрі з надання БВПД. 
Метою створення пулу з одного боку є спроба об’єднання 
адвокатів за їх професійними напрямками роботи, а з 

іншого – залучення їх як фахівців-практиків для навчання працівників системи безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

До складу локальної адвокатської групи ввійшли одні з найактивніших адвокатів, які 
співпрацюють з центрами безоплатної правової допомоги а Львівщині, а саме: Роман 
Мельник, Вікторія Семко, Віталій Веремчук, Оксана Ощипок, Олег Семочко та Андрій Яцишин. 

На своєму першому засіданні «адвокати – сімейники» розглянули деякі організаційні 
питання своєї подальшої роботи, а також питання, які заздалегідь були підготовлені для 
обговорення в групі. 

Так, координатор пулу Роман Мельник запропонував до обговорення тему: Розірвання 
шлюбу та визнання його недійсним, Вікторія Семко зробила презентацію про позбавлення 
батьківських прав та розповіла власну судову практику з цих питань. 

http://lviv.legalaid.gov.ua/images/Pul simeynykiv.jpg
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У свою чергу Віталій Веремчук окреслив проблематику взаємних прав та обов’язків в сім’ї. 

Відбулось жваве обговорення презентації про позбавлення батьківських прав, в ході якого 
виникла ідея підготовки наступного засідання щодо проблематики інституту представництва 
дітей в судах та інших органах виконавчої влади, за яке взялась адвокат Оксана Ощипок. 

Варто зазначити, що адвокати підтримали пропозицію Ореста Шота щодо участі у 
загальній акції, присвяченій Дню захисту дитини (1 червня), а також проведення 16 червня 
представниками пулу «адвокатів – сімейників» навчального семінару для працівників місцевих 
центрів, які надають заявникам консультації та інформацію правового характеру, а також 
представляють інтереси клієнтів у судах. 

15 травня 2017 року в Другому львівському місцевому 
центрі з надання БВПД відбулось перше офіційне 
засідання пулу «адвокатів – земельників», який сформований 
за ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області. 

Метою створення пулу з одного боку є спроба 
об’єднання адвокатів за їх професійними напрямками роботи, 
а з іншого – залучення їх як фахівців-практиків для навчання 

працівників системи безоплатної вторинної правової допомоги. 

До складу локальної адвокатської групи ввійшли одні з найактивніших адвокатів, які 
співпрацюють з центрами безоплатної правової допомоги на Львівщині, а саме: Марія 
Юнко, Оксана Ощипок, Зеновій Кінаш, Андрій Вольський, Віра Карпінець, Вікторія 
Семко,  Костянтин Вишневський.  
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Координатор пулу Марія Юнко запропонувала до обговорення тему - Земельні паї. 
Приватизація та орендні відносини. 

Зокрема, розповіла про типові проблеми, які виникають  під час розпаювання та 
оформлення земельних ділянок, кадастрові та реальні площі, категорії земель, процедури 
спадкування  в залежності чи є у особи сертифікат чи немає, а також оформлення права 
власності на земельні ділянки та інше. 

Зазначена тема викликала дискусію серед присутніх, обмін думками та особистим 
практичним досвідом, що підтвердило необхідність та корисність такого професійного 

спілкування. 

Коротке обговорення мало місце  і під час 
представлення теми - скасування державних актів та 
рішень. Зеновій Кінаш звернув увагу на різну судову практику, 
яка мала місце в процесі розгляду справ про скасування 
документів, якими підтверджувалось право власності та 
нормативно-правових актів індивідуальної дії, якими 
приймались рішення суб’єктами владних повноважень щодо 
земельних ділянок. 

Активну участь в обговоренні зазначених тем взяв Андрій Вольський, який поділився 
власним досвідом розгляду справ у сфері земельних відносин, їх тісне переплетіння з 
питаннями власності та користування об’єктами нерухомого майна. 

Оксана Ощипок розповіла про реальну справу, яка перебуває в судовому провадженні та 
нюанси її розгляду в суді першої інстанції, а також звернула увагу на неоднозначність 
трактування судами окремих положень земельного законодавства. 

Орест Шот згадав тривалу практику щодо незастосування термінів позовної давності до 
спорів про визнання недійсними розпорядчих актів органів влади, а також про зміну цих 
підходів в останні роки, а також запропонував і адвокати погодились провести орієнтовно 27 
червня 2017 року навчальний семінар для працівників місцевих центрів, які надають заявникам 
консультації та інформацію правового характеру, а також представляють інтереси клієнтів у 
судах. 

Учасники також висловились щодо загального стану ринку землі в Україні, необхідності 
проведення земельної реформи, впровадження ринку земель с/г призначення, умови, за яких 
реформа буде ефективнішою. 

29 травня 2017 року в Другому 
львівському місцевому центрі з надання 
БВПД відбулось перше офіційне 
засідання пулу «спадкових 
адвокатів», який сформований за ініціативи 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській 
області. 

Метою створення пулу з одного боку є 
спроба об’єднання адвокатів за їх 
професійними напрямками роботи, а з 
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іншого – залучення їх як фахівців-практиків для навчання працівників системи безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

До складу локальної адвокатської групи ввійшли одні з найактивніших адвокатів, які 
співпрацюють з центрами безоплатної правової допомоги на Львівщині, а саме: Оксана 
Ощипок, Надія Маріловцева, Віра Карпінець, Вікторія Семко, Руслана Кравчишин, Олег Волкун.  

Координатор пулу Оксана Ощипок запропонувала на розгляд деякі організаційні питання 
та розкрила тему - заповіт та визнання його недійсним. Адвокат звернула увагу на застосування 
термінів позовної давності, первинність спадкування за заповітом, а також окремо розкрила 
питання нікчемних і оспорюваних заповітів та появу у новому цивільному кодексі спеціальних 
норм визнання недійсності заповітів. 

Надія Маріловцева  презентувала тему - загальне поняття спадкування та його види, а 
також судову практику з питань спадкування. Адвокат підкреслила необізнаність простих людей 
з нормами спадкового законодавства; необхідність систематичного контролю за проходженням 
документів під час розгляду справ зазначеної категорії; використання процесуальних норм для 
захисту інтересів клієнта, а також навіть провела деякий порівняльний аналіз законодавства 
ОАЕ та Індії. 

Віра Карпінець представила для обговорення тему - спадковий договір. Адвокат здійснила 
порівняльний аналіз заповіту, спадкового договору, договору довічного утримання (догляду), 
договору дарування, а також закцентувала увагу на їх особливостях і зупинилась на практичних 
порадах, зокрема, щодо здійснення контролю за зобов’язаннями, викладеними у договорах. 

Між адвокатами відбулось цікаве обговорення 
представлених тем. Практично у кожного була вже своя 
особиста практика і своє бачення вирішення конкретних 
ситуацій. На жаль обмеженість у часі не дала можливості 
провести триваліше обговорення, оскільки учасники пулу 
мали ще слухання справ у судах. 

Під завершення роботи пулу «спадкових адвокатів» 
Орест Шот запропонував і адвокати погодились провести  у 

червні 2017 року навчальний семінар для працівників місцевих центрів, які надають заявникам 
консультації та інформацію правового характеру, а також представляють інтереси клієнтів у 
судах. 

Таким чином завершено роботу щодо формування пулів «адвокатів-сімейників», 
«адвокатів-земельників»,  «адвокатів-спадковиків».  

У кожному пулі обрано координаторів, які з допомогою представника Регіонального 
центру займаються організацією роботи адвокатів, забезпечують проведення засідань пулів, 
організацію навчальних семінарів. 

З метою горизонтального обміну досвідом 27 червня 2017 року Ігор Микитин, директор 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області, 
відвідав Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Закарпатській області, побував  в м. Ужгороді, м. Мукачево та смт. Воловець Закарпатської 
області. 

 

http://lviv.legalaid.gov.ua/images/18789598_444831882546398_1314457816_o.jpg
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 [1.3]  Децентралізація системи БПД 

16 червня 2017 року у Другому львівському 
місцевому центрі з надання БВПД відбувся навчальний 
семінар на тему «Окремі питання врегулювання сімейних 
відносин». Це перший у серії навчальних семінарів з питань 
сімейного права, організований Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області спільно з пулом «адвокатів-сімейників». 

У заході взяли участь представники Регіонального та 
6-ти місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Львівщини. Всього: 
27 учасників. Тренери навчального семінару – адвокати Роман Мельник, Вікторія 
Семко та Віталій Веремчук. 

Семінар мав на меті посилити навики роботи фахівців відділів представництва; правової 
інформації та  консультацій місцевих центрів з надання БВПД, а також бюро правової допомоги. 

З привітальним словом виступив директор Регіонального центру Ігор Микитин, який 
нагадав учасникам семінару про найосновнішу рису фахівців системи безоплатної правової 
допомоги – любов до людей. «Система безоплатної правової допомоги зазнала значного 
випробування, однак при сьогоднішніх викликах, ви гідно виконуєте свою роботу», – звернувся 
він до фахівців центрів. Також Ігор Микитин зазначив, що даний семінар є успішним 
результатом спільної річної роботи Регіонального центру та пулу «адвокатів-сімейників». 

 

http://lviv.legalaid.gov.ua/images/IMG_3359.JPG
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Начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Регіонального центру Орест Шот розкрив питання нормативного регулювання 
сімейних відносин. Він презенував у графічному вигляді, що являють собою сімейні відносини. 
«Сімейні відносини є надзвичайно складними, і ми сьогодні спробуємо проаналізувати їх 
окремі аспекти», – зазначив Орест Шот. 
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Упродовж семінару адвокати активно ділились з присутніми актуальними питаннями 
регулювання сімейних відносин, про те, як відбувається практичне застосування норм 
сімейного законодавства. 

 

Так, адвокат Віталій Веремчук розповів про взаємні права та обов’язки у сім’ї, детальніше 
зупинившись на питанні стягнення аліментів. Презентуючи норми Сімейного кодексу України, 
він також проаналізував нещодавні законодавчі зміни щодо виплати аліментів на утримання 
дитини. 
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У свою чергу адвокатка Вікторія Семко ознайомила присутніх про те, якими є підстави, 
порядок та наслідки позбавлення батьківських прав. Серед низки підстав позбавлення батька 
чи матері прав на дитину, зокрема, вона назвала ухилення від виконання батьківських 
обов’язків по вихованню дитини та жорстоке поводження з дітьми. Жорстоке поводження 
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включає в себе фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насильство.

 

За словами Вікторії Семко, застосування хоча б одного з цих видів насильства є підставою 
для позбавлення батьківських прав. 
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Адвокат Роман Мельник розповів про способи розірвання шлюбу та визнання його 
недійсним.

 

Друга частина семінару була присвячена роботі у малих групах, де учасники змогли 
обмінялись досвідом представництва інтересів клієнтів з питань сімейного права. 

27 та 30 червня 2017 року у Другому львівському місцевому центрі з надання БВПД 
відбулись навчальні семінари з питань земельного та спадкового права, організовані 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області 
спільно з пулами «адвокатів-земельників» та «адвокатів-спадковиків». Всього: 37 учасників. 

Семінари мали на меті покращити якість надання послуг фахівцями відділів 
представництва; правової інформації та консультацій місцевих центрів з надання БВПД, а також 
бюро правової допомоги в конкретних галузях законодавства. 

У заходах взяли участь представники Регіонального та 6-ти місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Львівщини. Тренери навчальних семінарів – відомі 
адвокати Марія Юнко, Оксана Ощипок, Віра Карпінець, Надія Маріловцева. 

З привітальним словом виступив директор Регіонального центру Ігор Микитин, який 
нагадав учасникам семінарів про головні цінності системи та відповідальність, яка лежить на її 
працівниках в процесі проведення реформування в Міністерстві юстиції України. 

Також Ігор Микитин зазначив, що проведення семінарів є успішним результатом спільної 
річної роботи Регіонального центру та адвокатського середовища, яке об’єдналось в професійні 
групи і виявило бажання поділитись своїми знаннями з працівниками місцевих центрів. 

Орест Шот, начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності 
та персоналу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Львівській області представив учасникам семінару, затверджену Кабінетом міністрів України, 
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Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної власності. 

 

Мета Стратегії – впровадження засад стратегічного менеджменту в систему управління у 
сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної 
власності; забезпечення оптимального використання земель, зокрема з урахуванням 
регіональних програм і планів розвитку територій, генеральних планів населених пунктів, 
підвищення рівня прозорості та публічності під час формування та реалізації державної 
земельної політики, підвищення рівня обізнаності населення, землевласників і 
землекористувачів щодо проблем деградації земель та сталого землекористування, 
запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву, підвищення рівня родючості ґрунтів, 
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проведення рекультивації порушених земель.

 

Очікується, що прийняття документа сприятиме створенню сучасної, прозорої і дієвої 
системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 
призначення державної власності та розпорядження ними, спрямованої на забезпечення 
інтересів суспільства. 

Орест Шот звернув увагу на те, що до повноважень Регіонального та місцевих центрів, 
окрім надання первинної та вторинної правової допомоги мешканцям області, відноситься і 
розповсюдження інформації про основні реформи уряду, серед яких на сьогодні актуальною є 
земельна та пенсійна реформи. 

Затвердження Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення державної власності є певним поштовхом до 
завершального етапу земельної реформи – створення ринку земель сільськогосподарського 
призначення. 
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Координатор пулу «адвокатів – земельників» Марія Юнко презентувала тему - Земельні 
паї. Приватизація та орендні відносини. 

Зокрема, вона розповіла про типові проблеми, які виникають під час розпаювання та 
оформлення земельних ділянок, кадастрові та реальні площі, категорії земель, процедури 
спадкування в залежності чи є у особи сертифікат чи немає, а також оформлення права 
власності на земельні ділянки та інше. 

 

Марія Юнко звернула увагу присутніх на те, що реформа пробуксувала саме на етапі 
виділення земельних ділянок в натурі. Багато людей, маючи земельні паї, не мають ні 
найменшого поняття, де знаходяться їх земельні ділянки. Далеко не всі мають сертифікат на 
право на земельну частку (пай). 
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Присутні задали багато запитань із зазначеної теми, оскільки консультації з земельних 
правовідносин мають значний відсоток серед загальної кількості звернень до місцевих центрів, 
а також обговорили конкретні складні випадки, пов’язані з втратою документації на землю, 
неналежним виконанням обов’язків посадовими особами органів місцевого самоврядування та 
інше. 

Учасник пулу «адвокатів – земельників» Віра Карпінець розкрила цікаву тему 
прибудинкових територій та сплати земельного податку. 

Прибудинкова територія є територією навколо багатоквартирного будинку, визначеною 
актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначеною для 
обслуговування багатоквартирного будинку. І з цього визначення виходить, що у тих будинків, 
які не мають акта на право власності або користування де-юре і немає прибудинкової території. 

Така практика, зазначає Віра Карпінець, була закріплена ще Вищим адміністративним 
судом України в який прийшов до висновку, що мешканці багатоквартирного будинку не 
змогли підтвердити, що спірна земельна ділянка є частиною прибудинкової території, так як у 
них був відсутній правоустановчий документ, а тому громадянин «А» не порушив порядок 
безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, встановлений Земельним кодексом 
України. 

 

 

Віра Карпінець коротко зупинилась на питаннях сплати земельного податку, ставка 
податку якого встановлюється у розмірі не більше 12 % від їх нормативної грошової оцінки за 
земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні госпсуб'єктів (крім державної та 
комунальної форми власності). 

Учасник пулу «адвокатів-спадковиків» Надія Маріловцева презентувала тему: загальне 
поняття спадкування та його види, а також судову практику з питань спадкування. Адвокат 
підкреслила необізнаність простих людей з нормами спадкового законодавства; складність 
його застосування, наявність багатьох нюансів під час вирішення спадкових спорів, необхідність 
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систематичного контролю за проходженням документів під час розгляду справ зазначеної 
категорії, а також використання процесуальних норм для захисту інтересів клієнта. 

Надія Маріловцева наголосила на тому, що спадкуванням є перехід не тільки прав а й 
обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб. Це необхідно завжди нагадувати 
клієнтам під час консультації, оскільки вони, як правило, забувають про такі нюанси. 
Спадкування здійснюється за заповітом або за законом і до складу спадщини входять усі права 
та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 
внаслідок його смерті. 

Координатор пулу «адвокатів-спадковиків» Оксана Ощипок розкрила тему - заповіт та 
визнання його недійсним. Адвокат звернула увагу на застосування термінів позовної давності, 
первинність спадкування за заповітом, а також окремо зупинилась на питанні нікчемних і 
оспорюваних заповітів і появі у новому цивільному кодексі спеціальних норм визнання 
недійсності заповітів. 

Оксана Ощипок звернула увагу на відмінності нікчемного заповіту від недійсного.  
Так заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з 
порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним, а не недійсним. 

Заповіт може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої особи, якщо 
буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.  

Необхідно звернути увагу на те, що недійсність окремого розпорядження в заповіті, не 
має наслідком недійсності іншої його частини. Важливим є і те, що у разі недійсності заповіту 
спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на 
спадкування за законом на загальних підставах. 
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Під час завершення навчальних семінарів учасники активно працювали в малих групах, 
вчились компромісам, виявляли лідерські здібності, задавали питання та активно 
обговорювали спірні питання, і навіть, отримували винагороди за найкращий вияв професійних 
знань. 

15 травня 2017 року Володимиром Каралюсом, заступником начальника відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області проведено моніторинг 
діяльності Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
частині забезпечення ведення діловодства, кадрової роботи та перевірки викладеного у 
зверненні Гаврачинського Н. М. - головного спеціаліста відділу Бродівського бюро правової 
допомоги Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

24 травня 2017 року Вірою Іськович, заступником директора Регіонального центру та 
Володимиром Каралюсом, заступником начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській області, проведено моніторинг діяльності Самбірського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

29 травня 2017 року Вірою Іськович, заступником директора Регіонального центру 
проведено моніторинг діяльності Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Засідання Керівної Ради відбулись 06.04.2017, 04.05.2017 та 08.06.2017.  
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В межах щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» працівники Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області вийшли на 
передсвяткову весняну толоку 04.04.2017. 

 

 [1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів exofficio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
БПД та впровадження інших новітніх інформаційних технологій  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.01.2017 по 30.12.2017 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Львівській області було видано 4014 доручень адвокатам для здійснення 
захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому числі:  

 1267 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 23 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 1618 – для здійснення захисту за призначенням;  

 141 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях;  

 184 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру;  

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

 39 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПК; 

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

 

 Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень 
поквартально за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком 
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Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за 2017 рік 

 

 

Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 
категорій осіб  

адміністративний 
арешт
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1%

адміністративні 
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заходи медичного 
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призначенням
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3%

затримані
692
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1%
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№ 

з/п 
Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

I півріччя 

2017 

IІ півріччя 

2017 

Разом за І 

півріччя 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 723 544 1267 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 20 3 23 

3 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / 

або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою 

377 315 692 

4 для здійснення захисту за призначенням 809 809 1618 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях 
49 92 141 

6 
у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру 
93 91 184 

7 процедури, пов’язані з видачею особи (екстрадицією) 1 0 1 
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 2017 році 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 84 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

 проведено  14  бесід з клієнтами; 

 проведено  2  анонімних  анкетування адвокатів; 

 проведено   14  анонімних анкетувань клієнтів 

 проведено 120 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 
вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД 

 Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2017 до 31.12.2017 року Місцевими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 30570 звернення клієнтів, 
27814 особам було надано правову консультацію, 3538 із них написали письмову заяву про 
надання БВПД. 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, дуло прийнято рішення про 
надання БВПД по 3397 зверненням та надано 2997 доручень адвокатам та 591 штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 65 
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 
клієнтів за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком.  

 
 

 
 
 

15887

30570

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

20162 2017

8 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК 
22 17 39 

9 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

24 25 49 

10 Разом за всіма категоріями 2118 1896 4014 
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 Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів 
за 2017 рік з наростаючим підсумком в розрізі МЦ.  

  
 

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 2017 рік. 

№ 

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 
4300 

4258 716 713 696/76 16 

2 
Другий 

львівський 
4456 

3970 594 637 618/74 1 

3 Буський 5702 
5044 651 614 490/172 4 

4 Самбірський 4113 
3667 444 391 300/109 1 

5 Стрийський 7912 
7185 738 693 588/125 19 

6 
Червоноградсь

кий 
4087 

3690 395 349 305/35 0 

…. Разом 30570 
27814 3538 3397 2997/591 41 

Перший 
львівський; 4300; 

14%

Другий 
львівський; 4456; 

15%

Буський; 5702; 
19%

Самбірський; 
4113; 13%

Стрийський; 7912; 
26%

Червоноградськи
й; 4087; 13%

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  
2017 рік 

1 Перший львівський 1200 1035 1088 977 4300 
2 Другий львівський 1010 1105 1229 1112 4456 
3 Буський 1518 1195 1369 1620 5702 

4 Самбірський 1055 952 1050 1056 4113 
5 Стрийський 2327 1902 1843 1840 7912 
6 Червоноградський 1316 954 896 921 4087 

 Разом за всіма місцевими 

центрами 

8426 7143 7475 7526 30570 
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