
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за 2020 рік 

 

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 

 

Рік почався з приємних новин! Директор Регіонального центру Ігор Микитин та його 
заступник Віра Іськович отримали Лист вдячності за вагомий внесок у реалізацію 
Пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину» від Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції України. 
 
До Регіонального центру завітала адвокат системи безоплатної правової допомоги 
Руслана Кравчишин, яка також отримала Лист вдячності за вагомий внесок у 
реалізацію зазначеного проекту. "Дякуємо за успішну роботу та співпрацю", - 
привітав директор Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області Ігор 
Микитин. 
 
Що спільного між неправомірно винесеним рішенням суду, ДНК-тестом і 
справжньою дружбою? Про це дізналися глядачі “Правового кіноклубу”, 
переглянувши стрічку “Девід і я” у Львівському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 24 січня. 

Цей документальний фільм з колекції Міжнародного фестивалю Docudays.UA 
розкриває актуальне питання – право на справедливий суд. 

“Девід і я” – це безкомпромісний і 
болісний канадський документальний 
фільм режисерів Рея Клонскі, Марка 
Леймі про дружбу між засудженим 
убивцею та молодим режисером. 

Кінофільм не залишив байдужими ні 
адвокатів, ні інших присутніх 
глядачів. 

Наприкінці відбулося активне 
обговорення стрічки в аспекті 
порушених прав людини. 

«Надання безоплатних консультацій із питань відновлення 
платоспроможності фізичних осіб» – такою є назва проєкту, 
презентованого сьогодні у Львові Асоціацією правників України. 
 
Метою проєкту є надання безкоштовних правових консультацій людям, які 
потребують підтримки з питань неплатоспроможності; підвищення поінформованості 



соціально вразливих категорій про процедури відновлення платоспроможності та про 
реструктуризацію кредитної заборгованості фізичних осіб; посилення залучення 
правничої спільноти до надання безкоштовної правничої допомоги соціально 
вразливим верствам населення, а також передача напрацювань в рамках проекту 
представникам системи безоплатної правової допомоги та юридичним клінікам для 
врахування при консультуванні населення. 

«Вітаю нового незалежного провайдера безоплатної правової допомоги у цьому 

вузькому сегменті права», – звернувся  до учасників проєкту Ігор Микитин, 

директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Львівській області. 

Ігор Микитин також розповів про 
завдання та цінності системи 
безоплатної правової допомоги, 
зокрема поділився регіональним 
досвідом та підсумками роботи за 
минулий рік Центрів з надання БВПД 
Львівщини. 

Зазначений проект 
реалізовуватиметься Асоціацією 
правників України за підтримки 
агенства США з міжнародного 
розвитку в рамках гранту, наданого 
USAID «Трансформація фінансового 

сектору». 
 

Представник Консультативної Місії Європейського 
Союзу – радник з питань верховенства права 
Маркус Ролофс завітав до Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області. 

У робочій зустрічі взяли участь директор 
Регіонального центру Ігор Микитин та заступниця 

директора Віра Іськович. 

В ході зустрічі сторони обговорили подальшу 
співпрацю Консультативної Місії ЄС з 
Регіональним центром. 

 
 «Здавалось би цифри – суха статистика. 
Однак, за кожним зверненням до системи 
БПД – доля людини, яка домагається 
справедливості. Упродовж 2019 року 
Регіональним центром надано 3217 тис. 
доручень адвокатам для надання захисту у 
кримінальному процесі», – зазначив директор 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNy9p0eujdKAA18ZhrkimVIcXCr6QgYI0Xil0LrpMo6u24L-SD_gZuqtC2nskv0BXo_uYlGAUYNA1G9WHx7hhq5K_i50D1gkh55bPmMIM_Ttt__1cUP2SckeyQzArfKxqYPccuW-48jeDLDCCq0D6JU1_YIESRkVEkl0WX2LnepbDESPxZi7kaWlOIY7_4dJc3Qc7rQdM849GEY8Qz6g55GV_Sv1XJxiDbj6yFLEs5MY-6TWUcraWYaImDqCgmyH9lbnZ0xWRHBHlvhodVlG-yh_BcthlN3Ize1PWH4G3qODUA76rBBHmhC9ktnJfras_4prEVVogVhzw5lAJWjmo2NBbR&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009473757876&__tn__=K-R&eid=ARB35c64mDkiJRDcwXGtHuw8zFBj4H5CoAvERCrtahPezwqKXciRO-0p6GEX8oOQp1VdDIwZRhsfsg3h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNy9p0eujdKAA18ZhrkimVIcXCr6QgYI0Xil0LrpMo6u24L-SD_gZuqtC2nskv0BXo_uYlGAUYNA1G9WHx7hhq5K_i50D1gkh55bPmMIM_Ttt__1cUP2SckeyQzArfKxqYPccuW-48jeDLDCCq0D6JU1_YIESRkVEkl0WX2LnepbDESPxZi7kaWlOIY7_4dJc3Qc7rQdM849GEY8Qz6g55GV_Sv1XJxiDbj6yFLEs5MY-6TWUcraWYaImDqCgmyH9lbnZ0xWRHBHlvhodVlG-yh_BcthlN3Ize1PWH4G3qODUA76rBBHmhC9ktnJfras_4prEVVogVhzw5lAJWjmo2NBbR


області Ігор Микитин під час сьогоднішньої презентації річного звіту. 

Також він наголосив, що минулоріч в Україні і на Львівщині презентовані такі важливі 
проєкти системи БПД як відновне правосуддя та медіація. 

«На Львівщині повноцінно пілотував проект відновного правосуддя для 
неповнолітніх. В результаті альтернативних підходів підліток отримує другий шанс, 
ресоціалізується», – зазначив Ігор Микитин. 

Регіональним та місцевими центрами зафіксовано понад 5 тис. випадків надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних, цивільних, 

адміністративних справах. 

Минулого року фахівці місцевих 
центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Львівщини надали понад 28 тис. 
консультацій та роз’яснень з питань 
сімейного, спадкового, земельного 
права, соціального забезпечення та 
інших питань. 

З метою підвищення правової 
обізнаності дітей, підлітків, соціально 
вразливих категорій населення 
(малозабезпечених, осіб з 
інвалідністю тощо) населення 

Центрами проводяться правопросвітницькі заходи. Так, упродовж 2019 року 
Центрами з надання БВПД Львівщини було проведено 1509 правопросвітницьких 
заходів з охопленням аудиторії понад 30 тис. осіб. 

Ігор Микитин розповів присутнім про такі цікавинки правопросвітництва як 
сценарій-конструктор на тему гідності та прав людини, настільна гра «Правова 
монополія», а також документальні фільми.  Зокрема у Львівському центрі з надання 
БВПД регулярно відбуваються покази документальних фільмів про права людини з 
колекції Міжнародного фестивалю Docudays.UA, що має назву “Правовий кінозал із 
системою БПД». 

Упродовж 2019 року фахівці системи 
безоплатної правової допомоги 
здійснили 926 виїздів мобільних 
пунктів та забезпечили роботу 74 
дистанційних пунктів 
консультування. 

Під час заходу були присутні 
представники Регіонального та 



Львівського місцевого центру з надання БВПД, Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Львів), філії ДУ «Центр пробації» у Львівській 
області, Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, 
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, адвокати, мас-медіа. 

 

 «Ефективна співпраця 
громадянського суспільства з 
безпековими службами в Україні» – 
ініціатива, яку презентували у Львові 
сьогодні, 24 лютого, під час 
обговорення безпековими службами 
та представниками ОГС Порядку 
міжвідомчої і міжсекторальної 
взаємодії щодо посилення захисту 
прав і свобод людини. 

Мета зазначеної взаємодії – консолідація зусиль задля забезпечення ефективного 
попередження, виявлення та припинення порушень прав людини у сфері діяльності 
безпекових служб України шляхом налагодження дієвого демократичного цивільного 
контролю; побудова ефективної взаємодії регіональних підрозділів безпекових служб 
України, державних органів, органів місцевого самоврядування із організаціями 
громадянського суспільства з метою попередження та якнайшвидшого реагуванняна 
порушення прав людини та сприяння належному розслідуванню виявлеихпорушень; 
напрацювання спільних заходів тощо. 

На заході відбулось спільне підписання Порядку міжвідомчої і міжсекторальної 
взаємодії безпекових служб та громадянського суспіольства на регіональному рівні 
щодо посилення захисту прав і свобод людини. 

Участь у зазначеному обговоренні взяв Ігор Микитин, директор Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області. 

Серед учасників – представники Служби безпеки України, Головного управління 
Національної поліції, Управління патрульної поліції України, Управління державної 
прикордонної служби України, Збройних сил України та громадських організацій, 
координатор регіональної платформи. 

 

Про спільні завдання з метою підвищення 
обізнаності населення щодо можливості 
врегулювання конфліктів за допомогою 
медіації йшлося під час підписання 
Меморандуму про співпрацю між 
Регіональним центром з надання БВПД у 
Львівській області та громадською 
організацією «Львівський центр 
медіації». 



У зустрічі взяли участь директор Регіонального центру Ігор Микитин, заступниця 
директора Віра Іськович та директорка Львівського центру медіації Ганна Лиско. 

 

Про основні права дітей, права 
дітей під час затримання, 
відповідальність за булінг 
дізнались учні 9 класів ліцею 
№6 м. Львова. 

- Які права дітей у 14,15 та 16 
років? 

- Як поводитись при затриманні? 

- Якою є адміністративна та 
кримінальна відповідальність для 

неповнолітніх? 

Презентацію діяльності системи безоплатної правової допомоги та Патрульної поліції 
Львівської області провели Уляна Мацько, начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області, 
Христина Гаталяк, заступниця директора Львівського місцевого центру та начальниця 
відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Львівської області, 
старший лейтенант поліції Тетяна Капись. 

 
 
Які права дітей у 14, 15 та 16 років? Як поводитись при затриманні? Що 
треба знати підліткам про відповідальність за адміністративні 
правопорушення ? – Про ці та інші актуальні питання дізнались учні 9-х 
класів школи №33 міста Львова сьогодні, 3 березня, у Львівській обласній 
бібліотеці для дітей. 



  

Старшокласники цікавились діяльністю патрульної поліції та центрів правової 
допомоги; основними правами дітей; не чужою їм виявилась тема протидії булінгу. 

Правову бесіду з презентацією діяльності системи безоплатної правової допомоги та 
патрульної поліції Львівщини провели Уляна Мацько, начальниця відділу комунікацій 
та правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Львівській 
області, Тетяна Капись, начальниця відділу зв’язків з громадськістю управління 
патрульної поліції Львівської області, старший лейтенант поліції  та Христина Гаталяк, 
заступниця директора Львівського місцевого центру з надання БВПД. 

З якого віку дитина має право звернутись до 
суду за захистом своїх прав? Як поводитись 
підліткам при затриманні? Якою є 
адміністративна відповідальність для 
неповнолітніх? Про ці та низку інших питань, 
зокрема відповідальність за булінг дізнались 
старшокласники Львівського автомобільно-
дорожнього коледжу. 

Бесіда про права дітей та їхню відповідальність за 
неправомірну поведінку відбулась у Львівській 
обласній бібліотеці для дітей 10 березня. 

Презентацію діяльності системи безоплатної правової допомоги та Патрульної поліції 
Львівської області провели Уляна Мацько, начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області та 
Тетяна Капись, начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної 
поліції Львівської області, старший лейтенант поліції. 

Учні 9-10-х класів активно цікавились, якою є адміністративна відповідальність за 
порушення правил дорожнього руху, носіння холодної зброї. Не менш корисною була 
для них інформація про  Центри з надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги, куди вони в разі потреби 
можуть звернутись за допомогою юриста. 

Представники Консультативної Місії 
Європейського Союзу: радник КМЄС, 
прокурорка зі Швеції Хелена 
Люндґрен, радник з питань 
верховенства права Маркус Ролофс і 



спеціаліст, адвокат Дмитро Богдан завітали до Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області 5 березня.  

У робочій зустрічі взяли участь директор Регіонального центру Ігор Микитин та 
заступниця директора Віра Іськович. 

В ході зустрічі учасники домовились щодо проведення семінару з навичок риторики в 
судовому процесі для адвокатів та юристів системи безоплатної правової допомоги 
Львівщини. Зазначеий семінар буде проводитись за методом Джорджа Хампела, за 
яким тренують юристів та баристерів в Сполученому Королівстві, Австралії, США та 
інших юрисдикціях системи загального права, а також з включенням шведського 
досвіду проведення таких тренінгів. 

Сторони також обговорили подальшу співпрацю Консультативної Місії ЄС з 
Регіональним центром, зокрема в аспекті створення та поширення буклетів. 

«Захистимо Ваші права спільними зусиллями», який буде розширений інформацією 
про такі структури: Служба безпеки України; Державне бюро розслідувань; 
Національне антикорупційне бюро України. 

 

Засідання робочої групи реалізації пілотного проекту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» 
відбулось у Львівському правовому клубі PRAVOKATOR 11 березня. 
Модератори зустрічі - директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Львівській області Ігор Микитин та заступниця директора Віра Іськович. 



Під час робочої зустрічі сторони обговорили наявні медіаційні кейси, особливості 
законопроекту "Про медіацію" та можливості залучення всіх зацікавлених служб до 
популяризації відновного правосуддя. 

За словами Ігора Микитина, невдовзі зазначений пілотний проект буде поширений 
на всі регіони України. 

Як повідомила Віра Іськович, Регіональний центр є посередник між клієнтом 
(неповнолітнім підозрюваним) і адвокатом-медіатором системи БПД. 

В той же час вона зазначила, що варто звернути увагу на певні ризики, повязані з 
інформаційною кампанією: проект з відновного правосуддя, безперечно, допоможе 
підліткам, що вперше вчили правопорушення невеликої або середньої тяжкості, 
ресоціалізуватися, однак при цьому важливо наголошувати на наслідках 
недотримання умов реабілітаційної програми. 

У свою чергу прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури Львівської області 
Віктор Зубрицький підкреслив, що в даний час є великою несподіванкою, що 
підозрювані не дають згоди на участь у програмі. 

  Учасниками робочої зустрічі також стали: Тетяна Капись, начальниця відділу 
зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції Львівської області, Віктор 
Новачук, начальник сектору ювенальної превенції управління превентивної 
діяльності ГУ Національної поліції у Львівській області, Володимир Бурлачок, 
представник Служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, 
Юрій Павлицький, заступник начальника філії Центру пробації у Львівській області. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями надання правової допомоги та проведення 
правопросвітницьких заходів відбувались дистанційно, за допомогою платформи 
Zoom, соціальних мереж та Youtube-каналу Регіонального центру. Так, на офіційній 
сторінці Регіонального центру розміщувались відеоролики центрів з надання 
безоплатної правової допомоги на теми трудових, цивільних, соціальних прав під час 
карантину. 

 

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

 

Яка специфіка роботи в умовах карантину системи безоплатної правової допомоги 
Львівщини? - Такою була тема відеомоста між представниками Консультативної Місії 
Європейського Союзу (КМЄС) (European Union Advisory Mission (EUAM) та 

Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області 7 квітня. 

 

Директор Регіонального центру Ігор 
Микитин та заступник директора 
Віра Іськович поінформували 
радника/тренера з питань 
верховенства права КМЄС Маркуса 
Ролофса про роботу центрів в 
умовах надзвичайної ситуації, 
пов'язаної з поширенням 



коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема йшлося про посилене дистанційне 
консультування мешканців регіону. 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 



 
 

Зазначену співпрацю закріпили Меморандумом про взаємодію та співпрацю, який 
підписали директор Регіонального центру Ігор Микитин та президент ГО «Осоння» 
Віктор Баландін. Меморандум має на меті консолідацію зусиль, спрямованих для 
надання безоплатної правової та соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, які 
є підозрюваними у вчиненні злочину. 

 

Діти є однією з основних цільових категорій системи безоплатної правової 
допомоги з самого початку її створення.  

 

 

 

 

Для цього центрами з 
надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Львівщини проводились 
круглі столи, зустрічі, уроки, 
квести, які згодом стали 
періодичною практикою 
правопросвітництва для дітей.  

Детальніше на сайті:  

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zahyst-najmolodshyh-kliyentiv-systemy-pravovoyi-
dopomogy-lvivshhyny/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zahyst-najmolodshyh-kliyentiv-systemy-pravovoyi-dopomogy-lvivshhyny/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zahyst-najmolodshyh-kliyentiv-systemy-pravovoyi-dopomogy-lvivshhyny/


Фахівчині системи безоплатної правової допомоги Львівщини Христина 
Гаталяк та Романія Хула стали фіналістками конкурсу на кращий сценарій 
просвітницьких заходів з прав людини від Docudays UA. 

 

 

Христина Гаталяк, заступниця 
директора Львівського місцевого 
центру, увійшла в фінал зі сценарієм 
«До гідності через цінності та права» 
(фільми «Рахую дні, рахую роки», 
«Готель 22», «Жертвопринесення») 
для студентів; Романія Хула, юристка 
Самбірського місцевого центру, – зі 
сценарієм „«Людська гідність – 
абсолютна цінність» (фільм «Розмови 
на серйозні теми») для учнівської 

аудиторії.  

 

Подробиці на сайті: https://bit.ly/2YzUqd9 

 

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

До складу конкурсної комісії увійшли представники адвокатури, Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), Регіонального центру з 
надання БВПД у Львівській області, громадськості. Голова комісії – директор 
Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області Ігор Микитин. Подробиці на 
сайті: https://bit.ly/3oGs77q  

https://bit.ly/2YzUqd9
https://bit.ly/3oGs77q


 
 

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

 

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

 

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

https://bit.ly/36PzIZx 

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

З 2014 року в країні триває реформа адміністративно-територіального 
устрою. Від її успішного завершення залежить майбутнє України. 

https://bit.ly/2Wo5aJo
https://bit.ly/36PzIZx
https://bit.ly/2U7b41m


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

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

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

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

 

 

 

Регіональний центр з надання БВПД у 
Львівській області продовжував 
інформувати про хід однієї з 
найважливіших реформ в Україні – 
реформи децентралізації. 

 

12 червня 2020 року на Урядовому порталі 
опубліковано низку розпоряджень Кабінету Міністрів України “Про визначення 
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад“, 
відповідно до яких Кабмін сформував нову територіальну основу місцевого 
самоврядування. 

 

Відтак, згідно з розпорядженнями уряду в Україні будуть сформовані: у Волинській 
області – 54 ОТГ, у Полтавській області – 61 ОТГ, у Дніпропетровській – 86 ОТГ, у 
Сумській – 51 ОТГ, у Миколаївській – 52 ОТГ, у Кіровоградській – 49 ОТГ, у Черкаській 
– 67 ОТГ, у Івано-Франківській – 62 ОТГ, у Рівненській – 64 ОТГ, у Вінницькій – 63 
ОТГ, у Закарпатській – 69 ОТГ, у Київській – 69 ОТГ, у Чернігівській – 57 ОТГ, у 
Харківській – 56 ОТГ, у Луганській – 37 ОТГ, в Одеській – 91 ОТГ, в Чернівецькій – 52 
ОТГ, в Запорізькій – 67 ОТГ, в Херсонській – 49 ОТГ, в Тернопільській – 55 ОТГ, в 
Хмельницькій – 60 ОТГ, в Донецькій – 66 ОТГ, в Житомирській – 65 ОТГ та у 
Львівській – 73 ОТГ (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. 
№ 718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Львівської області»). 

Розміщено матеріали про візит в.о. директора Координаційного центру з надання 
правової допомоги Олександра Баранова у м. Львів: 

 

https://bit.ly/2YgkNnV 

 

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


https://bit.ly/3h9oRxG 

 

Розширюємо коло партнерів: підписано 
Меморандум між Регіональним центром з надання 
БВПД та Радою арбітражних керуючих Львівської 
області. 
 
Задля консолідації зусиль сторін, спрямованих на 
підвищення рівня правової допомоги, обміну 
досвідом та популяризації інституту БПД та 
арбітражного керуючого в суспільстві, 20 серпня 
підписаний Меморандум про співпрацю між 
Регіональним центром з надання БВПД у Львівській 
області та Радою арбітражних керуючих Львівської 
області. Подробиці на сайті: https://bit.ly/32blqAp 

 

 
 

1 вересня виповнюється 4 роки, як у невеликих містах і селищах України 
відчинили двері для своєї роботи бюро правової допомоги – самостійні 
відділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  
На Львівщині сьогодні налічується 22 бюро правової допомоги. Тож, напередодні 
річниці діяльності, ми вирішили розпитати про особливості роботи Львівського бюро 
правової допомоги його начальницю, Христину Калинович.  
- Пані Христино, скільки за час існування бюро звернулось людей? Адже це не просто 
суха статистика, за кожним таким зверненням – історія людини, яка домагається 
справедливості. Подробиці на сайті: https://bit.ly/32vPqqY  

 

 
Як надається правовий захист 
учасникам бойових дій та 
внутрішньо переміщеним особам на 
Львівщині, найпоширеніші 
юридичні кейси захисту категорій 
осіб, що з’явилися внаслідок 
збройної агресії РФ в Україні – про 
це йшлося під час престуру 
«Надання правової допомоги 
учасникам бойових дій та 
внутрішньо переміщеним особам на 

Львівщині» 2-3 вересня у Львові. 
До Львова завітали представники ЗМІ зі східних та центральних регіонів: 
Краматорська, Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Кропивницького, Києва 
та інших областей України.  
 

https://bit.ly/3h9oRxG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxKskQvBUD0d8sFIB_TyA_M2WpK2bCtWrCg8sI-Nc_pjHmhSIDLcAg6QTyxVi2a5D6VudnddGsi10v0VbJ-YJXg1ScIfZ3i3Tk9QYx46S_PP6inW6a_QODGPBtsLjBPu6ZgZlOHOHm3R-fP6NymXR7gB9GhXi13WaxN57ro7eXbg&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/32blqAp?fbclid=IwAR0xlQP6LnjXeK7OmxcUjqBkV5jwsrstUjLN4xoKlJrN-obZSu81KM8i_f0
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoU2Y0N43b5kjvBXUTl7mzl3Ywm0TAqJINNAW0j4lKE04zCaVNX6EWq0XvOjKs3ZNl_pmsOxRpogBdedV8VsqpnFnJxp8IfPWPRO-0kKvEZiZVEH4Z-LH3KHYPfOahmxrKJ_hEWBm8DEogoopsjibzmfS1HvqTFUSLXpWnrDrb5Q&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F32vPqqY%3Ffbclid%3DIwAR2TrM8J4oc87DcQBWPBfwg68_SCaNMfE6wUgMLglzWpPRsOAW8AEkjKLjA&h=AT0pxRKTw2qRijUpKbyx4wTSeE3IwYbNAk8G8kiwoLTVLSfXBG-_Dl7VQCC32ogcqukFkdNqrB9cde4Gb2T6YkI8v1SRrF82Z50JRcka0N74UThf8xefEhk2k4RTfc5gj2I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1G2RIT7bIlsWVn_hSE635UPGGz7df0UUFCtxPXBpgC8z-1cESkokcauPfJ7jseI4Wfw3bEBsVW2aoj4uf5RKb7SapPG1vTSE9lkEc034p5Uh0sZvc-0awzEWxWB9WrZVB0Dzf06iav636oiki6y9fMTEdAGu57eOIXvZeyn1PIR3Ydd9UECwjHjgsUCkw


 
 

 
 
Престур мав на меті ознайомити з особливостями роботи БПД на Львівщині та 
створити умови для обміну досвідом між представниками «четвертої влади» України 



щодо надання правової допомоги від держави учасникам бойових дій та внутрішньо 
переміщеним особам. Подробиці на сайті: https://bit.ly/2FhQ576 

 

 Помаранчево-карантинна зустріч 
робочої групи, що працює для 
впровадження пілотного проєкту 
«Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні кримінального 
правопорушення» відбулась сьогодні у 
Львові.  

Заступниця директора Регіонального 
центру Віра Іськович розповіла про стан 
реалізації Програми відновного 
правосуддя для неповнолітніх в Україні 
та Львівщині зокрема.  

Так, 6 серпня 2020 року в Порядок реалізації проєкту внесено зміни. Відтепер 
зазначена Програма може застосовуватись в разі вчинення неповнолітнім вперше 
кримінального проступку або нетяжкого злочину. Подробиці на сайті: 
https://bit.ly/3cfKrPH 

 

 З робочим візитом 
відвідали Самбірщину 
директор Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Львівській області Ігор 
Микитин і його заступник 
Віра Іськович 18 вересня. 

Ігор Микитин спільно з 
працівниками Самбірського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги взяли 
участь у презентації проєкту 

та онлайн-лекції на тему: “Відкриття обігу (ринку) землі сільськогосподарського 
призначення”. 

Також під час візиту нагороджено подякою Міністерства юстиції України Миколу 
Шийка, директора Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та заохочувальною відзнакою Координаційного центру з надання 
правової допомоги Ольгу Буклів, начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку 
та звітності-головного бухгалтера. 

7 жовтня з метою посилення інформаційної співпраці, а також висвітлення питання 
діяльності системи безоплатної правової допомоги в цілому, і, зокрема, за 9 місяців 
роботи центрів на Львівщині, на базі Правового клубу PRAVOKATOR.Львів відбувся 
прес-тур для представників регіональних ЗМІ. Під час заходу відбулася презентація 
діяльності Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД Львівської області за 
підсумками 9 місяців роботи, а також представлення інформації про структуру БПД та 

https://bit.ly/2FhQ576?fbclid=IwAR2mSB7MlFPTC74VAkzz8h5jwD6IE_CVTQrs0mHi-rA6l7Mr9wu9pDFnUcw
https://bit.ly/3cfKrPH


ефективне використання сайту Координаційного центру з надання правової 
допомоги, включно з практичним застосуванням.  

 

 

Регіональним центром організовано та проведено робочу зустріч у форматі круглого 
столу для обговорення питань щодо реалізації «Програми відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». 
Посилання на допис про подію на сайті: https://bit.ly/ЗcfKrPH. 

13 жовтня в межах пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх», 
Регіональним центром організовано медіаційну зустріч та проведено ресоціалізаційні 
заходи стосовно неповнолітніх А. Артемишина та Н. Кузнєцова у приміщенні 
Жовківського бюро правової допомоги. 

4 листопада відбулась онлайн-зустріч 
представника Консультативної Місії 
Європейського Союзу радника з питань 
верховенства права Маркуса Ролофса; 
спеціаліста, адвоката Дмитра Богдана; 
директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області Ігора Микитина та 
заступниці директора Віри Іськович.  В ході 
зустрічі учасники домовились щодо 
проведення семінару з питання перехресного 

допиту в судовому процесі для адвокатів системи безоплатної правової допомоги 
Львівщини. Семінар буде проводитись за методом Джорджа Хампела, за яким 
тренують юристів та баристерів в Сполученому Королівстві, Австралії, США та інших 
юрисдикціях системи загального права. 

11 листопада заступник директора Регіонального центру у Львівській області Віра 
Іськович, директор Львівського місцевого центру Уляна Стефак та директор 
Самбірського місцевого центру Микола Шийко взяли участь у ІІ щорічній конференції 

https://bit.ly/ЗcfKrPH


Регіональних рад з питань реформи правосуддя за участю правників, науковців та 
громадських організацій з Чернівецької, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, 
Одеської, Донецької та Луганської областей. Доповідачі представили результати 
роботи регіональних рад за останні два роки та свої напрацювання до Кодексу з 
питань банкрутства, роботи електронного суду, законопроекту про медіацію. Крім 
того, за участю представників органів центрального рівня та членів регіональних рад 
було проведено три експертні панельні дискусії щодо здійсненню правосуддя у період 
карантину, банкрутства фізичних осіб та перехідного правосуддя. 

25 листопада, до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок 
та акції 16 днів проти насильства, комунікаторка Регіонального центру Уляна Мацько 
провела бесіду та надала коментар інтернет-ЗМІ Galnet: 

https://bit.ly/3grwLTA 

7 грудня директор Регіонального центру Ігор Микитин взяв участь в телеефірі 
Інфодня на 5 каналі Львів. «Як захистити своє право і дотриматися обов'язку?», 
приуроченому до Дня безоплатної правової допомоги та прав людини. У 
передачі порушувались теми конституційної реалізації прав людини; карантинних 
обмежень; домашнього насильства в регіоні: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeEOAhvi774&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mpndd
-DWf1JoqJMsGzb7ejxBi94ToZL-3f4ZteNV8s6tloHnT7LuyIR8 

«Об’єднання зусиль центрів правової допомоги та рад територіальних громад 
задля посилення правової спроможності громадян» – такою була назва 
комплексного заходу,  що складався з круглого столу та семінару – практикуму, 
що відбувся цими днями у Східниці на Львівщині. 
Круглий стіл організований Стрийським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно зі Східницькою селищною радою. 

Під час заходу спікери висвітлили 
такі питання: 

 Договір про співпрацю між місцевим 
центром та органом місцевого 
самоврядування – формалізація 
відносин у напрямку надання 
правової допомоги громадянам та 
здійснення правопросвітництва. 

 Мобільні та дистанційні пункти 
консультування при ОМС – ефективні точки доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги. 

 Консультування з питань земельних правовідносин, у тому числі й жителів гірських 
населених пунктів – пріоритетний напрямок діяльності центрів правової допомоги. 

 Інструменти місцевої демократії – запорука ефективного врядування у громаді задля 
посилення правової спроможності громадян. 

https://bit.ly/3grwLTA
https://www.youtube.com/watch?v=jeEOAhvi774&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mpndd-DWf1JoqJMsGzb7ejxBi94ToZL-3f4ZteNV8s6tloHnT7LuyIR8
https://www.youtube.com/watch?v=jeEOAhvi774&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mpndd-DWf1JoqJMsGzb7ejxBi94ToZL-3f4ZteNV8s6tloHnT7LuyIR8


Учасники заходу активно обговорили зазначені питання. Так, Марія Николаїшин, 
директор Стрийського місцевого центру з надання БВПД, подякувала Романові 
Майстрику, керуючому справами виконкому Східницької селищної ради, за 
співпрацю. 

У свою чергу Ірина Данилко, фахівчиня Стрийського місцевого центру, наголосила 
на тому, договір про співпрацю дає можливість ефективніше здійснювати правову 
просвіту громадян. Адже взаємодія місцевого центру з органом місцевого 
самоврядування дає можливість глибше пізнати правові потреби громадян.  

Про специфіку виїзних прийомів громадян розповів Петро Габрівський, фахівець 
Дрогобицького бюро правової допомоги. За словами Галини Ляхович, фахівчині 
Бориславського бюро правової допомоги, укладений між Стрийським місцевим 
центром та Східницькою селищною радою реалізовується повною мірою. Так,  при 
селищній раді діє пункт консультування, де до карантину, а згодом і після 
карантину  здійснюється прийом громадян.  

Віхров Олександр, фахівець Дрогобицького бюро правової допомоги, закцентував 
увагу учасників на інструментах місцевої демократії як запоруки ефективного 
врядування у громаді задля посилення правової спроможності громадян. 

“Дитяча громадська Рада, рада старійшин, громадські слухання, збори громадян за 
місцем проживання – це інструменти місцевої демократії, які необхідно 
запроваджувати у громадах”, – наголосила Віра Андрейків, староста сіл Підгородці, 
Сопіт та Урич, колишня фахівчиня Сколівського бюро правової допомоги. Вони 
стануть своєрідним містком між владою та громадою, водночас буде посилюватися 
правова спроможність громадян. 

Віра Андрейків подякувала своїм колегам за теплоту й повагу, за надану 
можливість професійного розвитку. Зазначила, що в своїй роботі спільно з колегами 
тепер обов’язково дотримуватимуться цінностей системи БПД. А ще вона озвучила 
багато заходів, які планує провести зі  Стрийським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

У заході також взяли участь Дарія Барщик, депутат Дрогобицької районної 
ради, Петро Костик, перший заступник Східницького селищного голови, Роман 
Майстрик, керуючий справами виконкому Східницької селищної ради, Анна 
Баневська, головний редактор народного часопису «Гомін Галичини». 

Гостями заходу стали: Ігор Микитин, 
директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Львівській 
області, Віра Іськович, заступник 
директора Регіонального 
центру, Уляна Стефак, Іван 
Скочко, Микола Шийко, директори 
місцевих центрів 
Львівщини, Христина Гаталяк, 
заступник директора Львівського 



місцевого центру. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями надання правової допомоги та 
проведення правопросвітницьких заходів відбувались дистанційно, за допомогою 
платформи Zoom, соціальних мереж та Youtube-каналу Регіонального центру. Так, на 
офіційній сторінці Регіонального центру розміщувались відеоролики центрів з 
надання безоплатної правової допомоги на теми трудових, цивільних, соціальних 
прав під час карантину. 

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

- Звернення громадян до органів державної влади в період карантину; 

- Загальні положення права інтелектуальної власності; 

- Що робити, якщо зникла дитина? 

- Відповідальність за куріння у громадських та заборонених місцях; 

- Майнові права дітей та їх захист; 

- Права людини та журналістська етика; 

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

- Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору; 

- Пункти тимчасового розміщення біженців в Україні; 

 - «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують»; 

- «Карантинні обмеження для фізосіб у серпні за постановою КМУ №641»; 

- «Примусове відчуження земельної ділянки»; 

- «Добросусідство та способи захисту земельної ділянки»; 

- «Земельна ділянка у спільній власності декількох осіб»; 

- «Факти про податковий номер, які варто знати»; 

- «Як учаснику бойових дій безоплатно отримати земельну ділянку у власність». 

Упродовж 2020 року про діяльність системи БПД Львівщини розміщено 1580 
матеріалів у місцевих та регіональних ЗМІ, в тому числі щодо питань земельних 
правовідносин – 316 матеріалів. 

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



Нові підходи в роботі правопросвітництва, комунікації та інтеграції – для фахівців 
місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги Львівщини відбувся 
тренінг у PRAVOKATOR правовий клуб Львів 5 лютого. 

У тренінгу взяла участь начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва 
Регіонального центру  Уляна Мацько. 

 

Відбулась онлайн-лекція «Трудові права громадян під час карантину», організована 
Правовим клубом Pravorator Львів та Регіональним центром з надання БВПД у 
Львівській області (13 квітня). Спікер: Христина Калинович, начальниця Львівського 
бюро правової допомоги, модератор: Уляна Мацько, начальниця відділу комунікацій 
та правопросвітництва Регіонального центру  Уляна Мацько. 

2 жовтня працівники Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД взяли участь 
у навчальному тренінгу на теми: «Фінансова грамотність як запорука та необхідність 
пересічного громадянина» та «Страхування життя», що відбувся на базі Правового 
клубу PRAVOKATOR.Львів. 

«Загальні засади відновлення платоспроможності фізичних осіб», 
«Неплатоспроможність фізичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур 
банкрутства: практичні аспекти застосування норм книги IV» та «Проблеми питання 
реструктиризації заборгованості фізичними особами, що виникла за кредитом в 
іноземній валюті» – теми навчального тренінгу, що відбувся за участі працівників 
Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД на базі Правового клубу 
PRAVOKATOR. Львів. 15 жовтня. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9lwFR_pAbJzLKsaS9ulGr2_aES6gtBErReXEuLZ3Gyudcqlyf3RPKP_Q5n04oXyPL4v1e6VAue9OLNl0imD4pjGTYLXjS4b8fr2kZogd_hveJQxogOmFFcDt8sk5AwexOX-kDikosXGZy5cpydrANXQtbwSco3QO6kTvT0REMWGbo2M2PKSMGHjzWCx0upUN_R_StjygADKdJhJ9SsGyUXcOf3renPnJ1OrY-QINoPhSGn-0uYfo2nxpK5mkfXck7Y8loaut29nOeYVK8HLtOQX1DN3eQfLzpjVR4CVygK-9X3jsTnQZSIHJyCG4EBfxN3WHokuGJTENHMAtXiSzHSgySNfKd5Qj_DXXzBMc9PlcetcuCYlTxUSdYi3yen8o6GcUUNE_urPOeJwTF6zTBUcplq4Oy7pye6M-twah4SWtwLcoXyvhiGO3SL_omEKxNzHwt7QVmZ0UYfZS1pvJ1f7dl2a1iJMIHFhg2CyM2Dq4cCj2sFbw3WeJUBA&__tn__=%2ANK-R
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01.01.2020 по 31.12.2020 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 2958 доручень адвокатам 

для здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому числі:  

 337 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 1567 – для здійснення захисту за призначенням;  

 150 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 175 - у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

 58 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 75 – 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 2020 рік у порівнянні з 2019 роком 
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром за перше 

півріччя 2020 року 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 31 судового засідання у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено  6  бесід з клієнтами; 

 проведено  3  анонімних  анкетування адвокатів; 

 проведено   6  анонімних анкетувань клієнтів 

 проведено 60 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД 

  

 

Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі 

категорій осіб в порівнянні з аналогічним  періодом минулого 

року 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

2019 2020 відхилення 

1 
особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
646 337 -309 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 5 0 -5 

3 особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 

та / або стосовно яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою 

640 594 -46 

4 для здійснення захисту за призначенням 1454 1567 113 

5 для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях 
156 150 -6 

6 у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного 

характеру 

179 175 -4 

7 процедури, пов’язані з видачею особи 

(екстрадицією) 
5 2 -3 

8 у разі вирішення судом питань під час виконання 

вироків відповідно до статті 537 КПК 
73 58 -15 

9 особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або обмеження волі 

59 75 16 

10 Разом за всіма категоріями 3217 2958 -259 



 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за перше півріччя 2020 

року 
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Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в 

розрізі категорій осіб  

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

I квартал 

2020 

IІ квартал 

2020 

IІІ квартал 

2020 

IV квартал 

2020 

Разом за 

2020рік 

1 
особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання 113 34 76 114 337 

2 
особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 0 0 0 0 0 

3 
особам, затриманим за підозрою у 

вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою 

175 151 143 125 594 

4 
для здійснення захисту за 

призначенням 433 364 381 389 1567 

5 
для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 
31 33 37 49 150 

6 
у процедурах з продовження, 

зміни або припинення 

застосування примусових заходів 

медичного характеру 

49 41 36 49 175 

7 
процедури, пов’язані з видачею 

особи (екстрадицією) 0 1 0 1 2 

8 
у разі вирішення судом питань під 

час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК 
20 14 13 11 58 

9 
особам, засудженим до покарання 

у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців 

або обмеження волі 

19 15 21 20 75 

10 Разом за всіма категоріями 840 653 707 758 2958 



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2020 до 31.12.2020 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 30137 звернення клієнтів, 27731 особам було надано правову 

консультацію, 2406 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

рішення про надання БВПД по 2406 зверненням та надано 1006 доручень адвокатам 

та 1379 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 71 письмовjve зверненн. було надано відмову у 

наданні БВПД. 

 

 

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості 

зареєстрованих звернень клієнтів за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком.  
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Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих 

звернень клієнтів за 2020 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 
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№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2020 рік 

1 Львівський 2077 2190 2474 2667 9408 

3 Буський 1007 762 1061 1192 4022 

4 Самбірський 980 912 1042 1050 3984 

5 Стрийський 1941 1634 1920 2215 7710 

6 Червоноградський 1040 743 1274 1956 5013 

 Разом за всіма місцевими 

центрами 

7045 6241 7771 9080 30137 



Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ 

за 2020 рік. 

№ 

з/п 

Перелік 

місцевих 

центрів 

Кількість 

зареєстрован

их звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

рішень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання 

БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

2 Буський 4022 3636 386 355 151/235 

1 Львівський 9408 8636 772 769 458/311 

3 Самбірський 3984 3751 233 230 118/111 

4 Стрийський 7710 7304 406 404 60/343 

5 
Червоноградсь

кий 
5013 4404 609 599 219/379 

 Разом 30137 27731 2406 2357 1006/1379 

 

Протягом 2020 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань:  

 

 цивільного права та процесу 4291 (19%),  

 сімейного 2891 (13%),  

 соціального забезпечення 1862 (8%), 

 спадкового 1877 (8%),  

 з питань виконання судових рішень 579 (3%), 

  земельного 2450 (11%),  

 з інших питань 1242 (5%),  

 житлового 2231 (10%),  

 адміністративного 1878 (8%),  

 договірного права 361 (2%),  

 трудового права 1658 (7%),  

 медичного права 31 (0%) 

 пенсійного  577 (3%) 

 кримінального права та процесу   553 (2%) 

 з неправових питань 130 (1%) від загальної кількості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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. 
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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  

2020 рік 

1 соціальне забезпечення 525 283 424 630 1862 

2 житлового права 919 314 484 514 2231 

3 сімейного права 973 521 713 684 2891 

4 спадкового права 552 352 465 504 1877 

5 земельного права 420 330 358 1342 2450 

6 договірного права 283 38 24 16 361 

7 трудового права 571 377 381 329 1658 

8 адміністративного права 594 403 438 443 1878 

9 цивільного права та процесу  1206 865 1174 1046 4291 

10 виконання судових рішень 219 108 92 160 579 

11 інші питання 273 274 311 384 1242 

12 медичного права 17 6 6 2 31 

13 пенсійного права 141 105 150 181 577 

14 кримінального права та 

процесу 

195 81 114 163 553 

13 неправове питання 69 23 23 15 130 

Разом 6957 4080 5157 6413 22611 

Щодо письмових звернень про надання БВПД, то протягом 2020 року найбільше 

письмових звернень було зареєстровано від осіб з інвалідністю 434 (19%) , 

малозабезпечених осіб 840 (36%) та ветеранів війни 805 (34%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання 

БВПД,  за категорією осіб 
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Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за категорією осіб, які мають право на БВПД 



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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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом 2020 року  було: 

 здійснено 665 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 74 

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 3585  осіб, в тому числі 2785 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 800 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 107 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 1561 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 проведено 858 правопросвітницьких заходів. 

 надано 41 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 

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 

№ 

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  

2020 рік 

1 Львівський МЦ 120  [ 217 ] 0  [ 0 ] 0  [ 0 ] 83 [ 432 } 203 [ 649 ] 

3 Буський МЦ 36  [ 91 ] 26  [ 40 ] 28  [ 73 ] 39 [ 141 } 129 [ 345 ] 

4 Самбірський МЦ 24  [ 83 ] 0  [ 0 ] 0  [ 0 ] 42 [ 184 ] 66 [ 267 ] 

5 Стрийський МЦ 69  [ 413 ] 5  [ 49 ] 7  [ 46 ] 64 [ 359 ] 145 [ 867 ] 

6 Червоноградський МЦ 25 [ 263 ] 0   [ 0 ] 14   [ 176 ] 83 [ 1018 ] 122 [ 1457 ] 

…. Разом по регіону 274 [ ] 31 [89] 49 [ 295 ] 227 [ 2134 ]  665 [ 3585 ] 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2020 рік 

1 Львівський МЦ 5 0 2 30 37 

3 Буський МЦ 9 4 11 4 28 

4 Самбірський МЦ 30 5 2 2 39 

5 Стрийський МЦ 3 0 0 0 3 

6 Червоноградський МЦ 0 0 0 0 0 

…. Разом по регіону 47 9 15 36 107 



 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 

матеріалів з питань надання БВПД  

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в 

розрізі МЦ 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2020 рік 

1 Львівський МЦ 33 171 178 192 574 

3 Буський МЦ 23 36 53 30 142 

4 Самбірський МЦ 12 16 18 7 53 

5 Стрийський МЦ 66 320 90 54 530 

6 Червоноградський МЦ 33 95 72 62 262 

… Разом по регіону 167 638 411 345 1561 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
Разом за  

2020 рік 

1 Львівський МЦ 37 31 20 8 96 

3 Буський МЦ 22 25 20 32 99 

4 Самбірський МЦ 31 0 34 80 145 

5 Стрийський МЦ 100 32 21 111 264 

6 Червоноградський МЦ 41 68 56 89 254 

 Разом по регіону 231 156 151 320 858 

№ 

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  

2020 рік 

1 РЦ 0 0 0 0 0 

2 Львівський МЦ 0 0 0 0 0 

3 Буський МЦ 3 1 5 2 11 

4 Самбірський МЦ 0 0 0 0 0 

5 Стрийський МЦ 11 0 0 0 11 

7… Червоноградський МЦ 7 1 6 5 19 

…. 
Разом по регіону 21 2 11 7 41 



 

 

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

допомогу. 

З 01.01.2020 до 30.12.2020 року РЦ та МЦ у Львівській області було фактично 

профінансовано на 20321.71 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 3603020 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 

допомоги», що становить 99.86 % від передбачених кошторисом видатків на 2020 

рік; та на 14726.7 тис. грн за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг 

та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 88.95 % від 

передбачених кошторисом видатків на даний період.  

 

КПК ВК "3603020" 
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Діаграма 9. Співвідношення фактичного фінансування видатків за 
двома бюджетними програмами за звітний період по регіону до 

фінансування за аналогічний період минулого року (в тис.грн) 

КПК ВК "3603020" КПК ВК "3603030" 



 

З 01.01.2020 по 31.12.2020 касові видатки на оплату послуг адвокатів на надання 

БВПД становили 14151.1 тис.грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за 

надані послуги та відшкодування витрат адвокатів станом на 31.12.20120 становив 

14 151.1 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на 31.12.2020 

відсутня. 
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Діаграма 10.  Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на 

оплату послуг адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим 

підсумком до касових видатків за аналогічний період минулого року в 

порівнянні з касовими видатками за весь минулий 

Касові видатки адвокатам за надані послуги, тис.грн 



  

 

Так, з 1 січня  по 31 грудня 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів 

за дорученнями по кримінальним провадженням становили 10291.57 тис.грн, що 

становить 72.73 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а за 

дорученнями у цивільних справах – 3859.54 тис.грн (27,27% відповідно). 

 

Категорії осіб 
Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал рік 

Захист за призначенням 2101,4 2167,19 2029,98 413,79 6712,36 

Залучення до окремої 
процесуальної дії 

18,34 28,33 2,30 56,12 105,09 

Адміністративне затримання / 
адміністративний арешт 

59,62 15,75 30,00 172,51 277,88 

Кримінальне затримання / 
тримання під вартою 

345,66 92,6 300,01 2175,03 2913,3 

Засудженим 8,21 35,95 1,99 34,44 80,59 

ПЗМХ, питання екстрадиції, 
питання виконання вироків 

84,37 24,41 11,54 82,02 202,34 

Цивільні / адміністративні справи / 
складання процесуальних 
документів (місцеві центри) 

891,54 614,44 661,84 1691,72 3859,54 

Всього 3509,14 2978,67 3037,66 4625,63 14151,1 
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Діаграма 11.  Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на 

оплату послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов'язаньза 

звітний період поточного року з наростаючим підсумком до річного 

кошторису за звітний рік 

Касові видатки та зареєстровані фінансові зобов'язання за надані послуги адвокатам, тис.грн  



 

 


