
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області за I квартал 2020 року 

 

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

 

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

 

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. 

 

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


 «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 
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. 

 [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. 
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