
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Львівській області річного плану у IІI 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 

 

липня 2015 року в Україні вперше відчинили двері місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, які сьогодні святкують свій -річний 
ювілей, як в Україні, так і на Львівщині зокрема. З цієї нагоди сьогодні відбулась 
онлайн-зустріч з директорами та фахівцями місцевих центрів та бюро Львівської 
області.  
Кожен з директорів 5 місцевих центрів: Львівського, Буського, Самбірського, 
Стрийського, Червоноградського розповів про досягнення та зміни, що відбулись в 
діяльності центрів за ці п’ять років. З привітальним словом до колег звернувся 
директор  
Регіональний центр з надання БВПД у Львівській області 
Ігор Микитин. 
Подробиці - на сайті: https://bit.ly/38jZAx2 
 

 
 

Упродовж 1 липня 2015 - 1 липня 2020 років місцевими центрами з надання #БВПД 
Львівщини: 

110768 надано правових консультацій 
11003 прийнято рішення надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

https://www.facebook.com/lviv.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZWDH6WfbsF2b-KTvb4NS_7nMvecCA2bDaAc72P1wps0KcUM6DsDZ0zg9hF5txRPhDU6GkgdyMTRoQqx8xhlilhkv4j6UwNV5upgcV5nUC7LIiPJ4nwGxMxmdb1VljOKULBxFJ58Ac1R3OJMMJT2Nwp_J7lKdhjVAvEU8sLW83lGIpa2qPEcYo-8pOpyA7myxdM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lviv.legalaid/?__cft__%5b0%5d=AZWDH6WfbsF2b-KTvb4NS_7nMvecCA2bDaAc72P1wps0KcUM6DsDZ0zg9hF5txRPhDU6GkgdyMTRoQqx8xhlilhkv4j6UwNV5upgcV5nUC7LIiPJ4nwGxMxmdb1VljOKULBxFJ58Ac1R3OJMMJT2Nwp_J7lKdhjVAvEU8sLW83lGIpa2qPEcYo-8pOpyA7myxdM&__tn__=kK-R
https://bit.ly/38jZAx2?fbclid=IwAR2OJvPvQJl4gKN5Whefs0qaCId2ROj0Ojt65nYgmhR9O9Be7TfW06FnA28
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZAmWD6_mcYw6eJaTn6CqWp_MaqZ0qZ62XLblpLBd1tnHs4XiCxuQCeDWsckUTkNHeFxZ3BuQpml8-HLNOl_0kCbbCUPFc1lxpJ-eOhroY8yUR3OaeGGeVO4Hch-gefpLC0ctCZQt3OXMYDHckh1XswzYyyG8R-40lGrBhzko9iGT_d9mGLNff-cMipNIKjsc&__tn__=*NK-R


 
 

1 липня ми вітали та вивчали досвід команди Львівського місцевого центру, а 7 
липня - Буського місцевого центру. 



Продовжуємо вивчати кращі практики роботи в умовах карантину для їх 
узагальнення та поширення з метою збереження корисних напрацювань в подальшій 
роботі місцевих центрів Львівщини.  
 
Важливо, що за п’ять років безоплатна правова допомога завоювала довіру громад, 
людей. Це підґрунтя, на якому будувалась дистанційна робота в умовах карантину. 
 
Колектив Буського МЦ, очолюваний директором Іваном Скочком, набув не лише 
великий "правовий досвід", але "нерухоме майно", будівля, в якій знаходиться центр 
тепер повністю в його розпорядженні. 
 
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. 

 
 

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. 

 

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»). 

 

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

«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». 

 

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

 

https://bit.ly/2YgkNnV 

https://bit.ly/2YgkNnV


 

https://bit.ly/3h9oRxG 

 

У Львові триває розширене засідання Львівської Регіональної Ради Реформ 
Правосуддя на тему "Впровадження інституту медіації в Україні" за участі в.о. 
директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександра 
Баранова.  
Як повідомив Олександр Баранов, відтепер пілотний проєкт з відновного правосуддя 
для неповнолітніх поширений на всю Україну.  
У засіданні беруть участь міжнародні та національні експерти проєкту ЄС "Право-
Justice", представники Міністерства юстиції, Вищої ради правосуддя, народні 
депутати.  
В обговоренні інституту медіації також беруть участь в.о. директора Регіонального 
центру з надання #БВПД у Львівській області Віра Іськович, директорка Львівського 
місцевого центру Уляна Стефак та адвокат-медіатор Руслана Кравчишин. 
 
 

 

https://bit.ly/3h9oRxG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLA4GlqnmJeLyJxaO26thC3sCAo-8g1mzRobaPeEiGNIbkCakHicE-R0joCNEZ1L2AQOe0lK8M7O4m7cpVDGZu59LjikPBdu_9N9y492tjOprHwqpENgRTTeJmfHTRrmmMEIMn4v2kxivOmZ0NMrTwTgfYc0bzMMFrtyYqUc1wzVCgde_GoB05-3Kn2o0MdsA&__tn__=*NK-R


 

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://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 

 

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

Підбито підсумки ХІІ конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Україні. За результатами конкурсу 799 
адвокатів включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу. На сьогодні у Реєстрі загалом 7 553 адвокати. 
Зокрема на Львівщині за підсумками конкурсу до зазначеного Реєстру включені 30 
адвокатів. 
Детальніше читайте на сайті: https://bit.ly/38vFEaL 
 

Відтепер інформація про 
партнерів системи безоплатної 
правової допомоги розміщується 
на сайті Координаційного центру з 
надання правової допомоги в 
головному меню розділу «Про 
систему БПД»  
https://www.legalaid.gov.ua/pro-
syste  
У розділі є опція перегляду 
партнерів, з якими співпрацюють 
центри з надання #БВПД, зокрема 
Львівщини, також можна обрати 
партнерські організації за видом 
діяльності або спеціалізацією. 

https://bit.ly/2FhQ576?fbclid=IwAR2mSB7MlFPTC74VAkzz8h5jwD6IE_CVTQrs0mHi-rA6l7Mr9wu9pDFnUcw
https://bit.ly/3cfKrPH
https://bit.ly/38vFEaL?fbclid=IwAR1yKvCNH8b_qc8gZUa95DE_Jbq-AVoAu0Y56E8o3StTKtFYYHtoJigfvZo
https://www.legalaid.gov.ua/pro-syste?fbclid=IwAR0R8Z19-JFLDSDStGFYxP4OjzGmV5zc06rzUL3dxji8dV8Gg1iA1k3oxG4
https://www.legalaid.gov.ua/pro-syste?fbclid=IwAR0R8Z19-JFLDSDStGFYxP4OjzGmV5zc06rzUL3dxji8dV8Gg1iA1k3oxG4
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAgyG99R4mlFMCeFjKq0DAddwk8DIG5TUD-ftcT4ALbqQ6qOWRL9dUvyPJE18QeZbeQMhRxmAZmaTAmH7N22nxOc4ad0qMFauXDQZYlSJU5OgojbsEs06XL4hsU2y8KsbdxY5pFY9v7kECsjm_iSgWVbr2fs7itpsKuzT8XqU27VwBK9fqjUd9U_Vr7xdga8ar6xDQc-PLG0EsagObu_PYtOqejz8wL53kYq3NqqteWC9hRWwDwsHviomAbbu-z0qnowKq0SXjvDcNr_KY0iQD&__tn__=*NK-R


 

 Безоплатна правова допомога стає ще ближчою 

Застосунок "Безоплатна правова допомога" - правовий порадник у смартфоні, який 
може стати в пригоді у багатьох життєвих ситуаціях.  
Щоб завантажити з App Store або Google Play, перейдіть зі свого смартфона за 
посиланням: 
https://www.legalaid.gov.ua/application.php 
 

18 серпня у Львові перебував в.о. 
директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги Олександр 
Баранов. Очільник системи правової 
допомоги здійснив візит у Регіональний 
та Львівський місцевий центр з надання 
#БВПД.  
Олександр Баранов провів нараду в 
режимі ZOOM-зв'язку щодо актуальних 
питань функціонування системи 
безоплатної правової допомоги з 
директорами центрів з надання БВПД 
Львівщини. Зокрема він розповів про 

тенденції та перспективи надання правової допомоги в Україні в аспекті реалізації 
проекту "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство". 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.07.2020 по 30.09.2020 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 707 доручення 

адвокатам для здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому 

числі:  

• 76 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 0 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 381 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 37 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

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

примусових заходів медичного характеру;  

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

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

відповідно до статті 537 КПК; 

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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  
 

https://www.legalaid.gov.ua/application.php?fbclid=IwAR1yKvCNH8b_qc8gZUa95DE_Jbq-AVoAu0Y56E8o3StTKtFYYHtoJigfvZo
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZXOfimTBhwDYy6jQebeAhxHnvumUziT0xIQikns6uAt7s7fZnaHM9R_QZ3lLejw6d-g7nlMICMcgfP9BHv8cItoATMfKu-1QOvyr75u7m2RmnN7hZFav70cqyXgr_PQUssgLQULGLTraoDYtXE1MAPgX3Te1tT00Lt9RXWtNu5n1vHS-EnQ3RD82xx-EGriw4U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__cft__%5b0%5d=AZXOfimTBhwDYy6jQebeAhxHnvumUziT0xIQikns6uAt7s7fZnaHM9R_QZ3lLejw6d-g7nlMICMcgfP9BHv8cItoATMfKu-1QOvyr75u7m2RmnN7hZFav70cqyXgr_PQUssgLQULGLTraoDYtXE1MAPgX3Te1tT00Lt9RXWtNu5n1vHS-EnQ3RD82xx-EGriw4U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOfimTBhwDYy6jQebeAhxHnvumUziT0xIQikns6uAt7s7fZnaHM9R_QZ3lLejw6d-g7nlMICMcgfP9BHv8cItoATMfKu-1QOvyr75u7m2RmnN7hZFav70cqyXgr_PQUssgLQULGLTraoDYtXE1MAPgX3Te1tT00Lt9RXWtNu5n1vHS-EnQ3RD82xx-EGriw4U&__tn__=*NK-R


 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 

 

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

Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

IІ квартал 
2020 

ІII 
квартал 

2020 
відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 34 76 42 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 0 0 0 

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

151 143 -8 



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

 

 

4 для здійснення захисту за призначенням 364 381 17 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

33 37 4 

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

41 36 -5 

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

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

14 13 -1 

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

15 21 6 

10 Разом за всіма категоріями 653 707 54 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

ІIІ квартал 
2019 

ІIІ квартал 
2020 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 142 76 -66 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 0 0 0 

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

153 143 
-10 

4 для здійснення захисту за призначенням 339 381 42 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

48 37 -11 

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

30 36 6 

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

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

23 13 -10 

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

22 21 
-1 

10 Разом за всіма категоріями 758 707 -51 


