
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 

 

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 
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. 

https://bit.ly/ЗcfKrPH


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 
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. 

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


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. 

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. 

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

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. 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 



За оперативною інформацією з 01.10.2020 по 31.12.2020 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Львівській області було видано 758 доручень 

адвокатам для здійснення захисту осіб у кримінальному провадженні, у тому 

числі:  

 114 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 

 0 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 

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

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою;  

 

 389 – для здійснення захисту за призначенням;  

 

 49 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  

 

 49 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 

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

 

 11 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

 

 20 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 
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Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб в порівнянні з 
попереднім звітним періодом 

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

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

IІІ квартал 
2020 

ІV квартал 
2020 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 76 114 38 

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 

143 125 -18 

4 для здійснення захисту за призначенням 381 389 8 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

37 49 12 

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

36 49 13 

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

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

13 11 -2 

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

21 20 -1 

10 Разом за всіма категоріями 707 758 51 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

ІV квартал 
2019 

ІV квартал 
2020 

відхилення 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 155 114 -41 

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 

162 125 -37 

4 для здійснення захисту за призначенням 379 389 10 

5 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

26 49 23 

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

47 49 2 

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

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

20 11 -9 

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

8 20 12 

10 Разом за всіма категоріями 797 758 -39 



 


