
Інформаційна довідка 

Щодо виконання Міловським місцевим центром з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у І кварталі 
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Розділ 1. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним осо-

бам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад 

           

         11 січня головний спеціаліст Біловодського бю-

ро правової допомоги Михайло Карягін провів робо-

чу зустріч з фахівцем із Біловодської селищної ради 

Щербак В.М. з метою інформування майбутніх відві-

дувачів відділу ЖКГ щодо роботи бюро правової до-

помоги.  

 

              

 

 

           16 січня 2019 року, у рамках загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», працівники Міловського МЦ з надання 

БВПД Олександр Мельник та Ірина Потоцька прове-

ли робочу зустріч з начальником Міловського район-

ного відділу державної виконавчої служби Сергієм 

Кузьміним. Протягом зустрічі, з метою запобігання 

ухиленню батьків від утримання дітей, обговорюва-

лись питання стягнення аліментів на дитину (дітей) у 

разі виїзду одного з батьків для постійного прожи-

вання за кордон. 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                    

   

 17 січня керівник Міловського місцевого центру 

правової допомоги Олександр Мельник провів робо-

чу зустріч з працівниками Міловського сектору з пи-

тань пробації, на якій було затверджено графік диста-

нційних пунктів надання правової допомоги на пер-

ший квартал 2019 року.  

 

 

         

           

 

           17.01.2019 року начальник Станично-

Луганського бюро правової допомоги С.І. Черепахін 

провів робочу зустріч з представником Міжнародного 

благодійного фонду "Українська фундація здоров`я" в 

Станично-Луганському районі Білько Д.А.  На зу-

стрічі були обговорені питання співпраці та консолі-

дації зусиль між вказаними організаціями по наданню 

юридичних та соціально психологічних послуг осо-

бам, які потребують такої допомоги.    

 

 



          17 січня 2019 року у Міловській ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів, у рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», начальник від-

ділу представництва Міловського МЦ з надання 

БВПД Ірина Потоцька провела семінари з учнями 3-го 

та 5-6-их класів на тему: «Права та обов’язки дітей». 

Семінари складалися з трьох частин: 1) Права й 

обов’язки дитини відповідного віку. 10 НЕ МОЖНА! 

2) Обов’язки по дому, які можуть бути у дитини. 3) 

Бесіда з учнями, дискусія, підведення висновків про 

шкоду, наслідки й відповідальність за вчинення про-

типравних дій (булінг).   

              

           

         18 січня 2019 року у Новострільцівському НВК 

начальником відділу представництва Міловського 

МЦ з надання БВПД Іриною Потоцькою було прове-

дено навчально-розважальну правову гру «ВАЖНИ-

ЦЯ» з учнями 9-го та 11-го класів. Учні показали гар-

ні знання з різних галузей права та своє прагнення до 

їх удосконалення.  

                 

                

 

 

 

 

          18 січня 2019 року у Новострільцівському НВК, 

в рамках загальнонаціонального правопросвітницько-

го проекту «Я МАЮ ПРАВО!», начальник відділу 

представництва Міловського МЦ з надання БВПД 

Ірина Потоцька провела семінар з учнями 5-6-их кла-

сів на тему: «Права та обов’язки дітей». Семінар 

складався з трьох частин: 1) Права й обов’язки дити-

ни відповідного віку. 10 НЕ МОЖНА! 2) Обов’язки 

по дому, які можуть бути у дитини. 3) Бесіда з учня-

ми, дискусія, підведення висновків про шкоду, нас-

лідки й відповідальність за вчинення протиправних 

дій (булінг).               

             

 

 

 

           24 січня 2019 року, працівники Міловського 

МЦ з надання БВПД Ірина Потоцька та Олександр 

Мирошник завітали до ОНЗ «Міловська гімназія». З 

учнями 10-го та 11-го класу проведено навчально-

розважальну правову гру «ВАЖНИЦЯ» під девізом 

«Зіграй у Важницю – врятуй Україну»! Учні  відпові-

дали на питання з категорій рідного права, вирішува-

ли правові життєві ситуації, відгадували загадки Фе-

міди, змагалися у правовому двобії на знання україн-

ського законодавства. 



            25 січня 2019 року, у рамках загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРА-

ВО!», в ОНЗ «Міловська гімназія» працівники Мілов-

ського МЦ з надання БВПД Ірина Потоцька та Олек-

сандр Мирошник провели семінар з учнями 5-го класу 

на тему: «Права та обов’язки дітей». Семінар складав-

ся з трьох частин: 1) Права й обов’язки дитини відпо-

відного віку. 10 НЕ МОЖНА! 2) Обов’язки по дому, 

які можуть бути у дитини. 3) Бесіда з учнями, диску-

сія, підведення висновків про шкоду, наслідки й від-

повідальність за вчинення протиправних дій (булінг).   

            

 

 

           На проведеній 28.01.2019 р. в Міловській РДА 

нараді керівників селищних установ та організацій 

керівник Міловського місцевого центру Олександр 

Мельник звітував про підсумки праці місцевого цент-

ру за 2018 рік.  У звіті було приведено дані про кіль-

кість звернень у розрізі категорій клієнтів, їх віку та 

тематики звернень. Також було проведено порівняння 

обсягів надання правової допомоги за 2017 та 2018 

роки у процентному співвідношенні. Ці обсяги зросли 

по всім напрямкам діяльності: на 49 відсотків більше 

по кількості наданих правових консультацій, на 84 

відсотки більше було зареєстровано заяв, на 387 від-

сотків (тобто більше, ніж втричі) — по кількості отриманих письмових звернень про надання 

БВПД.  Такий зріст показників пов'язаний з відкриттям Станично-Луганського бюро право-

вої допомоги наприкінці 3-го кварталу звітного року та з підвищенням обсягів правопросвіт-

ницької роботи: правопросвітницьких заходів у 2018 році було проведено на 72% більше, 

ніж у 2017р. 

 

               28.01.2019 головний спеціаліст Біловодсько-

го бюро правової допомоги Михайло Карягін провів 

робочу зустріч колективом МЧП "Агро" з метою по-

ширення інформації про роботу бюро, можливості 

безоплатної правової допомоги та проінформував 

щодо правопросвітницького проекту "Я маю право!". 

Для робітників та відвідувачів організації було зали-

шено правопросвітницькі матеріали.  

 

                                                                                                                                                                                                                                      

             

             

 

 

           05.02.2019 в.о. директора Міловського МЦ 

Олександр Мельник та спеціаліст міжнародної орга-

нізації міграції (МОМ) - агентства ООН з питань міг-

рації Світлана Подколзіна влаштували "круглий 

стіл", на якому розглянули види допомоги постраж-

далим від торгівлі людьми (частина програми з про-

тидії торгівлі людьми). 

 

 



 
 

                04.02.2019 керівник Міловського місцевого центру з надання правової допомоги 

Олександр Мельник відвідав райцентр Марківського району, що входить до юрисдикції Мі-

ловського МЦ в частині надання правової допомоги. На проведеній зустрічі з керівником 

Марківської РДА Ігорем Дзюбой та головою райради Андрієм Лигутою їм було висвітлено 

показники діяльності Міловського місцевого центру (результати роботи за 2018 рік). Також 

було розглянуто питання про взаємодію та перспективи співпраці і подальшого розвитку 

безоплатної правової допомоги в Марківському районі. 

 

         05 лютого 2019 року відбулася черго-

ва робоча зустріч працівників Довжансько-

го міського відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управ-

ління юстиції у Луганській області, Мілов-

ського районного відділу державної вико-

навчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області та 

Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

на якій обговорені проблемні питання, які 

виникають під час надання правової допо-

моги громадянам. 

 

 

              12.02.2019 керівник Міловського 

МЦ Олександр Мельник прийняв участь в 

робочій зустрічі спільно з представником 

Міловської служби справ дітей, сім'ї та мо-

лоді та представниками служби Міловсько-

го районного сектору з питань пробації. 

Темою зустрічі було налагодження спів-

праці та оперативне реагування на випадок 

виявлення насильства в сім'ї, зокрема по 

відношенню до дітей. Було обговорено мо-

жливість якнайшвидшого збору матеріалів, 

документів для підтвердження випадку та 

протидії. 

 

 

              



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

13.02.2019 головний спеціаліст місцевого центру 

Олександр Мирошник провів лекцію серед постав-

лених на облік в Міловському районному центрі з 

питань пробації громадян на тему "Насильство: 

протидія та запобігання сімейному та побутовому 

насильству". Були присутні 13 громадян, після ле-

кції їм було надано правові матеріали. 

 

 

 

 

 

 

                12.02.2019 р. головний спеціаліст відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

Олександр Мирошник спільно з колегами з Дов-

жанської та Міловської ДВС провів лекцію перед 

учнями восьмого класу Міловської загальноосвіт-

ньої гімназії на тему: "Булінг в школі: різновиди, 

ініціатори та жертви, протидія". 

 

 

 

 

 

       

 

                14.02.2019 в рамках реалізації наказу 

Міністерства юстиції щодо реалізації всеукраїнсь-

кого правопросвітницького проекту "Я Маю Пра-

во!" головний спеціаліст місцевого центру Олек-

сандр Мирошник спільно з колегами з Довжансь-

кого та Міловського ДВС прийняв участь в органі-

зації та проведенні конкурсу малюнків на тему 

"Булити - це не круто" серед учнів 3 класу Мілов-

ської гімназії. 

 

 

 

             

           15 лютого 2019 року відбулося засідання 

комісії з питання погашення заборгованості до 

Пенсійного фонду України та зі сплати єдиного 

соціального внеску. На засіданні комісії були 

присутні заступник начальника Біловодського 

поєднаного управління Пенсійного фонду Украї-

ни Луганської області Тетяна Плясуля, головний 

спеціаліст фінансово-економічного відділу Мари-

на Білоус, представник Міловської ОДПІ Станич-

но-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській 

області, представник Міловського районного 

державного відділу державної виконавчої служби 

головного територіального управління юстиції у 

Луганській області, представники Міловського 



місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та ФОП Мякоткін 

М.М., ФОП Данильченко, ФОП Радиш Т.В. В ході засідання розглядались питання щодо по-

гашення заборгованості фізичних осіб - підприємців до Пенсійного фонду України зі сплати 

єдиного соціального внеску. 

 

            22.02.2019 головний спеціаліст Міловсь-

кого місцевого центру Олександр Мирошник 

виступив перед колективом міловського соцза-

хисту (в кількості 14 робітників) з лекцією щодо 

можливості голосування на майбутніх президе-

нтських виборах для осіб-переселенців: для них 

порядок в порівнянні з минулими виборами не 

змінився, і для отримання такої можливості вну-

трішньо переміщені особи мають звернутись до 

державного реєстру виборців та написати відпо-

відну заяву. Для них процедура отримання тако-

го права навіть простіше, ніж для тих громадян, 

які бажають голосувати не за місцем власного 

проживання, що не належить до тимчасово непі-

дконтрольних територій. 

 

              25 лютого в Міловському районному 

центрі зайнятості відбувся семінар для осіб ста-

рше 45 років. До участі у заході були запрошені 

соціальні партнери: представник Місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Потоцька та спеціаліст Міловсь-

кого відділення Пенсійного Фонду України в 

Луганській області Марина Білоус. Безробітні, 

які взяли участь у заході, отримали інформацію 

щодо змін у пенсійному законодавстві, 

роз’яснення щодо нарахування пенсії за віком та 

обліку стажу, необхідного для виходу на пенсію. 

Марина Білоус надала кваліфіковані відповіді на 

всі запитання, які виникали у присутніх.  Ірина 

Потоцька докладно зупинилася на послугах, що 

надаються їх Центром, та зосередила увагу присутніх на майбутніх виборах Президента Ук-

раїни. Поінформувала про право громадян взяти участь у виборах, необхідність заздалегідь 

перевірити точність і правильність інформації про особу у списках виборців та можливість і 

умови взяти участь у виборах як за місцем реєстрації, так і за місцем тимчасового перебу-

вання. 

 

           

          26.02.2019 головний спеціаліст Біловодсь-

кого бюро правової допомоги Михайло Карягін, 

реалізуючи висвітлення правопросвітницького 

проекту "Я Маю Право!" взяв участь в тематич-

ному "круглому столі" з працівниками Біловод-

ської служби зі справ сім'ї, дітей та молоді з ме-

тою поширення правових матеріалів та домов-

ленності про перенаправлення до бюро грома-

дян, що потребують правової допомоги. 

 

 



            28.02.2019 в рамках правопросвітниць-

кої діяльності з програми "Я маю право!" нача-

льник Станично-Луганського бюро правової 

допомоги Сергій Черепахін виступив з лекцієй 

перед працівниками Станично-Луганського 

відділу з питань пробації на тему "Придбання 

та оренда землі. Порядок наслідування нерухо-

мого майна. Деякі особливості прописки та 

володіння майном". 

 

 

 

 

            04.03.2019 головний спеціаліст Біловод-

ського бюро правової допомоги Михайло Ка-

рягін провів робочу зустріч з колективом МЧП 

"Агро", де розповів про правопросвітницький 

проект "Я маю право!". Працівникам підприєм-

ства він залишив правопросвітницькі матеріали 

для розповсюдження їх серед відвідувачів, зок-

рема щодо земельних питань. 

 

 

 

             

                                                                             

         05.03.2019 керівник Міловського місцево-

го центру правової допомоги Олександр Мель-

ник зустрівся з представниками Міловського 

районного сектору з питань пробації для підпи-

сання продовження дії Меморандума про спів-

працю" між організаціями на 2019-й рік.         

    

 

 

           

 

 

             

  

          07.03.2019 головний спеціаліст відділу 

представництва Олександр Мирошник висту-

пив перед колегами з Міловської виконавчої 

служби з промовою на тему можливості голо-

сування переселенців на майбутніх президент-

ських виборах: порядок дій для реєстрації пе-

реселенця як особи, що має право голосувати.  

Також було домовлено про план майбутніх спі-

льних правопросвітницьких заходів місцевого 

центру та ДВС на 2-й квартал 2019 року. 

 



           11.03.2019 в.о. директора Міловського міс-

цевого центру Олександр Мельник виступив на 

щотижневій керівній нараді в Міловській РДА пе-

ред керівниками установ селища з доповіддю на 

тему "Запобігання корупції. Заповнення податкової 

декларації: законодавча база, строки, відповідаль-

ність". 

 

 

 

 

 

 

           13.03.2019 головний спеціаліст відділу пред-

ставництва Міловського місцевого центру безопла-

тної правової допомоги Олександр Мирошник ви-

ступив перед поставленими на облік в «Міловський 

районний сектор філії державної установи "Центр 

пробації" в Луганській області» громадянами з не-

величкою лекцією на тему кібербулінгу: різновиди 

насильства, яке здійснюється за допомогою сучас-

них технічних засобів — мобільного зв'язку, соціа-

льних мереж, месенжерів, інтернету, відеохостин-

гів; висвітлив базові методи комунікативної гігієни 

та важливість нерозповсюдження конфіденційних 

та особистих даних у кібер-просторі. 

 

              

            14.03.2019 на виконання загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту "Я маю пра-

во!" головний спеціаліст відділу представництва 

Міловського місцевого центру Сергій Бабанін ви-

ступив перед учнями 10 та 11 класу Міловської 

загальноосвітньої гімназії з лекцією на тему "Тор-

гівля людьми: протидія, запобігання". Захід було 

проведено спільно з колегами з Міловської ДВС, 

які виступили з лекцією на тему "Права громадя-

нина України". 

 

 

 

 

               26.03.2019 головний спеціаліст Біловод-

ського бюро правової допомоги Михайло Карягін 

виступив на зустрічі в Біловодській РДА з лекцією 

щодо заповнення податкових декларацій держс-

лужбовцями. Також він провів вуличне інформу-

вання громадян з розповсюдженням тематичних 

буклетів. 

 

 

 

 



          27 березня 2019 року відбулося 

засідання комісії з питання погашення 

заборгованості до Пенсійного фонду 

України та зі сплати єдиного соціаль-

ного внеску. На засіданні комісії були 

присутні: головний спеціаліст фінан-

сово-економічного відділу Біловодсь-

кого об’єднаного управління Пенсій-

ного фонду України Луганської обла-

сті Марина Білоус, начальник Мілов-

ської ОДПІ Станично-Луганського 

управління ГУ ДФС у Луганській об-

ласті Олена Вороніна, представники 

Міловського районного державного 

відділу державної виконавчої служби 

головного територіального управлін-

ня юстиції у Луганській області та 

представники Міловського місцевого 

центра з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. В ході засідання розглядались питання щодо ефективності погашення 

заборгованості підприємств до Пенсійного фонду України, боржники-підприємства та фізи-

чні особи-підприємці Міловського району Луганської області. 

Були обговорені питання: 

 наявність прихованої зайнятості;  

 підміна трудових договорів договорами ЦПХ (систематичне переукладення договорів ЦПХ 

з одними і тими ж фізичними особами з сумою винагороди менше розміру мінімальної заро-

бітної плати);  

 відображення ознаки «неповний робочий час» по штатних працівниках при роботі повний 

робочий час та недоплата до мінімального страхового внеску (код 13);  

 систематичне нарахування заробітної плати по керівниках та штатних працівниках менше 

мінімального розміру, встановленого законодавством та недоплата до мінімального страхо-

вого внеску (код 13);  

 невідповідність обсягів виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) чисельності пра-

цюючих;  

 інші питання, що можуть свідчити про приховану зайнятість або порушення норм трудово-

го законодавства.  

 

     

      28.03.2019 головний спеціаліст Біло-

водського бюро правової допомоги Ми-

хайло Карягін прочитав лекцію на тему 

"Кримінальна відповідальність неповнолі-

тніх" перед учнями Біловодської гімназії.           

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



                     29.03.2019 в Міловському 

місцевому центрі було проведено круг-

лий стіл за участю юристів місцевого 

центру, Біловодського та Станично-

Луганського бюро та їх колег з благо-

дійного фонду "Право на захист". Окрім 

робочих моментів та питань взаємодії 

та співпраці, була обговорена тема зве-

рнень пенсіонерів-переселенців про 

поновлення припинених пенсійних ви-

плат; випадки та практики реального 

відновлення таких виплат після позити-

вного судового рішення; питання щодо 

відновлення та ремонту пошкодженно-

го під час обстрілів на лінії зітнення 

житла та облік перенаправлених до міс-

цевого центру громадян. 
                                                   

 

 

                 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

          26.03.2019 в Сєвєродонецькому го-

телі "Мир" відбувся організований "Нор-

везькою радою зі справ біженців" (NRC) 

"круглий стіл" на тему виплат заборгова-

ності для внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО), що з'явилась через зупинення пен-

сійних виплат. Було розглянуто практику 

виконання судових рішень щодо віднов-

лення припинених пенсійних виплат для 

переселенців. В заході прийняли участь 

представники пенсійного фонду, юристи 

місцевих центрів правової допомоги, ад-

вокати благодійного фонду "Право на 

захист".           

            

                                                                         

[1.3] Децентралізація системи надання БПД 

         01 березня 2019 року у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги у Луганській та Харківській областях відбулось засідання керівної 

ради регіонального та місцевих центрів. Основними питаннями, які обговорювались на засі-

данні, були: стан фінансування потреб системи безоплатної правової допомоги та вдоскона-

лення територіальної та функціональної структури регіональних та місцевих центрів з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 



  [1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів гро-

мадського захисту у кримінальних провадженнях. 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

БПД та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

                11 січня 2019 року, на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 638-р «Про реалі-

зацію правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» у 2017-2019 роках» та наказу Мініс-

терства юстиції України від 09 жовтня 2017 

року № 3743/7 «Про затвердження Плану 

заходів Міністерства юстиції України з реалі-

зації правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» у 2017-2019 роках», працівниками 

Міловського МЦ з надання БВПД було роз-

повсюджено буклети в установах та органі-

заціях смт Мілове з метою підвищення рівня 

правової обізнаності громадян та забезпечен-

ня належного доступу до якісної безоплатної 

правової допомоги.  

                

         

 

            

  1 лютого працівники Міловського місцевого 

центру вуличне інформування населення в 

центрі селища та на вулиці Миру для мешка-

нців і гостей селища. Було розповсюджено 

правові матеріали та буклети з тематики "Я 

маю право". 

 

 

 

             05.02.2019 головний спеціаліст відді-

лу організації надання БВПД та роботи з ад-

вокатами Олександр Мірошник відвідав Мі-

ловський районний будинок культури. В 

приміщенні будинку було закріплено плакат 

з контактами "гарячої лінії" з актуальної те-

матики правопросвітницької програми "Я 

маю право" та розміщено тематичні буклети 

в місці вільного доступу відвідувачів. Решту 

матеріалів (буклетів) погодився розповсюди-

ти серед своїх колег співпрацівник будинку 

культури. Також було досягнуто домовле-

ність про майбутнє проведення серед праців-

ників тематичної лекції. 

 



              21.03.2019 працівники Міловського МЦ по-

новили в місцях загального доступу громадян (се-

лищна рада, поліклініка, пенсійний фонд та ін.) пра-

вові матеріали та матеріали щодо правопросвітниць-

кого проекту "Я маю право [голосу]", у тому числі - 

стосовно можливості голосування на президентських 

виборах для внутрішньо переміщених осіб. 

 

           

 

                         

         25 березня 2019 співробітники Міловського 

МЦ влаштували вуличне інформування громадян. 

Було надано мобільну консультацію одній особі та 

розповсюджено тематичні правові буклети та мате-

ріали з правопросвітницького проекту "Я Маю Пра-

во!" і буклети щодо роз'яснення процедури голосу-

вання для переселенців з програми "Я маю право 

голосу". 

 

 

                29.03.2019 завдяки теплій сонячній погоді 

працівники частіше проводять мобільні пункти 

консультування та вуличні інформування громадян. 

Цього разу воно було проведено спільно з колегами 

з Міловської ДВС, які консультували на тему запо-

біганню та протидії порушенням на майбутніх ви-

борах президента. 

           

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 



 Розділ 2. Результативні показники діяльності 

                За період з 01.01.2019 по 29.03.2019 року Міловським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, відділом «Біловодське бюро правової допомоги» 

та відділом «Станично-Луганське бюро правової допомоги»  що є відокремленими структур-

ними підрозділами було зареєстровано 328 звернень клієнтів, кількість нових клієнтів стано-

вить 266 особи, з яких 128  написали письмову заяву про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 127 рішень 

про надання БВПД та надано 4 доручень адвокатам та 123 наказів штатним працівникам для 

складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів у 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особа-

ми. 

              Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звер-

нень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділ МЦ Кількість заре-

єстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих пра-

вових консу-

льтацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомо-

ги 

128 109 31 

2 Відділ «Біловодське бюро правової 

допомоги» 
85 65 20 

3 Відділ «Станично-Луганське бюро 

правової допомоги» 
115 38 77 

 Разом по МЦ 328 212 128 

 

            В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільно-

го 127 (41,5%); сімейного 31 (10,1%); соціальне забезпечення 91 (29,7%); спадкового 30 

(9,8%); трудового 2 (0,7%); земельного 5 (1,6%); договірного 3 (1%); адміністративного 2 

(0,7%); житлового 9 (2,9%), виконання судових рішень 2 (0,7%), інше 2 (0,7%) 

 Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань. 
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           Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних 

рішень було прийнято по: 

-  малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) - 11; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 113; 

- учасники бойових дій (УБД) – 1. 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю. 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за віком. 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД за категорією осіб, які мають право 

на отримання БВДП 

 

       Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період 

було: 

- здійснено 3 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 132 акта надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 32 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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