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Розділ 1. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
[1.1] Ранній доступ та інклюзивність

08 січня 2020 року відбувся виступу
юриста перед громадянами, що знаходяться на
обліку в Міловському районному секторі філії
державної установи "Центр пробації" в
Луганській області, у якому він розповів про
нові закони, що набувають силу з 1 січня
нового року.

30 січня 2020р. на нараді працівників
Міловських організацій, що відбулась за
участю селищного голови та запрошеного
системного координатора ПРООН, виступив
керівник Міловського місцевого центру
безоплатної правової допомоги Олександр
Мельник з доповіддю про результати
діяльності центру за 2019 рік. Він відзначив,
що про Міловський місцевий центр та його
структурні підрозділи - бюро правової
допомоги
у Біловодську та Станиці

Луганській - дізнаються все більше людей і кількість звернень постійно зростає у порівнянні
з минулими періодами. Це відноситься не тільки до безпосередньої діяльності, надання
правової допомоги, а й до правопросвітницької діяльності серед населення чотирьох районів
Луганської області, що знаходяться у веденні місцевого центру.

15 січня 2020 року з громадянами, що
знаходяться на обліку в Міловському районному
центрі зайнятості провів співбесіду наш колега,
юрист
Сергій
Бабанін.
Розмова була вільною: про існування системи
правової допомоги в Україні, її задачі по
вирішенню правових питань населення і про
закони, що вступили в дію з нового року.

16 січня 2020 року здійснили виїзд юристи
до Марківського району. Фахівці Міловського
місцевого центру Сергій Бабанін та Оксана
Чумак виступили в загальноосвітній школі села
Кабичівка Марківського району. Вони розповіли
учням про "Протидію торгівлі людьми". Цю ж
тему вони висвітлили і перед старшокласниками
Марківської гімназії.

16 січня 2020 року юрист СтаничноЛуганського бюро правової допомоги Юлія
Какапіч розповіла громадянам, що знаходяться на
обліку
в
Станично-Луганському
центрі
зайнятості, як поновитись на роботі після
незаконного
звільнення
чи
стягнути
заборгованість по заробітній платі.

20 січня 2020 року юрист Міловського
місцевого центру Сергій Бабанін в рамках роботи
мобільного консультаційного пункта приймав
звернення від людей в Великоцькій сільській
раді.

22 січня 2020 р. перед громадянами, що
знаходяться на обліку в Міловському
районному секторі філії державної установи
"Центр пробації", виступив юрист Міловського
місцевого центру Сергій Бабанін. Він розповів
присутнім
про
відповідальність
за
адміністративні
правопорушення.

22 січня 2020 р. про полегшення доступу до
правосуддя і можливість одержати безоплатну
правову допомогу розповіла трудовому
колективу Сотенненської школи юрист
Станично-Луганського
бюро
правової
допомоги Юлія Какапіч. Також вона виступила
у Сотенненській сільраді з інформацієй про
особливості оформлення субсидій та провела
мобільний прийом громадян.

24 січня 2020р. мобільні прийоми
громадян пройшли в селі Лісна Поляна
Марківського району, в приміщенні сільської
ради та в райцентрі, в Марківській об'єднаній
територіальній
громаді.
Консультував
відвідувачів Юрій Водолазський; загалом за
мобільний виїзд правову допомогу одержали
одинадцять чоловік.

24 січня 2020 р. виїзд до Марківського
району включав і правопросвітницькі заходи.
Наші юристи провели зустріч з вчителями двох
шкіл
та
поспілкувались
з
учнями
Ліснополянської ЗОШ 1-3 ступенів, де
розповіли про протидію торгівлі людьми і
Марківської ЗОШ 1-2 ступенів, де темою був
захист прав дітей в Україні. З учнями обох
шкіл наші колеги також грали в настольну
правову гру "Важниця" та розповідали, як
відстоювати свої права, якщо вони були
порушені. Окремо керівник місцевого центру

Олександр Мельник поспілкувався з педагогічним колективом Ліснополянської школи і
розповів про систему правової допомоги і рівний доступ до правосуддя та запропонував
звертатись до Міловського місцевого центру чи бюро у разі потреби. Від працівників школи
він прийняв 4 звернення.
30 січня 2020 р. юрист з Біловодського бюро правової допомоги провів мобільні
прийоми в селах Біловодського району - Літвинівці та Новолимарівці, та прийняв загалом 7
звернень від жителів цих сел. Крім того, він виступив перед педагогічним колективом
Литвинівської школи з інформацією стосовно існування та функцій системи БПД та відповів
на питання щодо трудових відносин та змін у земельному законодавстві.

30 січня 2020р. про запровадження
електронних лікарняних з 1 квітня розповіла
працівникам
Станично-Луганського
МНС
юрист Станично-Луганського бюро правової
допомоги Юлія Какапіч.

31 січня 2020 р. - мобільний виїзд до Марківського району. Юристи Міловського МЦ
Оксана Чумак та Сергій Бабанін відвідали два населених пункта Марківського району: село
Красне Поле та районний центр, і провели загалом п'ять повноцінних правопросвітницьких
заходів:
— навчальний захід для учнів Краснопільської ЗОШ І-ІІІ ст., де юристи виступили на тему
"Протидія
торгівлі
людьми"
з
правовою
грою
"Важниця";
— зустріч з вчителями Краснопільської ЗОШ, на якій було висвітлено тему "Правовий
захист інтересів громадян під час нарахування пенсійного та соціального забезпечення";
— лекцію для вихованців Марківського аграрного ліцею "Про кримінальну відповідальність
підлітків
та
захист
прав
неповнолітніх"
та
правовою
грою
"Важниця";
— зустріч з викладачами Марківського аграрного ліцею з інформацією про користування

комунальними
послугами:
"Хто
має
право
на
пільги
і
які
саме?"
— інформаційно-правопросвітницьку бесіду з особистим складом прикордонного загону
"Марківка"
на
тему
"Пільги
УБД,
що
гарантуються
державою".
Також було проведено вуличне інформування серед дрібних підприємців смт. Марківка
(магазини, крамниці, кіоски).
Під час мобільних прийомів до наших юристів звернулось загалом 9 чоловік за
безоплатними правовими консультаціями.

07 лютого 2020 р. співбесіду про нові
правила призначення субсидій, що набули
чинності з початку року, з працівниками
територіального
центру
соціального
обслуговування населення провів наш колега
юрист Сергій Бабанін. Також він відповів на
запитання та запропонував робітникам тер.
центру звертатись до Міловського місцевого
центру безоплатної правової допомоги у разі
наявності невирішених правових питань та
цікавитись про правові проблеми у соціально
вразливих верств населення — тих людей, що
обслуговуються територіальним центром.

07 лютого 2020 р. мобільний виїзд юристів Міловського місцевого центру до Марківки,
де мобільний прийом громадян було проведено в Марківській ОТГ, та в районі, в Кризькій
сільраді. Загалом правову допомогу за виїзд одержали 13 громадян. Крім мобільного
прийому наші колеги Оксана Чумак і Юрій Водолазський також провели чотири
правопросвітницьких захода:
- лекцію-тренінг для учнів 9-11 класів Кризької ЗОШ І-ІІІ ст. на теми "Протидія домашньому
насильству та торгівлі людьми" з правовою грою;
- інформаційну зустріч з педагогічним колективом цієї школи на тему "Право освітян на
пенсію за вислугою років";
- правопросвітницьку зустріч з працівниками Марківської районної бібліотеки з темою
"Співпраця освітньо-культурних закладів з місцевим центром безоплатної правової допомоги
для виховання правової свідомості громадян";
- виступ на тему "Пільги для УБД та учасників АТО" для працівників Марківського
об'єднаного районного військового комісаріату.
13 лютого 2020 р. під час мобільного
виїзду до Чугинки
юрист СтаничноЛуганського бюро правової допомоги Юлія
Какапіч прийняла 6 звернень з різних питань
від
людей.
Окремо для працівників сільської ради вона
розповіла про нововведення до земельного
законодавства та про безоплатну передачу
земельної ділянки у власність. В завершення
вона виступила перед старшокласниками
Чугинської загальноосвітньої школи з
ознайомлювальною промовою про систему
безоплатної правової допомоги, рівний
доступ до правосуддя і задачі місцевого
центру та бюро.

13 лютого 2020р. виїзд до села Зориківка здійснив юрист Міловського місцевого
центру Сергій Бабанін з нашими партнерами - територіальним центром надання послуг
соціально
незахищеним
верствам
населення
Міловського
району.
В результаті мобільного виїзду 5 особам була надана правова допомога, одна з яких була
адресною (з виїздом додому) через неможливість людини пересуватись. Юрист виступив

перед людьми похилого віку, що зібрались скористатись послугами робітників
територіального центру. Він розповів їм про обчислення субсидій і розповсюдив правові
матеріали з контактними даними місцевого центру. Такі ж матеріали одержали і члени
педагогічного колективу Зориківської школи, яким юрист розповів про визначення пенсії за
віком та відповів на запитання.

18 лютого 2020 р. про домашнє насильство, що
розуміють під ним,
які його прояви, як йому
протидіяти, що таке терміновий заборонний припис
стосовно кривдника, та в яких випадках він може бути
здійснений розповідала на зустрічі з особами, що
знаходяться на обліку в Станично-Луганському центрі
зайнятості наша колега, юрист Юлія Какапіч. Як
зазвичай, вона також розповіла про систему правової
допомоги і в яких випадках скористатись нею буде
корисним для простих людей. Присутні одержали
правові матеріали.

18 лютого 2020 р. до сел Біловодського району
відбулись мобільні виїзди юриста Біловодського бюро
безоплатної правової допомоги. Цього разу це були
Кононівка і Нижньобараниківка, де послугами
безоплатного юриста скористались сукупно сім
громадян, а в Кононівській сільраді наш колега ще й
прочитав службовцям невеличку лекцію про
нововведення до земельного законодавства, про
систему безоплатної правової допомоги та відповів на
запитання присутніх.

18 лютого 2020 р. новини законодавства про працю,
нововведення до трудового кодексу — саме про це
розповідав поставленим на облік в Міловському
центрі зайнятості юрист місцевого центру Сергій
Бабанін. Також, він запросив присутніх звертатись до
місцевого центру у разі виникнення правових питань
за безоплатною правовою допомогою.

Мобільне консультування в Мусіївській сільраді.
Юрист Юрій Водолазський прийняв звернення від
трьох мешканців села, а згодом виступив перед
працівниками школи та дитячого садку. І вчителям, і
вихователям він розповів про рівний доступ до
правосуддя, систему безоплатної правової допомоги
та її задачі, і що кожен має право на безкоштовні
послуги юриста. Скориставшись нагодою, він також

провів вуличне інформування та розповсюдив буклети з адресами місцевого центру серед
мусійчан.

Виїзд до Марківського району. Юрист Оксана Чумак провела мобільний прийом в
приміщенні Марківської ОТГ, де до неї звернулось 9 осіб; поспілкувалась з трудовим
колективом Марківського дитячого садку: 20 співпрацівників слухали про порядок надання
безоплатної правової допомоги всім потребуючим; відвідала Марківську ДПРЧ-23, де
рятівники слухали про свої права на пільги, як учасники бойових дій. В Курячівській ЗОШ ІІІ ступенів вона розповіла учням 5-7 класів про протидію торгівлі людьми і провела правову
гру "Важниця" , виступила перед педагогічним колективом цієї ж ЗОШ з інформацієй про
право на пенсію за вислугою років освітян.

20 лютого 2020 року виїзд з працівниками
Міловського територіального центру до
Микільського. Громадянам, що скористались
послугами тер. центру, юрист Сергій Бабанін
розповів
про
одержання
субсидій,
а
педагогічному колективу Микільської школи
— про систему безоплатної правової допомоги
взагалі, задачі місцевого центру та бюро.

Юрист Міловського місцевого центру
Оксана Чумак відвідала Марківський район —
райцентр і село Сичанське. Виїзд включав
мобільні консультування, за якими звернулись
загалом 6 осіб, і правопросвітницькі заходи:
зустріч
з
працівниками
Марківського
районного центру зайнятості, на якій виступила
на тему "Порядок надання безоплатної
правової допомоги громадянам"; лекцію для
вчителів Сичанської загальноосвітньої школи ІІІ ст. на тему "Право на пенсію за вислугою

років освітян"; інформаційно-правовий захід для учнів 6-8 класів Сичанської ЗОШ І-ІІ ст. на
тему "Протидія торгівлі людьми" з правовою грою "Важниця".
Юристи - Юлія Какапіч і Юрій Водолазський влаштували мобільний виїзд до села Велика
Чернигівка Станично-Луганського району. Виїзд
включав прийом громадян на мобільному
консультаційному пункті, до якого звернулось
кілька
осіб
за
безоплатними
правовими
консультаціями та лекцію для працівників та
відвідувачів сільради на тему земельних питань,
нововведень
земельного
законодавства
та
реформи.

Перед
працівниками
Міловського
пенсійного фонду з темою "Реалізація прав
громадян на соцзабезпечення" виступила наша
колега юрист Оксана Чумак. Вона також
розмістила правові матеріали в місці очікування
для відвідувачів.

Виїзд до Марківського району. Юрист
Міловського місцевого центу Юрій Водолазський
провів:
— мобільний прийом (звернулось четверо
громадян);
— вуличне інформування марківчан;
— інформаційно-правопросвітницьку зустріч з
працівниками Марківського відділу по справам
сім'ї, дітей та молоді на тему "Доступність
безоплатної правової допомоги для кожного.
Задачі місцевого центру та бюро".

Лекцію громадянам, що знаходяться на обліку в Біловодському районному секторі
філії державної установи "Центр пробації" сьогодні читав юрист Біловодського бюро
безоплатної правової допомоги Михайло Карягін. Він розповів присутнім про існування
системи безоплатної правової допомоги, що є гарантом рівних можливостей доступу до
правосуддя для найбільш вразливих категорій нашого суспільства, зокрема
малозабезпечених, внутрішньо переміщених або біженців, осіб з інвалідністю, учасників
бойових дій, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, або сиріт, осіб, що
знаходяться під слідством та інших незахищених категорій громадян.
Цього дня місцевий центр безоплатної
правової допомоги було знеструмлено через
профілактичні роботи, тому працівники місцевого
центру скористались нагодою та влаштували
вуличне інформування. До числа осіб, що були
інформовані, потрапила і ремонтна бригада
Міловського РЕМ: вони дізнались про безоплатну
правову допомогу та отримали правові матеріали.

Про протидію домашньому насильству і
відповідальність розповідала громадянам, що
знаходяться на обліку в Станично-Луганському
центрі зайнятості населення юрист бюро правової
допомоги Юлія Какапіч. Вона також запросила
присутніх
звертатись
за
безоплатними
консультаціями чи послугами юриста до бюро
безоплатної правової допомоги у разі виникнення
правових питань.

Виїзд
до
Марківської
ОТГ.
Фахівці Міловського місцевого центру встигли
прийняти 8 звернень, одне з яких було адресним:

звернення від особи, що не мала змоги самостійно звернутись до мобільного
консультаційного пункту, було прийняте юристом у неї вдома. Крім мобільного
консультування наші колеги провели вуличне інформування марківчан.

Перед мешканцями великоцької громади
виступила юрист Міловського місцевого центру
Оксана Чумак. Громадянам з найбільш вразливих
верств населення вона розповіла про права на
одержання тимчасової соціальної допомоги та
можливість
одержати
безоплатну
правову
допомогу за потреби. Виїзд відбувся за
транспортної
підтримки
Міловського
територіального центру.

Мобільний виїзд до Стрільцівки відбувся
завдяки транспортній підтримці Міловського
територіального
центру.
Окрім
мобільного
прийняття звернень і вуличного інформування,
наш колега, юрист Юрій Водолазський виступив
перед присутніми з промовою про можливості, що
надає простим людям безоплатна правова допомога
у вирішенні правових питань доступним способом
та запропонував звертатись до місцевого центру чи
користатись дистанційним доступом до правової
допомоги.

[1.2] БПД-ондайн
25 лютого в м. Сєвєродонецьк відбувся тренінг для працівників центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Мета тренінгу: обмін досвідом щодо проблемних
практик правозастосування пенсійного та земельного законодавства, застосування судової
практики з пенсійних питань та сплати судового.
10 березня працівники Міловського центру прийняли участь в дистанційному
семінарі на тему «Банкрутство фізичних осіб», який організував харківський правовий клуб
«PRAVOKATOR». Мета заходу: підвищення професійного рівня з питань банкрутства
фізичних осіб.

[1.3] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid»

[1.4] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання ними БПД.
30 січня 2020р. на нараді працівників Міловських організацій, що відбулась за участю
селищного голови та запрошеного системного координатора ПРООН, виступив керівник
Міловського місцевого центру безоплатної правової допомоги Олександр Мельник з
доповіддю про результати діяльності центру за 2019 рік. Він відзначив, що про Міловський
місцевий центр та його структурні підрозділи бюро правової допомоги у Біловодську та
Станиці Луганській - дізнаються все більше
людей і кількість звернень постійно зростає у
порівнянні з минулими періодами. Це
відноситься не тільки до безпосередньої
діяльності, надання правової допомоги, а й до
правопросвітницької діяльності серед населення
чотирьох районів Луганської області, що
знаходяться у веденні місцевого центру.

На нараді з "впливу техногенних факторів на
екологічну безпеку в Станично-Луганському
районі", що відбулась в Станично-Луганській
РДА, виступив керівник Міловського місцевого
центру
безоплатної
вторинної
правової
допомоги Олександр Мельник. Він розповів
присутнім про систему безоплатної правової
допомоги та можливість кожного скористатись
доступом до правосуддя, особливо у разі, якщо
майновий стан чи інші ускладнюючі обставини
не дозволяють особі звернутись до платного
юриста чи адвоката. Нарада відбулась за участю
голови адміністрації, керівника апарату, голови
райради, нач. групи цивільно-військового
співробітництва, представників від МНС,
прикордонників, голов сільрад, структурних
підрозділів РДА та інших.

[1.5] Забезпечення отримання клієнтами якісних послуг БПД

Вуличні інформування жителів Міловського, Марківського, Станично-Луганського та
Біловодського районів. Різноманітні правові матеріали з адресами місцевого центру та бюро
правової допомоги охоче беруть десятки перехожих.

Розділ 2. Результативні показники діяльності
За період з 02.01.2020 по 21.03.2020 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
структурними підрозділами, було зареєстровано 501 звернень клієнтів, кількість нових
клієнтів становить 451 особи, з яких 128 написали письмову заяву про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 126 рішень
про надання БВПД та надано 7 доручень адвокатам та 119 наказів штатним працівникам для
складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів у
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими
особами, по 4 зверненням прийняте рішення про відмову у наданні безоплатної вторинної
правової допомоги.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
з/п

1
2
3

Найменування відділ МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість отриманих
письмових звернень
про надання БВПД

Відділ
правопросвітництва
та
надання
безоплатної
правової
допомоги
Відділ «Біловодське бюро правової
допомоги»
Відділ «Станично-Луганське бюро
правової допомоги»
Разом по МЦ

252

218

51

62

46

16

187

128

61

501

392

128

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільного 150
(30,0%); соц. забезпечення 114 ( 22,7%); земельного 50 (10,0%); спадкового 51 (10,2%);
сімейного 50 (10,0%); житлового 24 (4,8%); трудового 21 (4,2%); адміністративного 19

(3,8%); договірного 10 (1,9%); виконання судових рішень 3 (0,6%); медичного 1 (0,2%); інше
8 (1,6%) (разом – 501)

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) – 25;
внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 98.
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю.
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за віком.
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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 33 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
опрацьовано 125 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
проведено 80 правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.

