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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Старобільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності    

у I  кварталі 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. 

Одним з інструментів для забезпечення доступу до безоплатної 

правової допомоги є організація мобільних консультаційних пунктів доступу. 

Завданням такого пункту є забезпечення громадян правовою інформацією та 

надання відповідей на турбуючи їх питання. 09 січня відділом Сватівське 

бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було 

організовано м обільне консультування 

громадян в громадській приймальні 

народного депутата Олександра Лукашова.  

13 січня правопросвітницьку роботу 

проведено працівниками Новопсковського бюро Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Марківському 

об’єднаному управлінні пенсійного фонду України у Луганській області, де 

відвідувачі та працівники закладу (зокрема були присутні внутрішньо 

перемішені особи) вкотре проінформовані щодо права на отримання 

правових консультацій, можливість певної категорії осіб отримати 

безоплатну вторинну правову. 

            З 2017 року Програма ООН із відновлення та розбудови миру 

підтримує створену мережу Робочих груп з громадської безпеки та 

соціальної згуртованості у п’ятнадцяти партнерських громадах Донецької та 

Луганської областей. Робочі групи функціонують як діалогові платформи, до 

яких залучені представники влади, громади та провайдерів безпеки з метою 

скоординованого виявлення та вирішення проблем місцевого розвитку. 

Регулярні зустрічі робочих груп передбачають також можливість для 

залучених партнерів звернутися до громади.З метою розвитку ініціативи 

щодо залучення всіх зацікавлених сторін зі сфери забезпечення громадської 

безпеки та доступу до правосуддя до роботи групи, а також розширення 

можливостей залучення громади до співпраці із цими інституціями, 13 січня 

начальник Новоайдарського бюро правової допомоги та директор 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги прийняли участь в засіданні Робочої групи з громадської безпеки 

та соціальної згуртованості в партнерських громадах Новоайдарського 
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району Луганської області.Членам 

Робочої групи доведена інформація про 

діяльність центру, напрями розвитку, 

впроваджені заходи, найбільш запитувані 

правові питання, поточні потреби та 

проблеми, які можуть бути вирішені, у 

тому числі, за допомогою впровадження 

відповідних соціальних проектів ініціативними групами та організаціями 

громадянського суспільства громад за підтримки місцевого бюджету та 

міжнародних донорів. 

           Для підвищення рівня правової обізнаності громадян, які перебувають 

на обліку в Сватівському районному відділу філії Державної установи 

"Центр пробації" в Луганській області, 14 січня заступником начальника 

відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізовою 

Анною в приміщенні установи пробації було організовано мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. Під час проведення мобільного 

пункту присутнім було роз’яснено їх 

конституційні та соціальні права, зокрема право 

на отримання безоплатної правової допомоги.  

            Для забезпечення обізнаності населення 

щодо гарантованого Конституцією України 

права на безоплатну правову допомогу, 

представник Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутков Сергій та 

начальник відділу прийому заяв і документів УСЗН Новопсковської РДА 

Пінчук Анастасія, 14 січня організували роботу мобільного консультаційного 

пункту для громадян в приміщенні УСЗН. До мобільного пункту звертались 

громадяни з питаннями різного роду, зокрема були питання щодо укладення 

договору реструктуризації боргу, встановлення фактів що мають юридичне 

значення та щодо скорочення штату працівників в зв’язку з реорганізацією 

підприємства. Відвідувачам мобільного пункту були вручені буклети 

правового змісту.  

           Конституційне право на безоплатну правову допомогу! 

Головне завдання системи безоплатної 

правової допомоги – надати українцям 

знання й навички для захисту своїх прав, 

зокрема через систему безоплатної правової 

допомоги. Заступником начальника відділу 

Сватівське бюро правової допомоги 
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Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хафізовою Анною 16 січня проведено лекцію з безробітними, які 

знаходяться на обліку в Сватівському РЦЗ. Громадянам була доведена 

інформація щодо захисту їх прав при вчинення злочину проти них.  

            Черговий виїзний право просвітницький захід для жителів сільської 

місцевості провели 14 січня працівники Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  На зустрічі з мешканцями с. Коноплянівка 

Білокуракинського району мова йшла про актуальні питання земельного, 

житлового, спадкового та цивільного права. Серед присутніх громадян 

розповсюджено інформаційні буклети системи безоплатної правової 

допомоги в тому числі про діяльність, місцезнаходження, контактні телефони 

"Білокуракинського бюро правової допомоги", Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після зустрічі 

всі бажаючі мали можливість отримати індивідуальні консультації в рамках 

роботи мобільного консультативного пункту. За консультацією звернулись 

десять осіб з питань сімейного, 

спадкового, житлового та 

цивільного права. Захід здійснено 

в рамках проекту «Ефективне 

врядування і залучення громадян 

задля досягнення правосуддя, 

безпеки, захисту довкілля та 

соціальної єдності у східній 

Україні» за підтримки Програми 

ООН із відновлення та розбудови миру та Благодійної Організації 

"Благодійний Фонд «Восток-СОС». 

         Мобільні консультаційні пункти були організовані представником 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги та працювали 16 січня в 

приміщеннях Донцівської сільської ради та Кам’янської сільської ради.  

В процесі роботи пунктів були озвучені та розглянуті питання щодо порядку 

отримання держаної субсидії на покриття витрат на оплату ЖКП, щодо 

перерахунку пенсійних виплат, щодо цільового використання державної 

допомоги при народженні дитини та позбавлення батьківських прав. 

Громадянам які відвідали консультаційні пункти були вручені буклети 

правового змісту.  

       Актуальними питаннями, під час проведення мобільного пункту 

консультування, залишаються питання сімейного права ,спадкування та 

виплати заборгованості по ЖК послугам. 15 січня за підтримки благодійного 

фонду «Восток-SOS» відділом Новоайдарське бюро правової допомоги 
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Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було організовано пункт мобільного консультування для жителів 

м. Щастя Новоайдарського району Які права мають громадяни, як їх 

захистити та відстояти - консультування мешканців провела головний 

спеціаліст Новоайдарського бюро Андрушко Л.П. Під час виїзного заходу 

жителі отримали первинну правову допомогу, були проінформовані про 

порядок надання вторинної правової допомоги. Серед присутніх були 

розповсюджені буклети системи безоплатної правової допомоги, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди 

в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. Також було 

проведено «вуличне інформування» жителів м. Щастя, де були 

розповсюджені буклети системи безоплатної правової допомоги, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу.  

           Розвиток мережі мобільних та дистанційних консультативних пунктів 

має на меті розширення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Цього разу правові консультації надавались 17 січня начальником відділу 

Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги клієнтам 

Новопсковського районного 

суду з урахуванням чинного 

законодавства та існуючої 

юридичної судової практики. 

Відвідувачам було наголошено, 

що нарівні з консультуванням і написанням юридичних документів, 

представництво інтересів в судах є також напрямком професійної діяльності 

фахівців Бюро.  

Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості міста 

Щастя 17 січня провела своє перше в 2020 році засідання. В роботі засідання 

прийняла участь начальник відділу «Новоайдарське бюро правової 

допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінакова Т.М.  

У приміщенні Поліцейської станції Новопсковського відділу поліції, а 

це дільничні офіцери поліції, ювенальна 

превенція та дозвільна система сектору 

превенції, 21 січня начальник відділу 

«Новопсковське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги Марина Матвієнко провела роз’яснювальну роботу серед 

працівників та відвідувачів установи, розповсюдила тематичні буклети 

системи БПД з контактними даними Старобільського місцевого центру і 

підпорядкованих бюро. Інформування проводиться з метою підвищення 

правової культури та правової свідомості осіб, інформування та доступу до 

безоплатної правової допомоги, громадян, які перебувають на обліку в даній 

установі.  

Видання територіальної громади Сватівського району "Новини 

Сватівщини" від 15.01.2020 року №2 стаття Сватівського бюро правової 

допомоги "З 1 січня 2020 року у зв'язку із збільшенням прожиткового 

мінімуму збільшено розмір аліментів на дитину". 

21 січня відділом Сватівське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 

організовано мобільне консультування мешканців с.Мілуватка Сватівського 

району в приміщенні сільської 

ради. Які права мають 

громадяни, як їх захистити та 

відстояти - консультування 

мешканців провела заступник 

начальника Хафізова Анна. 

Під час виїзного заходу 

жителі села отримали 

первинну правову допомогу, 

були проінформовані про 

порядок надання вторинної 

правової допомоги. Серед присутніх були розповсюджені буклети системи 

безоплатної правової допомоги, які роз'яснюють, як скористатись правом на 

безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і 

звертатись за її отриманням. 

 21 січня заступник начальника відділу Сватівське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру Хафізова Анна провела вуличне 

інформування мешканців села Новочервоне Троїцького району про систему 

безоплатної правової допомоги та яким чином громадяни мають змогу 

реалізувати свої права. Серед населення були розповсюджені буклети 

системи безоплатної правової допомоги, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу, куди в разі необхідності 

телефонувати і звертатись за її отриманням. 

23 січня спеціаліст Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та начальник 
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Новопсковського ВДРАЦС Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Харків) забезпечили роботу 

дистанційного пункту доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги. Враховуючи 

специфіку органу на базі якого організовано 

пункт, громадяни здебільшого цікавились як 

отримавши відмови ВДРАЦС в проведені 

державної реєстрації фактів смерті та народження звернутися до суди та 

отримати відповідні рішення про встановлення факту смерті чи народження, 

мало місце питання реєстрації права власності на нерухоме майно право 

власності на яке не встановлено, 

а також як і має бути в 

опалювальний період, громадян 

цікавили питання щодо 

отримання житлових субсидій, 

та які мають бути дії в разі 

незаконної відмови у її наданні, 

також мали місце питання спадкового характеру.  

23 січня за підтримки благодійного фонду «Восток-SOS» відділом 

Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано 

мобільні пункти консультування: в приміщенні Співаківської сільської ради 

мобільне консультування мешканців с.Співаківка та в приміщенні 

Співаківської бібліотеки. 

Чергова зустріч із громадянами, які перебувають на обліку 

Білокуракинського районного центру зайнятості пройшла 22 січня в форматі 

групової консультації. Спеціаліст Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги ознайомив присутніх з порядком отримання консультацій 

з правових питань та з порядком і підставами отримання послуг безоплатно 

правовій допомоги. Працівником Центру надано роз'яснення щодо понять 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, доведено 

інформацію про послуги, які надають 

бюро правової допомоги, алгоритм дій 

зокрема для вирішення проблемних 

питань пов'язаних із помилками в таких 

документах як трудова книжка, 

документ про освіту, тощо.  Серед 

присутніх розповсюджені буклети 
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системи безоплатної правової допомоги, які роз'яснюють, як скористатись 

правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності 

телефонувати і звертатись за її отриманням.  

27 січня в приміщенні Голубівського міського відділу ДВС Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків),спеціаліст 

Новопсковського бюро правової допомоги та начальник Голубівського МВ 

ДВС в межах роботи дистанційного пункту провели консультування 

громадян з правових питань. Зокрема відвідувачам пункту було наголошено 

на можливості отримати гарантоване Конституцією України право на 

безоплатну правову допомогу, а саме можливість громадянина України, 

іноземця, особи без громадянства, у тому числі і біженця чи особи, яка 

потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну 

первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб 

отримати безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до 

законодавства України. Відвідувачам були вручені буклети з реквізитами 

бюро та номером гарячої лінії для зв'язку. 

В приміщенні Новопсковського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Луганській області 27 січня забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для 

суб’єктів пробації.  Начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги розповіла відвідувачам про види безоплатних правових 

послуг, поінформувала щодо можливості дистанційного отримання в 

приміщенні Новопсковського районного сектору пробації безоплатних 

консультацій правового характеру.  Присутнім проведено інформаційно-

просвітницьку лекцію та роз’яснено про їх право на безоплатну правову 

допомогу, способи та види надання послуг суб’єктам пробації, порядок 

оформлення земельної спадщини, які умови повинні бути в договорі оренди 

землі, розірвання договору оренди земельної ділянки, тощо. Також під час 

заходу осіб, які перебувають на обліку ознайомили з 

правовими наслідками, які чекають на них у разі скоєння 

повторних злочинів або адміністративних 

правопорушень.  По завершенню заходу проведено робочу 

зустріч з начальником Новопсковського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській 

області Скребцовою Вікторією та узгоджено Графік роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщенні сектору на 2020 рік. 

Черговий раз працівники системи безоплатної правової допомоги долаючи 

відстань відвідали найвіддаленіші села Білокуракинського району для 

надання правової допомоги їх мешканцям. Село Шарівка Білокуракинського 
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району знаходиться на відстані понад 60 кілометрів від районного центу смт. 

Білокуракине, в якому саме працює Білокуракинське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 22 січня працівники Білокуракинського бюро зустрілись 

із мешканцями села, розповіли про систему безоплатної правової допомоги, 

поділились досвідом роботи з вирішення найпоширеніших проблемних 

питань, оновили 

інформаційний стенд системи 

БВПД. Громадяни отримали 

консультації з питань 

сімейного, спадкового та 

земельного права.На 

зворотному шляху працівники 

Бюро відвідали селище 

міського типу Лозно-Олександрівка, де в приміщенні селищної ради 

забезпечили роботу дистанційного консультативного пункту правової 

допомоги, під час роботи якого громадяни отримали правову допомогу з 

питань трудового та цивільного права.   

28 січня відділом Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було організовано та забезпечено роботу мобільних 

консультаційних пунктів у с. Заайдарівка та с. Осинове Новопсковської ОТГ. 

Прийоми громадян проводилися в приміщеннях сільських рад, про 

проведення яких жителі були заздалегідь повідомлені оголошеннями, 

розміщеними в місцях доступу населення до інформації.Чергові зустрічі 

яскраво продемонстрували потрібність і велике значення такої роботи на 

селі, бо люди охоче прийшли на зустріч з юристами, адже, як виявилось 

нагальних питань багато. На особистому прийомі громадян, жителі мали 

змогу отримати фахові консультації з правових питань які їх турбували, 

зокрема соціального забезпечення, спадкового, цивільного, житлового та 

сімейного права, та отримали роздаткові матеріали правового змісту системи 

БПД. Крім того, начальником відділу Бюро правової допомоги проведено 

робочу зустріч із старостами зазначених 

сільських рад Недовєсовим О.О. та Хіміч 

М.Є. на яких обговорено шляхи 

співпраці Бюро правової допомоги та 

сільських громад, укладено домовленість 

про організацію виїзних мобільних 

пунктів консультування громадян, а 

також про перенаправлення, за 

можливості, до Бюро суб’єктів права на отримання безоплатної вторинної 
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правової допомоги. В селах обмежений доступ до правової інформації, тому 

робота мобільних точок доступу до системи БПД 

є одним із кроків назустріч мешканцям сільських 

місцевостей. 

Державні символи - це визначені і 

закріплені на конституційно-правовому рівні 

офіційні знаки держави, які в лаконічній формі 

відображають її суверенітет та ідеологію і, як 

правило, мають етнічно-національне походження. 

Кримінальним кодексом України зазначено що 

публічна наруга над Державним Прапором 

України, Державним Гербом України або 

Державним Гімном України карається штрафом 

до 850 грн. або арештом на строк до шести 

місяців або позбавленням волі на строк до трьох 

років. Стаття 338. Наруга над державними символами. Про це 29 січня 

роз'яснювала молоді працівник Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги під час години права що проходила 

на базі Старобільського професійного ліцею №93. 

Порядок вступу в спадщину за законом, порядок призначення пенсії, 

порядок вступу в спадщину та з багатьох інших питань звертались 29 січня 

мешканці с.Куземівка до мобільного пункту консультування організованого 

відділом Сватівське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Порядок витребування документів, порядок підвищення розміру 

аліментів та з багатьох інших питань звертались 29 січня мешканці 

с.Новоселівське до мобільного пункту консультування організованого в 

приміщенні КЗ Новоселівського сільського будинку культури відділом 

Сватівське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги.Питання виплати 

офіційної заробітної плати 

сьогодні є дуже актуальним, 

адже більшість працівників 

іноді свідомо погоджуються на 

пропозицію роботодавців 

отримувати заробітну плату "в 

конвертах". Саме легальній 

зайнятості присвятила свій 

виступ начальник відділу 

"Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського 
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місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінакова Тетяна 

під час проведення 29 січня семінару для 

безробітних, які перебувають на обліку 

в Новоайдарського районному центрі 

зайнятості. Представник системи безоплатної 

правової допомоги розповіла про негативні 

наслідки отримання неофіційної заробітної 

плати, залежність страхового стажу від сплати страхових внесків, 

відповідальність роботодавців за допуск працівників до роботи без 

належного оформлення. На завершення семінару наголошено, що отримуючи 

офіційну зарплату, громадяни дбають насамперед про себе, адже вчасна 

сплата єдиного соціального внеску дозволяє 

розраховувати на пенсію в майбутньому. 

30 січня працівники Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

здійснили 

виїзд до с. 

Світле 

Старобільського району, яке 

входить до складу 

Калмиківської об’єднаної 

територіальної громади, де в 

приміщенні Світлівської 

загальноосвітньої школи було 

організовано роботу мобільного пункту надання безоплатної правової 

допомоги. Заходи проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення 

громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та 

соціальної єдності у східній Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в 

межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової 

підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.  

30 січня працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до с. Світле 

Старобільського району, яке входить до складу Калмиківської об’єднаної 

територіальної громади, де було проведено вуличне інформування громадян.  

Заходи проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення громадян 

задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності 

у східній Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми 

ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії, 

Швеції та Швейцарії. 
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30 січня працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до с. Калмиківка 

Старобільського району, де. в приміщенні Калмиківського сільського клубу 

було організовано роботу мобільного пункту надання безоплатної правової 

допомоги. 

 29 січня начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М., спільно із фахівцями відділу активної підтримки 

безробітних провела черговий правопросвітницький захід для осіб, які 

перебувають на обліку в Білокуракинському районному центрі зайнятості. 

Під час заходу були розкриті найбільш актуальні питання трудового права, 

переваги офіційного працевлаштування, роз'яснені основні ризики, які 

можуть виникнути в процесі нелегального працевлаштування, види трудової 

міграції, розглянуті питання сімейного та спадкового права. Фахівці 

Білокуракинського бюро правової допомоги презентували свої послуги, 

відповіли на питання та запросили на консультації.  

Адресна правова допомога людям з особливими потребами. 

Якщо людина з об’єктивних причин не може звернутися в місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, спеціалісти центру 

здійснюють виїзд за адресою клієнта для особистого спілкування. 

31 січня директор Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги забезпечив надання адресної правової 

допомоги чоловіку за місцем проживання, оскільки він позбавлений 

можливості пересуватися самостійно. Роз’яснивши правові аспекти 

вирішення питання, працівники центру прийняли звернення на отримання 

вторинної правової допомоги. 

На тренінгу в Старобільську 29 січня розглядали проект Стратегічного 

плану міста, обговорювали плани створених ОТГ району. Цікаві проектні 

пропозиції пропонували робочі групи учасників під час другої частини 

заходу. Під час тренінгу представникам громад вкотре нагадано про систему 

безоплатної правової допомоги в цілому та безпосередньо Старобільський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який 

саме у Старобільському районі надає послуги громадянам. 

Тренінг проведено в рамках проекту 

"ОБІЗНАНІСТЬ+АКТИВНІСТЬ=УСПІШНА ГРОМАДА» за підтримки 

проекту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні», що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і 

впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл» Інк. 
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30 січня працівники 

Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги гостинно приймали учнів 

5 класу Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1. Школярів чекали солодощі, 

перегляд тематичного 

відеоматеріалу та можливість 

виразити здобуті знання та враження в малюнках. Під час зустрічі учні 

дізнались про діяльність Бюро правової допомоги про власні права та 

обов'язки, правила поведінки під час затримання за скоєння 

адміністративного правопорушення. 

Сватівський щотижневик ГОЛОС ГРОМАДИ від 31 

січня №5(908), сторінка 4, стаття "На Сватівщині для 

селян організовують мобільні консультативні пункти. 

Навіщо і кому це потрібно". 

Забезпечення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, а особливо жителів віддалених сіл – 

одне із завдань бюро правової допомоги. На практиці це 

реалізується шляхом організації мобільних та 

дистанційних пунктів консультування у сільських та 

селищних радах, куди звертаються люди із різними 

правовими питаннями. Саме завдяки таким заходам 

жителі громад можуть отримати правові консультації та 

роз’яснення, а соціально незахищені громадяни подати 

звернення на безоплатну вторинну правову допомогу. Так, завдяки співпраці 

з благодійним фондом «Восток SOS» та головою Новорозсошанської 

сільської ради Ізюмським І.В., 06 лютого жителі с. Новорозсош 

Новопсковського району мали змогу отримати правову допомогу у 

приміщенні сільської ради. Такий підхід обрано тому, що не завжди бідні 

люди можуть особисто приїхати до Бюро правової допомоги. А завдяки 

селищному голові, який розуміє необхідність просвітницької та правової 

роботи серед населення розроблено механізм забезпечення доступу 

населення до безоплатної правової дороги. За консультаціями та 

роз’ясненнями з правових питань звернулися громадяни із питаннями, що 

стосувалися порядку перерахунку пенсії, стягнення аліментів, оформлення 

спадщини, приватизації земельної ділянки. Начальником бюро надано 

відповідні правові консультації та роз’яснення. Після завершення 

консультування Матвієнко М. зустрілася із представниками сільської ради, 
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розповіли про діяльністю бюро правової допомоги, узгодивши питання 

співпраці, проведення виїзних прийомів громадян у приміщенні сільської 

ради, а також здійснення консультування дистанційно через телефонний 

зв’язок. На інформаційних стендах установи розміщено інформаційні 

листівки із зазначенням адреси та телефонів бюро правової допомоги. 

Кожна особа, яка опинилася у складних життєвих обставинах і не може 

подолати їх самостійно, може знайти підтримку у спеціалістів 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, які завжди готові до співпраці та своєчасного надання допомоги.  

Головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру, спільно з Білокуракинським районним 

сектором філії Державної установи «Центр пробації», 3 лютого ознайомив 

відвідувачів Білокуракинської дитячої бібліотеки з порядком отримання 

консультацій з правових питань та з порядком і підставами отримання послуг 

безоплатної правової допомоги.  Серед присутніх були поширені 

інформаційні буклети та пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом 

на безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і 

звертатись за її отриманням. 

З метою запобігання порушення прав жителів сільської місцевості 

гарантованих їм Конституцією України та законами у різних сферах життя, 

начальник Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коряк 

І. 04 лютого відвідала мешканців Дем’янівського старостинського округу. 

Під час виїзного заходу жителі села були проінформовані про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги, дізнались про механізм реалізації 

права житлову субсидію, стягнення додаткових витрат на дитину, 

оформлення спадщини, тощо.  В приміщенні сільського будинку культури 

розміщено плакати та буклети системи безоплатної правової допомоги, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди 

в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням, забезпечено 

роботу дистанційного пункту надання безоплатної правової допомоги, 18 

громадян отримали первинну правову допомогу у вигляді консультацій . 

Робоча зустріч начальника Білокуракинського бюро правової допомоги 

зі старостою Нещеретівського старостинського округу 28 січня завершилась 

досягненням домовленостей про плідну співпрацю та укладенням 

меморандуму про співпрацю. 

5 лютого мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги 

працювала в м.Щастя, Новоайдарського району.Фахівці "Новоайдарського 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги надали консультації громадянам з 

питань оформлення житлової субсидії, стягнення аліментів на неповнолітню 
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дитину, призначення пенсії за віком, встановлення факту належності 

документа у судовому порядку та ін. Серед присутніх були поширені 

інформаційні матеріали по правовим питанням. 

Не рідко трапляються випадки коли громадянам в судовому порядку 

доводиться відстоювати своє право на страхові виплати та соціальні послуги. 

10 лютого головний спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков Сергій та страховий експерт з охорони праці сектору 

профілактики страхових випадків відділення виконавчої дирекції Фонду 

Соціального Страхування України у Луганської області Сорокіна Ольга, 

провели робочу зустріч та досягли домовленостей щодо співпраці з метою 

недопущення порушень конституційних прав громадян. 

 07 лютого начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правої допомоги 

Коряк Ірина провела зустріч із старостами Білокуракинської об'єднаної 

територіальної громади. Під час зустрічі начальник Бюро розповіла про 

умови роботи мобільних та дистанційних пунктів, довела до відома 

інформацію про порядок отримання громадянами документів для 

підтвердження права на безоплатну правовому допомогу, поділилась вже 

існуючим позитивним досвідом роботи Білокуракинського бюро та 

запросила до співпраці. 

11 лютого працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до Веселівської 

громади Старобільського району, де було проведено робочу зустріч з 

головою ОТГ. В ході зустрічі вкотре акцентовано увагу на можливість 

громадян отримати безоплатну правову допомогу, надано для 

розповсюдження серед громадян буклети та пам’ятки що містять корисну 

правову інформацію та контактні дані Старобільського МЦ. Заходи 

проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення громадян задля 

досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у 

східній Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми ООН 

із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії, 

Швеції та Швейцарії. 

11 лютого працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до с. Веселе 

Старобільського району Старобільського району, де було організовано та 

забезпечено роботу мобільного дистанційного пункту, по завершенню роботи 

якого проведено вуличне інформування громадян. Заходи проводяться 

проектом «Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення 

правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній 

Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми ООН із 
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відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції 

та Швейцарії. 

11 лютого працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до с. Садки 

Старобільського району, яке входить до складу Веселівської об’єднаної 

територіальної громади. В приміщенні Садківської сільської ради 

забезпечено роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги.         

Державна пенсія - щомісячні виплати в солідарній системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, які отримує 

пенсіонер відповідно до законодавства України. Для виходу на пенсію у 2020 

році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років (з 1 

квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не 

менше 27 років. Та з кожним наступним роком страховий стаж, що дає право 

на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році 

становитиме 35 років.Саме питанням призначення пенсії за віком присвятили 

свій семінар фахівці "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, який проходив 12 лютого 2020 року в Новоайдарському 

районному секторі філії Державної установи "Центр пробації" в Луганській 

області для умовно засуджених осіб.Наприкінці заходу працював 

дистанційний пункт консультування, під час якого до представника системи 

безоплатної правової допомоги звернулось 2 особи по питанням відновлення 

втраченого паспорта та порядку погашення та зняття судимості. 

Змістовні тематичні зустрічі, які охоплюють питання земельного, 

трудового, житлового, пенсійного, сімейного права проводять працівники 

системи безоплатної правової допомоги з метою підвищення рівня правової 

освіти населення. В такій спосіб 13 лютого начальник Білокуракинського 

Бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги Ірина Коряк провела черговий 

просвітницький захід для жителів с. Паньківка. Всі присутні на заході 

отримали буклети системи безоплатної правової допомоги, які роз'яснюють, 

як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням.  В цей день з 10 

год. до 12 год. в приміщенні сільського будинку культури працював 

мобільний консультативний пункт, 11 громадян звернулось за первинною 

правовою допомогою у вигляді консультації. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 14 

лютого працівник Новоайдарського Бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провела розповсюдження інформації про систему безоплатної 
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правової допомоги в Новоайдарському районному суді. Зацікавлені особи 

отримали правову консультацію. Громадяни також отримали тематичні 

інформаційні буклети та контактні данні Центру та бюро правової допомоги. 

Порядок оскарження дій працівників управління соціального захисту 

населення, порядок надання соціального житла дитині-сироті та з багатьох 

інших питань звертались 13 лютого мешканці с.Гончарівка Сватівського 

району до мобільного пункту консультування організованого в приміщенні 

Гончарівської сільської ради відділом Сватівське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Під час виїзного заходу жителі села отримали первинну 

правову допомогу, були проінформовані про порядок надання вторинної 

правової допомоги. Серед присутніх були розповсюджені буклети системи 

безоплатної правової допомоги, які роз'яснюють, як скористатись правом на 

безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і 

звертатись за її отриманням. Заходи проводяться проектом «Ефективне 

врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, 

захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні» благодійного фонду 

«Восток-SOS» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за 

фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії. 

             Якщо людина з об'єктивних причин не може звернутися в місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спеціалісти 

центру здійснюють виїзд за адресою клієнта для особистого спілкування. 

18 лютого директор Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Артем Ткаченко надав адресну правову 

допомогу чоловіку з інвалідністю за місцем проживання у Троїцькому 

обласному будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю (Троїцький район, селище міського типу Троїцьке).  

Роз’яснивши правові аспекти вирішення питання, директор Центру прийняв 

звернення на отримання вторинної правової допомоги. 

18 лютого працівниками "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено вуличне інформування жителів Новоайдарського 

району. 

18 лютого працівники Центру провели зустріч із працівниками і 

мешканцями Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю, під час якої розповіли про напрями 

роботи Старобільського місцевого центру, довели до присутніх інформацію 

про їх можливості відповідно до Закону України “Про безоплатну правову 

допомогу” в частині допомоги соціально незахищеним верствам населення у 

цивільних та адміністративних справах, відповів на запитання присутніх. 
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19 лютого мобільний правовий консультаційний пункт працював в 

приміщенні Білолуцької селищної ради, про що жителів було сповіщено 

заздалегідь силами органів місцевого самоврядування. Жителі селища, які 

виявили бажання скористатися послугами мобільного пункту отримали 

вичерпні відповіді на свої питання та відповідні консультації.  

Різноманітність питань, з приводу яких звертались громадяни, дає в повній 

мірі зрозуміти, що система безоплатної правової допомоги має повне право 

на життя та розвиток в своїй сфері. Громадянам, які скористались послугами 

консультаційного пункту, було роз’яснено про можливість та порядок 

отримання вторинної правової допомоги відповідно до чинного 

законодавства України та традиційно вручені інформаційні буклети з 

контактними даними бюро та місцев ого центру. 

Ближче до людей: працівники бюро правової допомоги надають 

юридичні консультації у віддалених селах районів 

Спрощення доступу до безоплатної правової допомоги, надання консультацій 

та роз’яснень громадянам, що мешкають у віддалених селах – пріоритет 

системи безоплатної правової допомоги. З метою реалізації цього напрямку 

роботи начальник Білокуракинського Бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

Ірина Коряк провела 18 лютого виїзний прийом громадян Привільської 

громади Троїцького району.  Привільська об’єднана територіальна громада 

(села: Привілля, Березівка, Вільшина, Головкове, Лугове, Шахове, Чапліївка, 

Вівчарове, Дуванка, Маслакове, Трудродительське) Троїцького району 

розташована у північно-східній частині Луганської області. 

Адміністративним центром територіальної громади є село Привілля, яке 

розташоване на відстані 160 км. від м.Сєвєродонецьк.  Питання які хвилюють 

громадян дуже різноманітні - земельні питання (розірвання договору оренди 

земельної ділянки, стягнення орендної плати), сімейні (стягнення аліментів, 

зміни способу їх стягнення) житлові та спадкові.... Під час виїзного прийому 

Ірина Коряк розповіла про порядок надання безоплатної правової допомоги, 

проконсультувала громадян, роз’яснила аспекти правових питань, а також 

окреслила пріоритети розвитку системи безоплатної правової допомоги. 

Серед присутніх були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди 

в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 

Один з напрямів роботи Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги - вуличне інформування громадян 

про актуальні правові питання. 20 лютого заступник начальника відділу 

Сватівське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

Хафізова Анна провела вуличне інформування мешканців села Коломийчиха 

Сватівського району про систему безоплатної правової допомоги та яким 
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чином громадяни мають змогу реалізувати свої права. 

Серед населення були розповсюджені буклети системи безоплатної правової 

допомоги, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову 

допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її 

отриманням. Порядок розірвання договору оренди земельної ділянки, 

порядок отримання земельної ділянки у спадок та з багатьох інших питань 

звертались 20 лютого мешканці с.Коломийчиха Сватівського району до 

мобільного пункту консультування організованого в приміщенні 

Коломийчиської сільської ради відділом Сватівське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

На запрошення Білокуракинського районного центру зайнятості 

населення 20 лютого начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк взяла участь у інформаційному семінарі під гаслом 

«Генеруй бізнес ідею та розпочинай свій бізнес» для безробітних громадян, 

які мають намір започаткувати власну 

справу. Начальник Бюро надала 

рекомендації щодо алгоритму дій 

направлених на створення власного бізнесу. 

Присутні отримали інформаційні буклети та 

пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись 

правом на безоплатну правову допомогу, 

куди в разі необхідності телефонувати і 

звертатись за її отриманням.  

26 лютого начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк відвідала мешканців с. Олексіївка Білокуракинського 

району. Під час виїзного заходу жителі села були проінформовані про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, дізнались про механізм 

реалізації права на житлову субсидію, про порядок стягнення додаткових 

витрат на дитину, про право на безоплатне отримання земельної ділянки, 

оформлення спадщини, тощо. Серед присутніх були поширені інформаційні 

буклети та пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її 

отриманням. 

         В приміщенні сільського будинку культури забезпечено роботу 

мобільного пункту надання безоплатної правової допомоги, 11 громадян 

отримали первинну правову допомогу у вигляді консультацій. Заходи 

проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення громадян задля 

досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у 
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східній Україні» благодійного 

фонду «Восток-SOS» в межах 

Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру, за фінансової 

підтримки урядів Данії, Швеції та 

Швейцарії.   

В приміщенні дитячого 

садочку "Зірочка" розташованого 

в с. Нещеретове 26 лютого 

пройшла зустріч начальника Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірини Коряк із працівниками закладу та батьками дітей, які його 

відвідують. Актуальні різноманітні питання сімейного, спадкового, 

житлового, земельного права, порядок надання первинної та вторинної 

правової допомоги. Розкрито питання створення та функціонування 

батьківського комітету. В приміщенні дитячого садочку працював мобільний 

консультативний пункт, 14 правових консультацій.  

27 лютого точка 

доступу до безоплатної 

правової допомоги 

працювала в м.Щастя, 

Новоайдарського району. 

Фахівці "Новоайдарського 

бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги надали консультації громадянам з питань 

стягнення аліментів на неповнолітню дитину, стягнення заборгованості по 

виплаті пенсії ВПО, встановлення факту належності документа у судовому 

порядку, виплата адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та ін. 

Серед присутніх були поширені інформаційні матеріали по правовим 

питанням.  

Працівники Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та підпорядкованих Бюро правової допомоги 

25 лютого прийняли участь у тренінгу з обміну досвідом організованому 

Норвезькою радою у справах біженців (NRC) за фінансування в рамках 

цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського Союзу для 

юристів Безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській області 

У заході також взяли участь представники Луганського окружного 

адміністративного суду, Луганського апеляційного суду та Головного 

управління Пенсійного фонду України в Луганській області. 
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Під час тренінгу учасники розглянули такі питання: 

- проблемні аспекти застосування норм права у пенсійних питаннях; 

- судова практика з пенсійних питань в адміністративному судочинстві; 

- земельний пай: відновлення термінів отримання та інші проблемні аспекти; 

- судовий збір у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на Cході 

України. 

Захід проведено за фінансової підтримки Управління цивільного захисту та 

гуманітарної допомоги Європейського Союзу. 

28 лютого представниками Новоайдарського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечено надання адресної правової допомоги 94- річній жінці 

за місцем проживання, оскільки вона позбавлена можливості пересуватися 

самостійно. Роз'яснивши правові аспекти вирішення питання, працівники 

бюро прийняли звернення на отримання вторинної правової допомоги.  

Виконання Плану спільних дій в межах меморандуму про співпрацю 

продовжується. 

Відділом 

«Новопсковське бюро 

правової допомоги» 

Старобільського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 02 березня в 

приміщенні 

Новопсковського районного сектору філії «Центр пробації» в Луганській 

області забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги для суб’єктів пробації. 

Начальник відділу Марина Матвієнко розповіла відвідувачам про види 

безоплатних правових послуг, поінформувала щодо можливості 

дистанційного отримання в приміщенні Новопсковського районного сектору 

пробації консультацій правового характеру.  

До дистанційного пункту звернулося 2 особи з питаннями з сімейного та 

житлового права, на які отримали детальні 

роз’яснення. 

Дистанційний пункт працює за графіком: 

перший понеділок місяця з 09:15 до 11:30 

год. Якщо людина з об'єктивних причин не 

може звернутися в бюро правової допомоги, 

спеціалісти бюро здійснюють виїзд за 
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адресою клієнта для особистого спілкування. 

Начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк є членом комісії з питань захисту прав дитини. 

Чергове засідання комісії відбулось 27 лютого. На порядку денному було 

розглянуто ряд питань, зокрема: - про надання статусу дітей, які постраждали 

внаслідок бойових дій та збройних конфліктів; - про розгляд заяви про 

надання висновку органу опіки та піклування Білокуракинської 

райдержадміністрації про доцільність позбавлення батьківських прав; - про 

створення ДБСТ на основі прийомної сім'ї та влаштування малолітніх дітей, 

які залишились без батьківського піклування; - про затвердження 

індивідуальних плавнів соціального захисту дітей, які перебувають на обліку 

дітей СЖО служби. По кожному питанню комісією були прийняті окремі 

рішення спрямовані на захист порушених прав дітей. 

03 березня мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги 

працювала в с. Риб»янцеве Новопсковського району у складі начальника 

відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги М.Матвієнко та 

спеціаліста Благодійної організації «Благодійний фонд «Восток СОС» А. 

Хлипало. З посадовими особами сільської ради за «круглим столом» 

обговорили актуальні питання згідно карти правових проблем життя 

громади, провели роз’яснення актуальних змін в законодавстві. Всі бажаючі 

отримали індивідуальну юридичну консультацію. Крім того за юридичними 

консультаціями звернулися 9 громадян які отримали детальні правові 

роз’яснення щодо вирішення складних життєвих ситуацій. 

5 березня працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд до с. Малохатка 

Старобільського району, де було організовано та забезпечено роботу 

мобільного дистанційного пункту, по завершенню роботи якого проведено 

інформування громадян у відділенні «Укрпошта». 

Центр надання адміністративних послуг при Новопсковській районній 

державній адміністрації – постійно діючий робочий орган, в якому надаються 

адміністративні послуги громадянам, суб’єктам господарювання. ЦНАП 

створений для мешканців району, представників суб’єктів господарювання, 

які за принципом «єдиного вікна» отримують 116 адміністративних послуг, 

консультації та роз’яснення щодо їх отримання. Питання юридичної 

допомоги є майже в кожного. На жаль, часто через брак інформації 

громадяни не знають до кого звернутися за допомогою. А тому з метою 

підвищення правової культури населення району 05 березня начальником 

відділу Новопсковське бюро правової допомоги М.Матвієнко в ЦНАПі було 

оновлено правовий куточок доступу до безоплатної правової допомоги 
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інформаційними буклетами системи БПД та 

інформацією, де у смт. Новопсков можна 

отримати безоплатну первинну та вторинну 

правову допомогу. Крім того на 

дистанційному консультуванні надано 

роз’яснення 2 особам, яким окреслено 

зокрема, які саме правові послуги включає 

первинна та вторинна правова допомога, 

хто є суб’єктом права на безоплатну 

вторинну правову допомогу та який порядок звернення за її наданням. 

Тривають заходи, спрямовані на покращення доступу безоплатної правової 

допомоги для мешканців віддалених сіл, щоб кожен громадянин мав реальну 

можливість безкоштовно скористатися правовою допомогою задля захисту 

своїх прав та свобод, не витрачаючи час та кошти на подорож до обласного 

чи районного центру. 5 березня працівники Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснили виїзд 

до с. Хворостянівка 

Старобільського району, де було 

організовано та забезпечено 

роботу мобільного дистанційного 

пункту, по завершенню роботи 

якого проведено інформування 

громадян у місцевому відділенні 

«Укрпошти». 

Заходи проводяться проектом 

«Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, 

безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні» 

благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.5 

березня працівники Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснили виїзд до с. Хворостянівка 

Старобільського району, де було проведено вуличне інформування громадян. 

06 березня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги М.Матвієнко здійснила 

виїзд до населеного пункту Новопсковського району села 

Піски, де на базі сільської ради зібралися сільські жителі, 

які потребували правової допомоги у вирішенні різного 

роду питань. Марина Матвієнко розповіла присутнім про 

основні завдання Новопсковського бюро правової 

допомоги, роз’яснила хто має право на безоплатну 
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правову допомогу та які правові послуги включає безоплатна первинна та 

вторинна правова допомога. Селян ознайомили із порядком звернення за 

наданням безоплатної вторинної правової допомоги. В ході виїзного прийому 

громадяни отримали консультації з питань житлового, сімейного та 

цивільного права. З метою здійснення інформаційного супроводу, серед 

присутніх були поширені інформаційні матеріали про діяльність 

Новопсковського бюро правової допомоги, контактні данні та буклети на 

різні правові теми. Наприкінці мобільного консультування з представниками 

сільської ради, з якими вже укладено Меморандум про співпрацю була 

проведена робоча зустріч та вирішено напрямки подальшої роботи. Голова 

сільської ради Олександр Бугаєвський подякував за надану інформацію, 

оскільки досить багато односельчан потребують правової допомоги але не 

мають на це коштівТривають заходи, спрямовані на покращення доступу 

безоплатної правової допомоги для мешканців віддалених сіл, щоб кожен 

громадянин мав реальну можливість безкоштовно скористатися правовою 

допомогою задля захисту своїх прав та свобод, не витрачаючи час та кошти 

на подорож до обласного чи районного 

центру. 

11 березня мобільний 

консультаційний пункт з правових питань 

працював в приміщенні Танюшівської 

сільської ради Новопсковського району, про 

що жителів було сповіщено заздалегідь 

силами органів місцевого самоврядування. 

Жителі села не знехтувати своїм правом на 

отримання безоплатної правової допомоги та відвідали консультаційний 

пункт, де отримали правову інформацію та вичерпні відповіді на свої 

питання. 

12 березня в приміщенні Новопсковського районного відділу ДВС 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), 

спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги, начальник 

НовопсковськогоРВ ДВС та за участі представника Новопсковського 

районного центру зайнятості населення в межах роботи дистанційного 

пункту провели консультування громадян з приводу 

з правових питань. Зокрема відвідувачам пункту 

було наголошено можливості отримати гарантоване 

Конституцією України право на безоплатну правову 

допомогу та роз’яснено про можливість та порядок 

отримання вторинної правової допомоги відповідно 

до чинного законодавства України в місцевих 

центрах та бюро безоплатної вторинної правової 
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допомоги. Відвідувачам було запропоновано отримати 

інформаційні буклети з контактними даними бюро та 

місцевого центру.  

12 березня фахівці "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги організували 

роботу виїзного консультаційного пункту в м.Щастя, 

Новоайдарського району. Під час прийому громадяни 

отримали консультації по питанням оформлення житлової 

субсидії, звільнення з роботи за власним бажанням, порядку складання 

заповіту та інші. 

Розміщення інформації про надання безоплатної правової допомоги! 

З метою підвищення обізнаності населення щодо можливості отримання 

безоплатної правової допомоги, 12 березня заступник начальника відділу 

"Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізова А. в місцях, де 

дозволено розміщувати реклами або оголошення, розмістила інформацію 

куди саме громадяни можуть звернутися щодо захисту своїх прав та 

інтересів, де були вказані номера телефонів та телефон гарячої лінії 

безоплатної правової допомоги. 

12 березня головний спеціаліст відділу "Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Андрушко Людмила провела вуличне 

інформування мешканців міста Щастя, Новоайдарського району. 

Пересічним громадянам повідомлено про систему безоплатної правової 

допомоги, надані буклети, які роз'яснюють, як скористатись правом на 

безоплатну правову допомогу. 

Начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк взяла участь у першому засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини Білокуракинської селищної ради. Засідання 11 березня 

провела заступник Білокуракинського селищного голови Наталія Вервейко. 

На порядку денному слухались питання: про надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, стосовно 14 

дітей; про утворення міждисциплінарних команд для організації соціального 

захисту 2 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; про стан 

виконання батьківських обов’язків мешканкою смт Білокуракине, 2 дітей 

якої знаходяться на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. За результатами обговорення та розгляду підготовлених 

документів членами комісії у складі представників структурних підрозділів 

Білокуракинської селищної ради, Білокуракинського бюро безоплатної 
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правової допомоги Старобільського МЦ з надання БВПД, Білокуракинського 

ВП ГУНП, районного центру зайнятості та КНП «Білокуракинський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги», були прийняті 

відповідні рішення, пов’язані з необхідністю вжиття заходів з метою захисту 

прав дітей. Начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк взяла участь у першому засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини Білокуракинської селищної ради. Засідання 11 березня 

провела заступник Білокуракинського селищного голови Наталія Вервейко. 

На порядку денному слухались питання: про надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, стосовно 14 

дітей; про утворення міждисциплінарних команд для організації соціального 

захисту 2 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; про стан 

виконання батьківських обов’язків мешканкою смт Білокуракине, 2 дітей 

якої знаходяться на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. За результатами обговорення та розгляду підготовлених 

документів членами комісії у складі 

представників структурних підрозділів 

Білокуракинської селищної ради, 

Білокуракинського бюро безоплатної 

правової допомоги Старобільського МЦ з 

надання БВПД, Білокуракинського ВП 

ГУНП, районного центру зайнятості та 

КНП «Білокуракинський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», 

були прийняті відповідні рішення, 

пов’язані з необхідністю вжиття заходів з метою захисту прав дітей. 

Основними завданнями місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги є захист прав громадян шляхом забезпечення 

рівного доступу до правосуддя та правової інформації, а також посилення 

правової спроможності. 11 березня відбулась зустріч осіб які перебувають на 

обліку Білокуракинського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Луганській області, та головним спеціалістом 

Білокуракинського Бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іщенко Д.В. який 

провів консультування з правових питань для засуджених до покарання у 

вигляді позбавлення волі з випробуванням. Як зазначав головний спеціаліст 

далеко не всі українці знають, що можуть звернутися за безоплатною 

правовою допомогою до юриста. І особи, які перебувають в конфлікті з 

законом, - не виключення. Забезпечуючи рівний доступ до правосуддя, ми 

проводимо консультування, роз´яснення, адже ця категорія потребує 
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постійної уваги. Намагаємось донести корисну для них інформацію, 

знайомимо із законодавчими змінами, відповідаємо на запитання, які їх 

турбують, – тобто проводимо правопросвітницьку і навіть виховну роботу. 

Фахівець системи БПД пояснив, що безоплатна правова допомога буває двох 

видів: первинна (консультування, роз´яснення з правових питань) і вторинна 

(складання процесуальних документів, представницькі послуги, захист у 

суді) та хто має право на останню.  

Знов до жителів сільської місцевості завітали працівники безоплатної 

правової допомоги. Цього разу начальник Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Коряк відвідала мешканців с. Тимошине. 10 березня 

жителі села отримали корисну для інформацію яка зокрема стосувалась 

актуальних питань спадкового, сімейного, житлового та трудового права. 

Серед присутніх були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди 

в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. В 

адміністративній будівлі старости 

с. Тимошине забезпечено роботу 

дистанційного пункту надання 

безоплатної правової допомоги, 9 

громадян отримали первинну 

правову допомогу у вигляді 

консультацій . 

Видання "Новини Сватівщини" 

№11 від 18.03.2020 року "Зняття з 

реєстрації". 

З метою збільшення відсотку 

обізнаності громадян про роботу 

Білокуракинського бюро правової 

допомоги 12 березня головним 

спеціалістом Білокуракинського бюро 

Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Іщенко Д.В, було 

проведено вуличне інформування, на території смт. Білокуракине. Під час 

інформування пересічним громадянам було роз'яснено про доступність 

отримання безоплатної первинної правової допомоги та можливість доступу 

певних категорій осіб до безоплатної вторинної правової допомоги. 

Інформування проводилося в місцях масового скупчення людей 

обов'язковою роздачею буклетів про систему безоплатної правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 січня по 31  березня 2020 року Старобільським  місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1064 

звернень клієнтів. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, 

належність осіб за категоріями підтверджено та видано 160 наказів про 

надання БВПД. Видано 25 доручень адвокатам та 125 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів), прийнято та перевірено 121 акт.  

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
 

Щодо категорій клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний 

квартал найбільше звернень було прийнято від внутрішньо переміщених 

осіб 77 (48%), малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 54 ( 34%), та учасників 

бойових дій 18 (11%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром,  в тому числі бюро правової допомоги, 

за звітний квартал було: 

 здійснено 43 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 20 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 384  особи, в тому числі  277 осіб 

звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 107 особи звернулося до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 24  органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 154 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 35 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Розподіл клієнтів за категоріями осіб

Особи, середньомісячний дохід яких нижчий суми 
подвоєного прожиткового мінімуму

Інваліди

Внутрішньо переміщені особи

Учасники бойових дій
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 01 січня по 31 березня  2020 року Старобільський місцевий  центр з надання 

БВПД  був фактично профінансовано на 813,96 тис. грн. за бюджетною програмою 

КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період, та на 130,00 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 

«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 

100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

З 01 січня по 31 березня 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 

надання БВПД становили 129,002 тис.  грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 31.12.2019 становить 129,002 тис. 

грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 

становить 0 грн.  

 


