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Розділ 1. 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 

 

   4 жовтня 2017 року у Євсузькій сільській 

раді, відповідно до графіку роботи 

мобільних точок доступу до системи 

безоплатної правової допомоги з питань 

роз'яснення вимог чинного законодавства 

щодо захисту прав землевласників та 

землекористувачів, державним нотаріусом 

Біловодської ДНК Анохіним О.О. та 

заступником начальника відділу правової 

інформації та консультацій Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мельником 

О.В. надавались консультації з правових питань. Були запрошені мешканці селищ Євсуг, 

Гончарове, Копані, Парневе та Привільне Біловодського району Луганської області. Під час 

зустрічі з селянами було надано п'ять консультації та роз'яснення чинного законодавства. 

Здебільшого громадяни звертались з питань реєстрації речових прав на земельні ділянки 

комунальної власності, надання нової земельної ділянки замість земельної ділянки, що 

використовується у військових потребах, порушення умов договору оренди землі та 

неможливості використання орендованої земельної ділянки за цільовим призначенням та з 

питання діяльності державної виконавчої служби. 

            . 
        5 жовтня 2017 року на виконання п.1.4.13 

річного плану заходів Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на 2017 рік, головним 

спеціалістом відділу «Біловодське бюро 

правової допомоги» Бобок А.В. була 

проведена лекція у Біловодській гімназії для 

учнів 10-х класів на тему «Права та обов’язки 

дітей та їх батьків і право на освіту» з метою 

підвищення правової обізнаності серед учнів. 

Під час заходу було роздано буклети з 

актуальною інформацією.  

 

                   6 жовтня 2017 року відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до 

системи безоплатної правової допомоги з питань роз'яснення вимог чинного законодавства 

щодо захисту прав землевласників та землекористувачів було проведено зустріч завідувача 

сектору взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів Управління державної реєстрації ГТУЮ у Луганській області Мошковою О.М., 

заступника начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління 



державної реєстрації ГТУЮ у Луганській області Черненко Л.М. спільно з заступником 

начальника відділу правової інформації та консультацій Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Мельник О.В. у Данилівській сільській 

раді Біловодського району. Запрошувались також мешканці селищ Данилівки, Вітрогона, 

Городнього, Новодеркула, Первомайська. Відвідувачі цікавились питаннями щодо порядку 

дострокового розірвання договорів оренди земельних ділянок, отриманих у спадщину; щодо 

порядку отримання земельних ділянок в оренду для сінокосіння та про порядок повернення 

надмірно сплачених коштів до місцевих бюджетів. В ході спілкування на усі звернення 

надано відповіді та роз’яснення в межах чинного законодавства. 

 

  

         17 жовтня 2017р. на виконання річного 

плану в п. 1.4.13 в Біловодській гімназії головним 

спеціалістом відділу «Біловодське бюро правової 

допомоги» Бобок А.В. було проведено лекцію 

для учнів 8 класу на тему: "Право 

розпоряджатися власним заробітком. Умови, 

види праці. Заходи щодо зниження рівня 

злочинності неповнолітніми." 

              

             18 жовтня 2017р. головний спеціаліст Біловодського бюро правової допомоги Бобок 

А.В. провів інформування серед медичного персоналу Біловодської районної лікарні на теми 

«Безоплатна вторинна правова допомога. Поновлення незаконно звільнених на роботі». 

Також серед співробітників лікарні були поширені тематичні буклети. 

 



                25.10.2017 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» у Біловодській районній державній адміністрації організовано спільний 

прийом громадян головним спеціалістом відділу «Біловодське бюро правової допомоги» 

Бобок А.В. та юристом Біловодської РДА. Під час прийому звернулось 3 громадян. Їм було 

надано вичерпні консультації та роз’яснення стосовно прав на безоплатне отримання у 

власність земельних ділянок. 

                             

26 жовтня 2017 в рамках проекту "Я маю право" заст. 

нач. відділу правової інформації та консультацій 

Мельник О.В. спільно з приватним нотаріусом 

Подольським Р.В. провели прийом громадян у 

мобільному консультаційному пункті, створеному на 

базі Великоцької сільради для надання безоплатної 

правової допомоги з питань роз'яснення вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав землевласників та 

землекористувачів. До мобільного пункту за 

роз'ясненням звернулись 4 громадян. Також було 

поширено буклети за темою "Я маю право!" 

                 30 жовтня 2017 р. з метою інформування мешканців та гостей селища Мілове про 

проект «Я маю право!» та про точки доступу до безоплатної правової допомоги 

працівниками Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги шляхом утворення мобільного консультаційного пункту було проведено вуличне 

інформування щодо переліку послуг, які надаються Центром, де та яким чином можна 

отримати зазначені послуги. Інформування було проведено також у Міловському відділі 

соціального захисту населення. 

 



             2 листопада 2017 в Міловській 

райдержадміністрації відбувся "круглий 

стіл" на тему ВПО. Участь у заході взяли 

заступник голови райради О.Є. Кашуба, 

керівники Міловського пенсійного Фонду, 

Міловського відділу УПСЗН, відділу освіти, 

представник "Ощадбанку", керівник 

громадського об'єднання ветеранів та 

чорнобильців, керівник центру розвитку 

сім'ї та молоді та інші. З боку Міловського 

МЦ звітував про показники діяльності 

заступник начальника відділу правової інформації та консультацій Мельник О.В. 

По даним Міловського пенсійного фонду, у Міловському районі зареєстровано понад 19 

тисяч пенсіонерів, з яких 15,5 тис. відносяться до ВПО, 50% з котрих не отримують пенсії 

через припинення. З них (станом на 1 квітня 2017р.) понад 4 тисячі ВПО були позбавлені 

виплат через те, що, по даним прикордонної служби, залишили місце тимчасового 

перебування, виїхавши за межі країни, та не повернулися у встановлений законом строк. 

               

         7 листопада 2017 року головний спеціаліст 

Біловодського бюро правової допомоги Антон 

Бобок провів лекцію в Біловодському аграрному 

ліцеї №115 на тему: «Насильство в сім’ї, побуті, 

учбових закладах. Заходи боротьби і профілактичні 

заходи з насильством. Види насильства». 

  

                Також, 9 листопада з метою збільшення правової спроможності громадян головний 

спеціаліст Біловодського бюро безоплатної правової допомоги відвідав Біловодську районну 

державну адміністрацію, де разом з юристом Біловодської РДА було влаштовано спільний 

прийом. Серед відвідувачів також були розповсюджені тематичні буклети. 

                            

                   



               13.11.2017 року головний 

спеціаліст Біловодського бюро правової 

допомоги Антон Бобок провів зустріч з 

співпрацівниками пенсійного фонду на 

тему: "Я маю право!", в якій було досягнуто 

домовленість видавати письмові відповіді на 

звернення громадян до відділення 

Пенсійного фонду. В зустрічі приймали 

участь юрист і головний економіст 

Біловодського відділу Пенсійного фонду 

України 

              14.11.2017 на виконання заходів, передбачених проектом «Я маю право!», з метою 

формування правової культури та правової свідомості у дітей молодшого та старшого 

шкільного віку, підвищення рівня знань щодо гарантованих їм Конституцією та законами 

України прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та захищати 

свої права, начальником відділу представництва Міловського МЦ Потоцькою Іриною було 

проведено лекції серед учнів 1-5 та 9-11 класів в Новострільцівському навчально-виховному 

комплексі на тему «Знай свої права та вчися володіти ними». 

                    
На виконання розпорядження КМУ «Про 

затвердження плану заходів з проведення 

у 2017 році Всеукраїнського тижня права», 

з метою сприяння розвитку у дітей 

молодшого та середнього шкільного віку 

розуміння важливості прав та їх 

дотримання в сучасному світі, 14 

листопада начальником відділу 

представництва Міловського МЦ 

Потоцькою Іриною було проведено ряд 

правопросвітницьких лекцій серед учнів 1-

5 класів та 6 класу в Новострільцівському 

навчально-виховному комплексі. 



                14.11.2017р в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» начальник відділу 

представництва Міловського МЦ Потоцькою Іриною було проведено інформаційну зустріч з 

представниками виконавчого комітету Новостільцівської сільської ради Міловського району 

Луганської області. В ході зустрічі було поінформовано про загальнонаціональний проект «Я 

маю право!» та розміщенно інформацію щодо skype-консультувань громадян з юридичних 

питань. 

 

               16 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу «Біловодське бюро правової 

допомоги» Бобок А.В. було здійснено виїзд до Бараніківської селищної ради з метою 

поширення доступу до правової допомоги для громадян, які мають труднощі з відвідуванням 

бюро через віддаленість. З співробітниками Бараніківської селищної ради була проведена 

робоча зустріч на тему: "Існування та функції Біловодського бюро правової допомоги. 

Категорії осіб, які мають права на отримання БВПД". 

 

               15 листопада у рамках виконання 

плану заступник начальника відділу правової 

інформації та консультацій Міловського 

місцевого центру Мельник О.В. здійснив виїзд 

до Станиці Луганської, де у приміщенні 

управління соціального захисту населення було 

влаштовано мобільний консультаційний пункт 

прийому громадян. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=808662599305159


                 17.11.2017 року начальником відділу представництва Міловського МЦ Потоцькою 

Іриною було проведено інформаційну зустріч з представниками виконавчого комітету 

Стрільцівської сільської ради Міловського району Луганської області. В ході зустрічі було 

проінформовано та розміщено інформацію на стенді щодо skype-консультувань громадян з 

юридичних питань кожного четверга з 13.00 до 16.00 години. 

 

                    

            20 листопада 2017 року в числі 

заходів к "тижню права" головний 

спеціаліст відділу «Біловодське бюро 

правової допомоги» Бобок А.В. провів 

лекцію в Біловодській гімназії в 10-А та 

10-Б класах на тему: "Насильство в сім'ї та 

школі, способи запобіганню насильства, 

види насильства". 
 

                      

                

 

            22 листопада 2017 року начальником 

відділу представництва Міловського МЦ з надання 

БВПД Потоцькою Іриною, на виконання 

розпорядження КМУ «Про затвердження плану 

заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського 

тижня права», було проведено лекцію серед учнів 

6-8 класів Стрільцівської загальноосвітньої школи 

Міловського району Луганської області на тему 

«Знай свої права та вчися володіти ними». Діти 

уважно, з зацікавленістю слухали розповідь щодо 

їх прав, які записані в Конвенції ООН про права 

дитини та права громадянина згідно Конституції 

України. Після лекції проведено робочу зустріч з директором та педагогічним колективом з 

метою інформування вчителів і робітників школи про діяльність місцевого центру 

                  22 листопада 2017 року в.о. директора Міловського МЦ Олександр Мельник, на 

виконання розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році 

Всеукраїнського тижня права», провів лекцію серед учнів 6-9 класів Міловської 

https://www.facebook.com/Milove.MC/photos/a.425320684306021.1073741828.407993006038789/811061429065276/?type=3
https://www.facebook.com/Milove.MC/photos/a.425320684306021.1073741828.407993006038789/811061429065276/?type=3


загальноосвітньої школи №2 на тему «Знай свої права та вчися володіти ними». Лекцію було 

проведено спільно з співробітниками Міловської районної бібліотеки. Судячи по 

зацікавленості учнів, лекція про конституційні права дитини була плідною.  Після лекції 

проведено робочу зустріч з завучем та членами педагогічного колективу з метою 

інформування вчителів і робітників школи про діяльність місцевого центру. 

   

           23 листопада 2017 року, реалізуючи 

спільну з Миністерством юстиції України 

програму "Я Маю Право!", головний 

спеціаліст відділу «Біловодського бюро 

правової допомоги» провів лекцію-

інформування в Біловодському районному 

секторі з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань 

виконання покарань та пробації 

Міністерства юстиції. Темою інформування, 

окрім можливостей, які надає проект, також 

були: існування бюро безоплатної правової 

допомоги, його функції та види юридичної 

допомоги. 

                   Наприкінці жовтня Міловським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, з метою виконання розпорядження КМУ «Про затвердження 

плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права»,  було оголошено 

проведення конкурсу творчих робіт серед учнів класу образотворчого мистецтва Міловської 

ДШМ на тему: «ДИТИНА В СВІТІ ПРАВА». Метою цього заходу є сприяння розвитку у 

дітей шкільного віку розуміння важливості прав людини та їх дотримання в сучасному світі.  

               28 листопада 2017 відбулося визначення переможців.  

Розглянувши представлені роботи, комісією у складі вчителів школи мистецтв та 

представників Міловського МЦ визначили переможців, які отримали подарунки, а інші 

учасники - подяки за участь та найщиріші побажання для подальшого розвитку своїх 

творчих здібностей.  



 

              

         30 листопада 2017 року головним 

спеціалістом відділу «Біловодське бюро 

правової допомоги» Бобок А.В. на 

виконання проекту "Я Маю право!" було 

проведено лекцію в Новолимарівській 

загальноосвітній школі серед учнів 8 та 9 

класів. Тема лекції: "Права та  орієнтири  

кожної   дитини.    Пільгові категорії на 

безоплатну правову допомогу. 

Насильство між підлітками, в сім'ї, 

школі. Заходи зниження злочинності". 

Частина виступу також торкалась теми 

родинних відносин: їх врегулювання та 

вирішення правових проблем у родині за 

допомогою державних органів.    

      

          З метою виконання  плану заходів, 

присвячених «Всеукраїнському тижню 

права», 1 грудня 2017р. працівник відділу 

представництва Міловського МЦ Потоцька 

І.К. провела кілька лекцій у Великоцькій 

ЗОШ 1-3 ступеню для учнів 1-5 та 6-11 

класів. Теми лекцій були присвячені таким 

питанням, як "Права дитини", "Дитяча 

злочинність та відповідальність за скоєння 

правопорушень". Як показує практика, саме 

ці теми є найбільш актуальними серед 

підростаючого покоління.  

 

 

 

     



            З 25 листопада по 10 грудня щорічно 

проводиться міжнародна акція "16 днів проти 

насильства". Міловський МЦ з надання 

БВПД долучився до цієї акції. Так, працівник 

відділу представництва Міловського МЦ 

Потоцька І.К. 4 грудня 2017 р. провела в 

Мусіївській ЗОШ серед учнів 6-10 класів 

лекцію на тему "Протидія насильству в сім'ї 

та жорсткому поводженню з дітьми". Під час 

заходу було роз'яснено, які види насильства 

існують та куди звертатись за допомогою у 

випадках зітнення з ними. По закінченню лекції педагогічному колективу школи були 

подаровані збірки "ПРОти НАСильства", які створені за підтримки проекту "Доступна та 

якісна правова допомога в Україні". Учнів також було поінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» та про практику надання 

безоплатної правової допомоги. 

 

               Також, в рамках національного 

проекту "Я Маю Право!" з метою 

інформування населення у віддаленій 

сільській місцевості, 4 грудня 2017 р. 

начальник відділу представництва 

Міловського МЦ Потоцька І.К. провела 

робочу зустріч з представниками Мусіївської 

сільської ради. Під час заходу співробітників 

сільради було поінформовано про напрямки 

реалізації зазначеного проекту, про 

можливість користування електронними 

сервісами Мінюсту. Після зустрічі у 

приміщенні сільської ради було організовано мобільний консультаційний пункт правової 

допомоги. Під час роботи пункту за консультаціями звернулись 3 особи з земельних питань. 

Також на стендах сільради було розміщено інформацію про можливість одержати 

дистанційну консультацію за допомогою "Skype"-зв'язку. 

             8 грудня 2017 року,  на виконання заходів, передбачених планом   заходів 

Міністерства юстиції України з проведення у 2017 році  Всеукраїнського тижня права, 

представники Міловського місцевого центру відвідали Міловський районний відділ 

Управління Державної Міграційної служби України в Луганській області, де разом з її 

керівником Бриль Тетяною Миколаївною провели співбесіду з питань реалізації державної 

політики в сфері міграції, іміграції, еміграції та протидії нелегальній міграції, громадянство, 

реєстрація фізичних осіб, біженців та інших, визначених законодавством категорій мігрантів. 

               13 грудня 2017 року заступник начальника відділу правової інформації та 

консультацій Міловського МЦ Олександр Мельник, на виконання розпорядження КМУ «Про 

затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права», провів 

лекцію серед учнів 8 та 9 класів Міловської гімназії №1 на тему «Знай свої права та вчися 

володіти ними». Завдяки лекції, підлітки більше дізнались про свої права та шляхи їх 

захисту. Для закріплення матеріалу вони отримали тематичні буклети з програми "ЯМП!". 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=818600198311399


 

               14.12.2017 року головний спеціаліст Біловодського бюро правової допомоги Антон 

Бобок провів спільний прийом громадян в Біловодській районній адміністрації. Також 

клієнтам було роздано буклети з безоплатної вторинної допомоги. Відповіді на їхні 

проблемні питання були надані у повному обсязі. 

  

 

              19 грудня 2017 року в рамках 

програми "Я Маю Право!", з метою 

спрощення доступу до БВПД, а також 

збільшення правової спроможності громадян 

головний спеціаліст Біловодського бюро 

правової допомоги відвідав Данилівську 

селищну раду, провів роз'яснювіальну роботу 

про надання БВПД та надання безкоштовних 

юридичних консультацій.    

                                                                                               

         20 грудня 2017 року, в рамках 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України “Я МАЮ ПРАВО”, 

представник Міловського місцевого центру з 

надання БВПД Потоцька І.К. зустрілась з 

працівниками Міловської селищної ради з 

метою розповсюдження буклетів БВПД, 

інформації щодо скап-консультацій та оновлення інформаційного стенді. 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

               13 листопада 2017 у Харкові, в приміщенні Головного територіального управління 

юстиції відбувся круглий стіл на тему "Як органи місцевого самоврядування і держава 

можуть відповісти на правові потреби громад?", присвячений поширенню позитивного 

досвіду взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів 

місцевого самоврядування та громадьских організацій. Від Міловського місцевого центру в 

заході прийняв участь т.в.о. директора Мельник О.В. 

 

 

                28 листопада 2017 року в м. 

Сєвєродонецьк, у приміщенні готелю " Мир" 

було проведено лекцію-семінар 

представниками БФ "Право на захист". На 

семінарі були присутні близько 20-25 юристів 

з Луганської області. З боку Міловського МЦ у 

семінарі брав участь головний спеціаліст 

відділу «Біловодське бюро правової допомоги» 

Антон Бобок. Обговорювалися такі питання:  

1) Пенсійна реформа, особливості призначення 

пенсійних виплат ВПО; 

2) Особливості призначення соціальних виплат 

ВПО; 

3) Особливості призначення допомоги при народженні дитини. Обговорення судової 

практики; 

4) Функції та пільгові категорії осіб БФ "Право на захист". 

Проводили лекцію-семінар головний юрист та адвокат БФ "Право на захист". 

 

            З 6 по 7 грудня 2017 року працівники 

Міловського міського центру з надання 

безоплатної правової допомоги, у рамках проекту 

ПРООН «Верховенство права та правосуддя для 

громад у постраждалих від конфлікту регіонах 

України» за підтримки Нідерландів, стали 

учасниками тренінгу на тему: «Емоційна 



компетентність і подолання конфліктів», тренерами якого були Ірина Таран та Мар’я 

Нестерова. Тренінг відбувся у м. Кремінна, на базі відпочинку «Прилісне». Також участь в 

ньому прийняли робітники місцевих центрів та бюро Луганської області. Окрім лекцій за 

темами: поняття конфлікту, емоційна компетентність, правильна стратегія в конфліктах було 

влаштовано «тімбілдінг», розподіл на команди, моделювання конфліктних ситуацій та 

способів їх вирішення. 

 

[1.3] Децентралізація системи надання БПД 

                  З 2 по 4 жовтня 2017 року в м. Харків відбулося засідання керівної ради 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях за участю в.о. директора Координаційного центру з надання правової 

допомоги О.П. Бонюк. Учасниками ради були обговорені питання розробки та затвердження 

Порядку обміну інформацією про призначення місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  адвокатів по кримінальним справам з Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, 

пропозиції щодо ведення рейтингової оцінки діяльності місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділів «Бюро правової допомоги» та інші 

питання. Від Міловського МЦ був присутній головний спеціаліст відділу правової 

інформації та консультацій Мельник О.В. 

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

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

БПД та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

      6 жовтня 2017, на виконання річного плану 

в частині проведення інформаційно-

роз'яснювальних та комунікативних заходів, п. 

1.3.9, з метою поширення інформаційних 

матеріалів, буклетів, працівниками 

Міловського місцевого центру було відвідано 

Міловське відділення "ПриватБанку". На 

стенді відділення було розміщено 

інформаційні матеріали Міловського 

місцевого центру для відвідувачів банку. 

                                                                                   

          13 жовтня 2017р. співробітники 

Міловського МЦ відвідали святкову виставку, 

присвячену Дню Захисника України. На 

виставці були представлені зразки 

вогнепальної зброї (автоматична, снайперська, 

кулемети, міномети), зразки засобів 

персонального захисту (бронежилети), 

маскувальні засоби, озброєний броньований 

автомобіль KRAZ, зенітна установка, мотоснігоходи, спеціалізована автономна мобільна 

радіологічна лабораторія зі зразками стаціонарного та портативного дозіметричного, 



газотоксичного та іншого вимірювального обладнання, у тому числі українського 

виробництва. Черговий провів міні-лекцію щодо можливостей цього обладнання і прикладів 

його використання, та продемонстрував роботу лічильника радіаційного фону з 

використанням радіаційних матеріалів. Робітники місцевого центру зі свого боку провели 

роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців про безоплатну правову допомогу, 

соціальні пільги учасникам бойових дій та права учасників АТО. Були роздані тематичні 

матеріали. 

              9 листопада 2017р. було проведено ряд 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

підвищення правової обізнаності мешканців та гостей 

селища. Співробітниками Міловського МЦ було 

розповсюджено буклети про роботу місцевого центру, 

поновлено правові матеріали на стендах в місцях 

загального доступу та поінформовано про роботу 

центра 14 осіб, серед яких — кілька переселенців. 

              10 листопада 2017 р. співробітниками 

Міловського МЦ було проведено вуличне 

інформування та ознайомлення з безоплатною 

правовою допомогою громадян, що є внутрішньо 

переміщеними особами та на даний час проходять так 

звану ідентифікацію у Міловському відділі 

"Ощадбанка". 

                                                                               13 листопада 2017 року, згідно проекту "Я маю 

право!" було влаштовано черговий мобільний 

консультаційний пункт. Завдяки сонячній погоді, 

кількість зацікавлених серед перехожих була 

значною, у тому числі — внутрішньо переміщені 

особи, молодь та пенсіонери. Було надано три 

мобільних консультації: з питань отримання 

закордонного паспорту; переоформлення місця 

отримання пенсії, та з питань прострочення 

банківського депозиту. Серед зацікавлених було розповсюджено значну кількість 

тематичних матеріалів. 

        20 листопада 2017 в рамках проекту "Я Маю 

Право!" співпрацівники Міловського місцевого 

центру влаштували черговий мобільний 

консультаційний пункт неподалік від відділення 

"Ощадбанку", де на цей час була значна кількість 

громадян, які відносяться до внутрішньо 

переміщених осіб. Таким чином, вдалося звернути 

на себе увагу значной кількості цільової аудиторії, 

зацікавити їх пропозиціями щодо проекту, 

розповсюдити тематичні матеріали відносно БВПД, проекту ЯМП та матеріалів для ВПО.  

                     



               11 грудня 2017 р., реалізуючи програму "Я 

маю право!", співпрацівники Міловського МЦ 

провели чергове мобільне (вуличне) 

консультування мешканців та гостей селища. 

Серед громадян також було розповсюджено 

буклети про роботу місцевого центру, поширено 

правові матеріали на актуальні теми з адресою 

місцевого центру. 

 

              26 грудня 2017 в рамках проекту "Я Маю 

Право" співпрацівники Міловського місцевого 

центру влаштували чергове мобільне 

консультування неподалік від філії "Ощадбанку", 

де на цей час була значна кількість громадян, які 

відносяться до внутрішньо переміщених осіб. 

Значна кількість людей була зацікавлена 

тематичними матеріалами з проекту "Я Маю 

Право!" і буклетами БПД різної тематики з 

телефонами та адресами місцевого центру та бюро, та за хвилини всі буклети було розібрано. 

До того ж юрист Міловського МЦ надав консультацію про заміну фото в паспорті для 

громадянки, яка мешкає на непідконтрольній території. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Розділ 2. Результативні показники діяльності 

                За період з 01.10.2017 по 29.12.2017 року Міловським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділом «Біловодське бюро правової 

допомоги», що є відокремленим структурним підрозділом було зареєстровано  214 звернень 

клієнтів, кількість нових клієнтів становить 193 особи, з яких 26  написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 26 рішень 

про надання БВПД та надано 9 доручень адвокатам та 17 наказів штатним працівникам для 

складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів у 

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

особами. 

              Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділ МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 
124 102 20 

2 Відділ «Біловодське бюро правової 

допомоги» 
90 87 5 

 Разом по МЦ 214 189 25 

 

            В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціальне 

забезпечення 55 (26,19%); іншого цивільного 54 (25,71%); спадкового 26 (12,38%); 

земельного 20 (9,52%); сімейного 19 (9,05%); трудового  15 (7,14%); адміністративного 7 

(3,33%); житлового 6 (2,86%); медичного 5 ( 2,38%) договірного 3 (1,43%). 

 Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 

           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) - 12; 

- Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 13. 
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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 8 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 78 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 29 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 6 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
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