
Інформаційна довідка 

Щодо виконання Міловським місцевим центром з надання безоплатної вторинної пра-

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

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

бам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад  

         

         2 квітня заступник директора Міловсь-

кого місцевого центру правової допомоги 

Олександр мельник провів робочу зустріч з 

т.в.о. начальника Міловського відділу держа-

вної міграційної служби Федоренко Вікторієй 

Анатоліївной, на якій було обговорено взає-

модію між організаціями щодо надання безо-

платної правової допомоги населенню, зок-

рема особам без громадянства. Було також 

домовлено про підписання меморандума про 

співпрацю. 

              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
17 квітня юрист Міловського місцевого цен-

тру правової допомоги Сергій Бабанін про-

читав невеличку лекцію щодо права на безо-

платні ліки в рамках правопросвітницької 

програми "Я маю право!" перед відвідувача-

ми та працівником Міловського районного 

центру зайнятости.                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

              

             

            

         22 квітня головний спеціаліст Біловод-

ського бюро правової допомоги Михайло 

Карягін розповів про стягнення аліментів 

відвідувачам Біловодського районного сек-

тору з питань пробації.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                             

 



            8 травня юрист Міловського місцевого 

центру Сергій Бабанін провів лекцію на тему "Я 

МАЮ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ" перед 

відвідувачами Міловського районного сектора 

філії державної установи "Центр пробації" в 

Луганській області. Окрім загальної інформації 

про можливість отримання безоплатної право-

вої допомоги, він розповів про право скориста-

тись безоплатними ліками за новою урядовою 

програмою "ДОСТУПНІ ЛІКИ", що діє з 1 квіт-

ня 2019 року, за якою можна отримувати ліки 

від серцево-судинних захворювань, діабету дру-

гого типу і бронхіальної астми за електронною 

рецептом.  

 

        

                13.05.2019 юрист Міловського місце-

вого центру правової допомоги Сергій Бабанін 

спільно з колегою з Норвезької ради зі справ 

біженців (NRC) влаштували мобільний консу-

льтаційний пункт в приміщенні Міловського 

УСЗН. Правову консультацію було надано двом 

громадянам (переселенцям) щодо реєстрації 

смерті на непідконтрольній території, отриман-

ня пенсійної заборгованості у якості спадщини, 

відновлення пенсійних виплат та подальшої 

можливості отримати безоплатну вторинну пра-

вову допомогу через звернення до суду. 

 

 

                                                                                    

 

           14 травня 2019 юрист Міловського місце-

вого центру правової допомоги Ірина Власенко 

провела робочу зустріч з колегою з Довжанської 

ДВС з питань сучасної практики стягнення алі-

ментів та вирішення деяких спірних випадків. 

 

                                                                                    

   

  

         

            

          Також, 14 травня 2019 юрист Біловодсько-

го бюро правової допомоги Михайло Карягін 

здійснив мобільний виїзд до Городищенської 

сільради з метою консультування громадян у 

віддаленому від бюро селищі. 

 

 

 

 

 

 



          15 травня 2019 року керівник Мілов-

ського місцевого центру правової допомоги 

Олександр Мельник провів робочу зустріч з 

т.в.о. начальника Міловського РВ. УДМС 

України в Луганській області Федоренко 

В.А. з метою інформування громадськості 

про проведення заходів з протидії нелегаль-

ній міграції. На зустрічі обговорювалися 

питання про спільну діяльність міграційної 

служби та правоохоронних органів з проти-

дії нелегальній міграції, спрямовану в пер-

шу чергу на захист суспільства, основні 

правила перебування іноземців в Україні, у 

тому числі за умовами безвізового режиму, 

щодо наслідків порушення іноземцями та 

особами без громадянства законодавства 

України з питань перебування, працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності. 

Міловський РВ УДМС України в Луганській області інформував про найчастіші порушення 

іноземцями міграційного законодавства України, а саме - перевищення термінів перебування 

в Україні (для країн з безвізовим порядком в'їзду в Україну) - це 90 днів протягом 180 днів.         

          

         20 травня головний спеціаліст Біло-

водського бюро правової допомоги Михай-

ло Карягін провів робочу зустріч з юристом 

Біловодського військомату на тему "Право-

вий захист та пільги для учасників бойових 

дій".             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

         27 травня працівники Міловського міс-

цевого центру взяли участь в круглому столі, 

проведеному разом з колегами із Міловсько-

го районного ПФУ, Міловської ОДПІ та Мі-

ловської ДВС за темами "Охорона праці" та 

"Електронні послуги", в якому розглядались 

можливості та складнощі, що виникають при 

користуванні послугами у електронному 

вигляді. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Milove.MC/photos/a.425320684306021/1158866560951426/?type=3&eid=ARAIF1bBWwFvA1icHlNa5RFPrRWmuM8MayGeKYkqTthE1ipeCQH67xokmKlx_hfB6Qiw1nQ7HWWgr8ml&__xts__%5B0%5D=68.ARBRtRlgiCUHelga0tfjRvul36uZQ6NERaE6kvTWGWK-A2C_8Vk3Lin4RCjSNqMfwnyUXNc03kLMz5Xk6_lbxVQF6vveIx2oUvM4FMxH-FfIl8GecIzPSUdVHtRlgbCUG4zWz-v3pOs7Y65LIhlhf67l25_1lSIbRFivyHrgI8wNjf-MtXsdMT0XCac39cZ-KnbaKa_DjNUXH-lmuc9JBRgZ815YoiazUPjXMPrdSiBFc3aTP9hIjiEuo7MnroUURT5lDg0btttifQvJnmfCiVscUn1JYDanIPrYk6Ku0U-BPF5GLx5508iUhIoPCTE8E1nJg6fkN_oCZhwgK_9pl58vAg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/Milove.MC/photos/a.425320684306021/1158866560951426/?type=3&eid=ARAIF1bBWwFvA1icHlNa5RFPrRWmuM8MayGeKYkqTthE1ipeCQH67xokmKlx_hfB6Qiw1nQ7HWWgr8ml&__xts__%5B0%5D=68.ARBRtRlgiCUHelga0tfjRvul36uZQ6NERaE6kvTWGWK-A2C_8Vk3Lin4RCjSNqMfwnyUXNc03kLMz5Xk6_lbxVQF6vveIx2oUvM4FMxH-FfIl8GecIzPSUdVHtRlgbCUG4zWz-v3pOs7Y65LIhlhf67l25_1lSIbRFivyHrgI8wNjf-MtXsdMT0XCac39cZ-KnbaKa_DjNUXH-lmuc9JBRgZ815YoiazUPjXMPrdSiBFc3aTP9hIjiEuo7MnroUURT5lDg0btttifQvJnmfCiVscUn1JYDanIPrYk6Ku0U-BPF5GLx5508iUhIoPCTE8E1nJg6fkN_oCZhwgK_9pl58vAg&__tn__=EHH-R


                     28 травня 2019 року головний 

спеціаліст Міловського місцевого центру 

Ірина Власенко провела робочу зустріч з ко-

легами із Міловської ДВС щодо питань спів-

праці між організаціями та обговорення про-

блемних питань що виникають під час надан-

ня правової допомоги та які відносяться до 

компетенції організацій. Також до Дня охо-

рони праці в Україні, 28.05.2019 р. головний 

спеціаліст Міловського місцевого центру 

Ірина Власенко провела інформування праці-

вників із Міловської ДВС на тему "Що необ-

хідно знати про вирішення трудових спорів", 

працівники отримали інформаційні листи на 

тему «Що необхідно знати про охорону праці 

та куди можна звернутись в разі порушення 

вимог ЗУ «Про охорону праці».         

             

     29 травня 2019 юрист Міловського місце-

вого центру Ірина Власенко виступила перед 

учнями 5 класу Міловської загальноосвітньої 

школи з доповіддю на тему: "Правові аспек-

ти відпочинку на природі та в дитячому та-

борі". В рамках зустрічі, окрім інформацій-

ної частини, вона провела співбесіду з учня-

ми в інтерактивному форматі "питання-

відповідь" з метою виявити, наскільки діти 

досвідчені про правила поведінки в умовах 

дикої природи і навколишнього середовища; 

бережливого відношення до рідких рослин; 

дотримання правил безпеки з вогнем, приби-

ранням сміття, найпростішими мірами без-

пеки у водоймищі і т.і. 

 
            

 

              29 травня керівник Міловського міс-

цевого центру правової допомоги Олек-

сандр Мельник провів робочу зустріч з 

представником від Норвезької спілки зі 

справ біженців (NRC) Левоном Азизяном. 

На зустрічі було обговорено низку питань, 

таких як: зміни правил перетину державно-

го кордону та проблеми, які виникають у 

громадян при перетині кордону; фінансу-

вання Станично-Луганського бюро правової 

допомоги (в якому NRC приймає участь); 

можливість майбутніх спільних мобільних 

виїздів до Марківського району, який не 

забезпечено належним автобусним сполу-

ченням, для надання безоплатної правової 

допомоги громадянам; виїзд до Марківсько-

го міждержавного прикордонного пункту 

пропуску та інші. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



 

               30 травня начальник Станично-

Луганського бюро правової допомоги Сергій 

Черепахін виступив перед громадянами, поста-

вленими на облік в Станично-Луганському цен-

трі зайнятості з лекцією про існування, структу-

ру, функції безоплатної правової допомоги в 

Україні та можливості її отримання. 

 

 

 

 

 

 

               

                   30 травня 2019р. юрист Біловодського 

бюро безоплатної правової допомоги Михайло 

Карягін відвідав Біловодський підрозділ МНС, 

де виступив перед особистим складом з інфор-

мацією щодо вирішення трудових спорів. Захід 

був проведений в рамках тематики охорони 

праці, що триває протягом 2019 року. Після ви-

ступу він провів вуличне інформування мешка-

нців Біловодська з розповсюдженням тематич-

них буклетів БПД та матеріалів з програми "Я 

маю право!". 

 

 

 

 

       4 червня 2019р. начальник Станично-

Луганського бюро правової допомоги Сергій 

Черепахін та старший інспектор Станично-

Луганського районного сектора філії державної 

установи "Центр пробації" в Луганській області 

Дмитро Пільтяй провели лекцію перед суб'єкта-

ми пробації на тему працевлаштування та отри-

мання безоплатної правової допомоги в Україні. 

Відвідувачі отримали відповіді на запитання та 

правопросвітницькі матеріали. 

 

 

 

 

      

           6 червня 2019р. юрист Міловського міс-

цевого центру Сергій Бабанін провів виїздний 

мобільний прийом громадян в с. Великоцьк, в 

приміщенні селищної ради. За консультацієй 

звернулись трое громадян. Також він розмістив 

правові матеріали різної тематики в місці зага-

льного доступу.        

             

 

 



            13 червня у приміщенні Данилівської 

сільської ради, згідно графіку роботи мобільних 

точок доступу до системи безоплатної правової 

допомоги на 2-й квартал, керівник Міловського 

місцевого центру Олександр Мельник провів 

мобільне консультування громадян-мешканців 

Біловодського району спільно з колегами із Го-

ловного територіального управління юстиції: 

начальником ГТУЮ у Луганській області Філа-

товой Т.Д., заступником начальника відділу 

звернень та забезпечення діяльності комісії з 

питань розгляду скарг у сфері держреєстрації 

Макаровой Г.В.        

 

 
            

             19 червня юрист Міловського місцевого 

центру Сергій Бабанін за запрошенням Мілов-

ського районного сектора філії державної уста-

нови "Центр пробації" в Луганській області 

провів індивідуальну правопросвітницьку бе-

сіду з громадянином, що знаходиться на обліку 

у зв'язку з проявою домашнього насильства.  

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

           20 червня юрист Міловського місцевого 

центру правової допомоги Сергій Бабанін ви-

ступив на вітальній зустрічі перед ветеранами 

Шелестівської та Морозівської громад Міловсь-

кого району і розповів про правову допомогу та 

можливості, які вона надає. Зустріч і транспор-

тне забезпечення цього мобільного виїзду було 

організовано силами голови районної ради ве-

теранів Половинко В. О. Серед присутніх було 

розповсюджено правові матеріали з адресою 

місцевого центру; було прийняте одне звернен-

ня від внутрішньо переміщеної особи. 

 

 

 

               26.06.2019 юрист Міловського місцевого 

центру Сергій Бабанін виступив з правопросвіт-

ницькою лекцією на тему "Я маю право на без-

оплатні ліки" перед мешканцями громад Микі-

льск та Микільськ-1 Міловського району. Після 

виступу за правовою консультацією звернулись 

троє громадян. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10 та 11 квітня у м. Сєверодонецьку за підтрим-

ки "Фонду Макса Планка за міжнародний мир 

та верховенство права" відбувся тренінг для 

працівників місцевих центрів та бюро безопла-

тної правової допомоги під назвою "Доступ до 

парвосуддя та адміністративних послуг для 

внутрішньо переміщених осіб в Україні". Від 

Міловського місцевого центру та бюро в трені-

нгу взяли участь Ірина Власенко та юристи бю-

ро - Сергій Черепахін і Михайло Карягін.  

На тренінгу були теоретичні та практичні час-

тини з рольовими завданнями, було не тільки 

поширено практики, а й поставлені нові запи-

тання. За результатами тренінгу учасники оде-

ржали відповідні сертифікати. 

 

           22 квітня в рамка проекту "Доступна та 

якісна правова допомога в Україні", спільно з 

РГБФ "Право і Демократія" в Харьківському 

клубі "Правокатор" відбувся тренінг на тему 

"Покращення рівня правової обізнанності осіб 

з інвалідністю про судовий захист своїх прав 

та інтересів". У трінінгу взяли участь юристи 

місцевих центрів Луганської, Полтавської, 

Сумської та Харківської областей. Від Мілов-

ського місцевого центру участь у тренінгу 

взяла головний спеціаліст відділу правопрос-

вітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Ірина Власенко. 

                                                                                          

                                                                                                           

            5 червня заступник директора Мілов-

ського місцевого центру правової допомоги 

Олександр Мельник прийняв участь в тренін-

гу, який був проведений в Сєвєродонецьку 

серед керівників місцевих центрів за участю 

адвокатів та суддів Луганської області за під-

тримки ПРООН. Теми тренінгу:  

1. Дії адвоката на стадії досудового розсліду-

вання та судового розгляду кримінальних 

проваджень на прикладі домашнього насильс-

тва (ст. 126-1 КК України); 

2. Відшкодування збитків, пов'язаних з пош-

кодженням/руйнуванням житла у ході 

конфлікту в Донецькій та Луганській облас-

тях: стягнення моральної і матеріальної шко-

ди та виконання судових рішень; 

3. Реалізація прав спадкоємців, які є внутріш-

ньо переміщеними особами. 

https://www.facebook.com/Milove.MC/photos/pcb.1127225954115487/1127225634115519/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBn6OBeoH49HeXmwat5gAZNkK9U4aYBNGYzCsDaChaRcnxsSs9TgvVrbT9J4TUbBWq1xPIEwszQOFpa&__xts__%5B0%5D=68.ARARU_lAti52lfAaXK-2t8z_s_xiIzet2dywOtygGYdYJeC8COqso4k4wLdq0YgR5YEdFvWAlZIfbiC8BGPHU9oXCQGQdCGbuDXqO5ZrD7X_cTWsUvsJH9cKSWlcHQ3yq1QJlihHR6yE1Bq4IMaRMl6uetDCB5SnxqA4PS335aDF9u0UnEbFXRmzpXUF0LrqqL8k3-0dvONB9_4ndk1pqRTAOObHmjyLJCzTu4Ackq31TxNaBbtPBF03DcEAK1__1Zj6Nri-o54VgIK74akR2NW2WiwuausgCJRs4QuRQr1TDdxIJGf8pgbDWTSM1b7Ghbq1RyL7oJerZBiWMgNrdTFAIw
https://www.facebook.com/Milove.MC/photos/pcb.1127225954115487/1127225634115519/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBn6OBeoH49HeXmwat5gAZNkK9U4aYBNGYzCsDaChaRcnxsSs9TgvVrbT9J4TUbBWq1xPIEwszQOFpa&__xts__%5B0%5D=68.ARARU_lAti52lfAaXK-2t8z_s_xiIzet2dywOtygGYdYJeC8COqso4k4wLdq0YgR5YEdFvWAlZIfbiC8BGPHU9oXCQGQdCGbuDXqO5ZrD7X_cTWsUvsJH9cKSWlcHQ3yq1QJlihHR6yE1Bq4IMaRMl6uetDCB5SnxqA4PS335aDF9u0UnEbFXRmzpXUF0LrqqL8k3-0dvONB9_4ndk1pqRTAOObHmjyLJCzTu4Ackq31TxNaBbtPBF03DcEAK1__1Zj6Nri-o54VgIK74akR2NW2WiwuausgCJRs4QuRQr1TDdxIJGf8pgbDWTSM1b7Ghbq1RyL7oJerZBiWMgNrdTFAIw


             12-13 червня в Харківському правовому 

клубі "Правокатор" відбувся організований 

Координаційним центром дводенний тренінг 

для працівників місцевих центрів. Тренінг при-

значався для розвитку навичок роботи (soft 

skills) з вразливими групами клієнтв системи 

безоплатної правової допомоги та складався з 

аналізу кейсів, різноманітних практичних за-

вдань та рольових ігр. Спікерами тренінгу ви-

ступили адвокати Андрій Киченок та Ірина 

Подкопаєва. Від Міловського місцевого центру 

правової допомоги у тренінгу взяли участь 

юристи фронт-офісу Ірина Власенко та Сергій 

Бабанін. Тренінг було організовано за підтрим-

ки міжнародного проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується 

Міністерством міжнародних справ Канади.  

                20-21 червня 2019 року представниця 

Міловського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги прийняла 

участь у тренінгу «Особливості надання допо-

моги постраждалим від домашнього та гендер-

но зумовленого насильства», організований 

Координаційним центром з надання правової 

допомоги у партнерстві з громадською органі-

зацією «Ла Страда – Україна» у рамках про-

грами «Комплексний підхід до вирішення про-

блеми насильства щодо жінок та дівчат в Укра-

їні». Метою заходу було підвищення спромож-

ності працівників системи безоплатної правової 

допомоги надавати якісну правову допомогу 

постраждалим від домашнього та гендерно зу-

мовленого насильства.Захід проходив у правовому клубі PRAVOKATOR Харків.                                                           

[1.3] Децентралізація системи надання БПД 

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях. 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

БПД та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

            15 квітня юрист Міловського місцевого 

центру правової допомоги Сергій Бабанін влаш-

тував мобільний консультаційний пункт по вул. 

Миру та провів вуличне інформування громадян. 

Консультацію було надано трьом громадянам: з 

питань перетину державного кордону з неповно-

літньою дитиною, про умови призначення пенсії 

за віком та про виконання судових рішень. 

 



 

              Вуличне інформування з консультуван-

ням пересічних громадян 19 квітня влаштували 

робітники Міловського місцевого центру для мі-

ловчан та гостей селища. Було розповсюджено 

правові матеріали та буклети з тематики "Я маю 

право". 

 

 

 

 

             25 квітня юристи Міловського місцевого 

центру правової допомоги Сергій Бабанін та Ірина 

Власенко провели мобільне консультування по 

вул. Миру та вуличне інформування громадян. 

Консультацію було надано двом громадянам: з 

питань права на післяопераційну реабілітацію в 

санаторно-курортних закладах та в спадковому 

праві. Також під цей час було надано одну диста-

нційну (телефонну) консультацію. 

 

 

          3 травня юристи Міловського місцевого 

центру правової допомоги Сергій Бабанін та Ірина 

Власенко спільно з колегами з Міловської район-

ної ДВС провели мобільне консультування по вул. 

Миру та вуличне інформування громадян на пра-

вові питання та щодо правопросвітницького прое-

кту "Я маю право", зокрема на тему "Відповідаль-

не батьківство". 

 

          21 травня юристи Міловського місцевого 

центру разом з колегами з Міловської ДВС влаш-

тували спільний мобільний консультаційний 

пункт по вул. Миру. Зацікавленим було надано 

буклети на різну тематику, у тому числі - правоп-

росвітницькі матеріали з програми "Я маю право" 

та "Відповідальне батьківство". Кілька громадян 

отримали правові консультації. 

 

 

 



 

               22 травня працівники Міловського міс-

цевого центру правової допомоги поповнили 

правовими та правопросвітницькими матеріалами 

місця загального масового доступу громадян: 

приймальні та кімнати черги селищної ради, 

держадміністрації, адмінцентру, соцзабезпечен-

ня, пенсійного фонду, полікліники та ін. Також 

було розміщено плакати з тематики "Я маю пра-

во" на вуличному стенді. 

 

 

           

                

       

          31 травня юристи Міловського місцевого 

центру правової допомоги влаштували вуличне 

інформування жителів Мілового, присвячене те-

матиці "дня охорони праці" в Україні. Зацікавле-

них було запрошено до місцевого центру для ви-

рішення правових питань та надані тематичні 

буклети з контактною інформацією.  

 

            

 

 

            7 червня юристи Міловського місцевого 

центру спільно з колегами з Міловської ДВС 

провели вуличне інформування громадян на пра-

вові теми та про правопросвітницьку програму 

"Я маю право", зокрема з тематики "Відповідаль-

не батьківство". 

               

           

     

          21 червня працівники Міловського місцево-

го центру влаштували мобільний консультацій-

ний пункт на вулиці Миру з розповсюдженням 

правових матеріалів серед мешканців та гостей 

Мілового.                    

          

 

 



 Розділ 2. Результативні показники діяльності 

                За період з 01.04.2019 по 27.06.2019 року Міловським місцевим центром з надання 

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

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

рними підрозділами, було зареєстровано 351 звернень клієнтів, кількість нових клієнтів ста-

новить 319 особи, з яких 117  написали письмову заяву про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 117 рішень 

про надання БВПД та надано 4 доручень адвокатам та 113 наказів штатним працівникам для 

складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів у 

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

ми. 

              Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звер-

нень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділ МЦ Кількість заре-

єстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих пра-

вових консу-

льтацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомо-

ги 

143 127 42 

2 Відділ «Біловодське бюро правової 

допомоги» 
54 42 12 

3 Відділ «Станично-Луганське бюро 

правової допомоги» 
154 90 63 

 Разом по МЦ 351 259 117 

 

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

го 102 (29,1%); сімейного 39 (11,1%); соціальне забезпечення 133 (37,9%); спадкового 28 

(8%); трудового 12 (3,4%); земельного 5 (1,4%); договірного 2 (0,6%); адміністративного 7 

(2%); житлового 14 (4%), інше 9 (2,6%). 

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

рішень було прийнято по: 

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

прожиткового мінімуму) - 26; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 88; 

- учасники бойових дій (УБД) – 1. 

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

 

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

 

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

на отримання БВДП 

 

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

було: 

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

- опрацьовано 81 акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 17 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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