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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    

        03 липня 2018 року у селі Калмиківка 

Міловського району відбулась чергова зустріч 

ветеранів на тему: «75 річниця визволення 

Міловщини!», за участю керівника апарату 

Міловської РДА Галини Усачової, голови 

Міловської районної організації ветеранів Віктора 

Половинко, директора «Територіального центру 

соціального обслуговування» Наталії Лимар, 

головного спеціаліста УСЗН Юлії Півень та 

начальника відділу представництва Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірини Потоцької. Присутнім 

мешканцям села представником Міловського МЦ 

було повідомлено про порядок доступу та 

можливість отримання кваліфікованої правової допомоги, як первинної так і вторинної 

згідно Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. Роз’яснено види безоплатної 

правової допомоги, хто має право на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, як 

захистити свої права та куди звернутися за безоплатною правовою допомогою. Окремо було 

звернено увагу громадян на тему насильства в сім’ї.  Усім присутнім розповсюджено 

інформаційні буклети про надання БПД та «Насильство в сім’ї: як розпізнати та захистити 

себе». 

 

         04 липня 2018 року, на виконання 

Меморандуму про співпрацю між Міловським МЦ з 

надання ПВПД та Міловським районним центром 

зайнятості, з метою співпраці і консолідації зусиль 

сторін, спрямованих на сприяння наданню правової 

допомоги та юридичних соціальних послуг в 

інтересах осіб, які потребують безоплатної правової 

допомоги, а також забезпечення доступу до 

правової допомоги, Потоцькою Іриною та Сергієнко 

Сергієм проведено інформаційний захід для 

безробітних, які знаходяться на обліку на тему: 

«Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника». Присутнім були надані 

роз’яснення щодо порядку та строків оскарження рішення про звільнення, порядку 

відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу й відшкодування моральної 

шкоди, щодо виконання рішення про поновлення на роботі і притягнення до 

відповідальності за невиконання рішення суду про поновлення на роботі. Також були 

розповсюджені відповідні інформаційні буклети БПД. 

 

                   05 липня головний спеціаліст відділу 

«Біловодське бюро правової допомоги» 

Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайло 

Карягін провів "круглий стіл" з начальником 

Біловодського районного сектора з питань пробації 

Державної філії установи "Центр пробації" в 

Луганській області Ю.О. Мироненко. Цього ж дня 



він влаштував "вуличне інформування" мешканців Біловодська. 
 

 

 

                 11 липня з метою виконання 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я маю право!" в.о. директора 

Міловського місцевого центру Олександр 

Мельник прочитав ознайомлювальну лекцію 

перед особистим складом Міловської 

прикордонної частини ім. В.І. Банних. Окрім 

інформації щодо проекту, він також відповів 

на питання від військовослужбовців на різні 

теми, зокрема про облік та оплату 

понаднормового робочого часу та про 

особливості трудових відносин контрактних 

військовослужбовців з роботодавцем. Після 

лекції він надав одну правову консультацію 

щодо аліментів та розподілу майна після розірвання шлюбу. 

 

 

             Також, 11 липня 2018 року в 

приміщенні Міловського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в 

Луганській області, начальником відділу 

представництва Міловського МЦ з надання 

БВПД Потоцькою Іриною, на виконання 

Меморандуму про співпрацю, проведено 

правопросвітницьку лекцію суб’єктам 

пробації на тему: «Порядок звернення за 

безоплатною правовою 

допомогою». Присутнім було роз’яснено 

окремі статті Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». Доступно донесено 

хто має право на безоплатну правову 

допомогу, види первинної та вторинної 

правової допомоги, порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та інше. Також були обговорені питання щодо запобігання домашньому насиллю й 

порядок оформлення субсидії.  Слухачам семінару надані відповідні буклети БПД, а у 

приміщенні Центру пробації розміщено плакат «Подолати насильство можливо!» з 

контактною інформацією «горячих» ліній БПД та попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та ґендерної дискримінації. 

 

 

                 13 липня 2018 працівниками 

Міловського МЦ з надання БВПД на 

виконання Указу Президента від 14.11.2017 

року №361/2017 «Про оголошення в Україні 

2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

було відвідано ТВБВ № 10012/0164 

ОЩАДБАНК з метою підвищення правової 

культури, свідомості у суспільстві, підвищення 

рівня знань працівників банку щодо механізмів 



захисту своїх прав. Присутнім було повідомлено про останні зміни в законодавстві та 

реформи, проведені в нашій державі, а також про Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству». Наприкінці зустрічі роздані буклети БПД та ЯМП! 

                13 липня 2018 року клуб «Ветеран» разом з «Територіальним центром соціального 

обслуговування» зі святковим концертом для мешканців на тему: «75-ої річниці визволення 

Міловщини!» відвідали село Березове Міловського району. Начальник відділу 

представництва Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Потоцька, на виконання Меморандуму про співпрацю та згідно графіку 

виїздів клубу, також долучилася до відповідного заходу. Присутнім мешканцям села було 

донесено про систему Безоплатної Правової Допомоги, про запобігання порушення прав 

людини, створення належних умов для забезпечення прав і свобод громадянина, розширення 

можливостей доступу до безоплатної правової допомоги у тому числі шляхом адресної 

допомоги й дистанційно (SKYPE-зв’язок). Усім присутнім особам були роздані буклети БПД 

з актуальними питаннями і контактами Центру. 

 

              25 липня в.о. директора Міловського 

місцевого центру Мельник О.В. зустрівся з 

головою Біловодської селищної ради 

Олєйніковим Е.М. та секретарем Кучеровим 

В.А. з метою укладення попередніх 

домовленостей про співпрацю, як то: укладення 

меморандумів, проведення 

правопросвітницьких заходів та виїзних 

консультувань в громадах Біловодського 

району, та інше. 

 

 

 

 

 

 

 

           25 липня в.о. директора Міловського 

МЦ Олександр Мельник влаштував мобільний 

прийом громадян в Станиці Луганській. 

Відвідувачам було надано 7 консультацій. 

                                                                                    

 

 

          27 липня головний спеціаліст 

Біловодського бюро правової допомоги 

Михайло Карягін влаштував мобільний 

консультаційний пункт в Кононівській 

сільській раді. Були поновлені матеріали та 

об'яви на інформаційних дошках.  

Також було проведено вуличне 

інформування біловодчан з поширенням 

правових матеріалів. 

 



 

            3 серпня головний спеціаліст 

Біловодського бюро правової допомоги Михайло 

Карягін провів круглий стіл в Біловодському 

пенсійному фонді та вуличне інформування 

серед біловодчан. 

 

 

 

 

                 8 серпня головний спеціаліст відділу 

правової інформації та консультацій Ірина 

Власенко провела лекцію для взятих на облік у 

Міловському районному секторі пробації 

громадян на тему "Звільнення від відбування 

покарання з випробуванням": загальні 

положення, обов'язки, які покладає суд на особу, 

звільнену від відбування покарання з 

випробуванням, категорії осіб, які звільняються 

від відбування покарання з випробуванням, та 

інше. 

 

            10 серпня в.о. директора Міловського МЦ 

Олександр Мельник провів перед особистим 

складом Міловської військової частини ППО 

лекцію на тему загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я Маю Право!". 

Окремо він наголосив про можливість 

військовослужбовцям, як тим, хто відноситься 

до окремої категорії громадян-учасників АТО, 

отримати вторинну правову допомогу 

безоплатно. Також він розповів їм про 

можливість звернутись до констуційного суду, 

якщо конституційні права громадянина 

порушені. Цей порядок був викладений в 

окремих брошурах, що службовці одержали як 

правові матеріали.  Після виступу було 

досягнуто домовленість про наступні зустрічі та необхідність збору кола питань від 

військовослужбовців для підготовки наступних тем. 

                   9 серпня 2018 головний спеціаліст 

відділу правової інформації та консультацій 

Міловського місцевого центру Ірина Власенко 

влаштувала мобільний консультаційний пункт в 

приміщенні Станично-Луганського УСЗН. 

П'ятеро відвідувачів звернулись за юридичной 

консультацієй, та один отримав вторинну 

правову допомогу. 

 

 

 



                 15 серпня 2018 року, на виконання 

Указу Президента України від 14.11.2017 року 

№361/2017 "Про оголошення в Україні 2018 

року Роком реалізації правопровсвітницького 

проекту "Я маю право!", розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 

638-р «Про реалізацію правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» у 2017 – 2019 роках» 

від 05.04.2018 року, на підставі меморандумів 

про співпрацю начальник відділу 

представництва Міловського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Потоцька Ірина спільно з Островською 

Оленою - працівником Міловського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді провели семінар у Міловському районному центрі зайнятості для безробітних, які 

стоять на обліку. Протягом доповідей було висвітлено дві теми: «Патронатна сім’я в 

Україні» та «Працевлаштування і застосування праці осіб з інвалідністю». Усі присутні 

отримали буклети БПД й «Я МАЮ ПРАВО!» захищай свої права. 

 

        17 серпня головний спеціаліст 

Біловодського бюро правової допомоги Михайло 

Карягін в рамках виконання проекту "Я маю 

право!" зустрівся з керівником Біловодського 

районного військового коміссаріату та 

домовився про поширення правопросвітницьких 

матеріалів серед колег та відвідувачів. Після 

цього було проведено вуличне інформування 

біловодчан. 

 

 

 

            22 серпня головний спеціаліст відділу 

правової інформації та консультацій 

Міловського МЦ Ірина Власенко прийняла 

участь в спільному прийомі з приватним 

нотаріусом Станично-Луганського району 

Тіхоновой Л.В. в селі Нижня Вільхова 

Станично-Луганського району, де в приміщення 

будинку культури було влаштовано мобільний 

консультаційний пункт. За правовою допомогою 

звернулось п'ятеро жителів. 
 

 

 

            Лекцію про можливості, які відкриває 

для людей правопросвітницький проект "Я маю 

право!" провів 23 серпня серед працівників 

Біловодського МНС головний спеціаліст 

Біловодського бюро правової допомоги 

Михайло Карягін. Також він влаштував 

щотижневе вуличне інформування громадян з 

розповсюдженням правопросвітницьких та 

правових буклетів серед біловодчан. 



              05 вересня 2018 року у селі Красне Поле 

Марківського району Луганської області, згідно 

затвердженого Графіку роботи мобільних точок 

доступу до системи безоплатної правової 

допомоги по населених пунктах Головного 

територіального управління юстиції у Луганській 

області, була організована мобільна точка 

доступу до системи безоплатної правової 

допомоги для мешканців села Красне Поле та сіл 

Височинівка, Гераськівське, Каськівка, 

Первомайське Марківського району за участю 

завідувача Марківської державної нотаріальної 

контори Ченакала О.Є. та представників Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Мельника О.В. Усі громадяни, які звертались до 

фахівців, отримали вичерпні, кваліфіковані консультації та роз’яснення з проблемних питань 

й тематичні буклети БПД і «Я МАЮ ПРАВО!». Найпоширеніші питання громадян 

стосувалися спадкового, земельного та сімейного законодавства. 

 

            05 вересня 2018 року робоча група 

Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в особі 

Олександра Мельника та Ірини Потоцької 

здійснила виїзд до Марківського району 

Луганської області. Зокрема працівники 

відвідали відділ прикордонної служби 

«Марківка». З військовослужбовцями було 

проведено правопросвітницький захід на тему 

«Доступ до безоплатної правової 

допомоги».  Присутнім повідомлено про порядок 

доступу та можливість отримання кваліфікованої 

правової допомоги, як первинної так і вторинної, згідно Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу”. Роз’яснено види безоплатної правової допомоги, хто має право на 

безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, як захистити свої права та куди 

звернутися за відповідною допомогою. Серед прикордонників розповсюджено інформаційні 

буклети з інформацією про надання БПД та плакат «Я МАЮ ПРАВО!». Після доповіді 

здійснено особистий прийом громадян, яким необхідна була консультація з правових 

проблемних питань.                

 

                  05 вересня 2018 року у рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в смт. Марківка 

проведено спільну робочу зустріч за участю 

працівників Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та працівників Марківського 

районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області. 

Протягом зустрічі були обговорені важливі 

питання надання якісної безоплатної правової 

допомоги громадянам та підписання 

Меморандуму про співпрацю. 

 



              05 вересня 2018 року працівники 

Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

перебуваючи у відрядженні в смт. Марківка, 

завітали до Марківської державної виконавчої 

служби Головного територіального управління 

юстиції у Луганській області з метою 

налагодження взаємної співпраці, обміну 

досвідом щодо виконання рішень суду та 

обговорення останніх змін в законодавстві 

стосовно стягнення заборгованості по 

аліментам й відповідальності боржника за 

ухиляння від сплати аліментів. 

 

              В.о. директора Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Мельник 05 

вересня 2018 року провів робочу зустріч з 

начальником управління соціального захисту 

населення Марківської РДА Сергієм 

Брюховецьким з метою обговорення проекту 

Меморандуму про співпрацю та налагодження 

взаємодії між установами для забезпечення 

доступу громадянам до якісної правової 

допомоги. 

 

            05 вересня 2018 року, на виконання 

Меморандуму про співпрацю, в.о. Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександр 

Мельник у рамках робочої зустрічі завітав до 

Марківської районної державної адміністрації. З 

головним спеціалістом відділу економічного 

розвитку та торгівлі Марківської  РДА Наталією 

Єрьоменко обговорено питання подальшої 

взаємодії та правопросвітлення мешканців і 

гостей Марківки, Марківського району 

Луганської області. 

 

                   У рамках підписаного 

Меморандуму про співпрацю між Міловським 

місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Марківським 

об’єднаним військовим комісаріатом, 05 

вересня 2018 року проведено зустріч в.о. 

директором Олександром Мельником та 

начальником відділу представництва Іриною 

Потоцькою з військовослужбовцями за 

участю військового комісара Юрія Шемякіна. 



Метою зустрічі було забезпечення доступу до правової інформації та сприяння підвищення 

рівня правосвідомості призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних осіб. 

Після заходу здійснено особистий прийом службовців, яким необхідна була консультація з 

правових проблемних питань. 

 

 

                                                                                                       

           6 вересня в.о. директора Міловського 

місцевого центру влаштував робочу зустріч з 

робітниками  Міловського управління соціального 

захисту населення, на якому було обговорено 

актуальний порядок начислення субсидій для 

громадян. 

 

 

             12 вересня 2018 року в приміщенні 

Міловського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Луганській області, 

начальником відділу представництва Міловського 

МЦ з надання БВПД Потоцькою Іриною, на 

виконання Меморандуму про співпрацю, 

проведено інформаційну правопросвітницьку 

лекцію у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» на 

тему: «Підвищення рівня правової свідомості 

суб’єктів пробації».  У зв’язку з тим, що на 

сьогоднішній день через зміни порядку 

оформлення субсидії врази збільшилися звернення по питанню зняття з реєстрації місця 

проживання осіб, які прописані, але не проживають в домоволодінні власників будинків, 

присутнім було роз’яснено порядок вирішення вищезазначеного питання як добровільним 

способом, так і у судовому порядку. Визначено перелік необхідних документів для 

складання позовної заяви до суду та суб’єктів звернення. Слухачам надані відповідні буклети 

БПД з контактною інформацією Центру й «горячої» лінії БПД.                        

             12 вересня 2018 року у Міловській ЗОШ І-

ІІІ ступенів, у рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», начальник відділу представництва 

Міловського МЦ з надання БВПД Ірина Потоцька 

провела презентацію з учнями 5-11 класів на тему 

«СТОП БУЛІНГ». Презентація складалася з трьох 

частин: 1) вступ та перегляд соціальних відео, 

створених для більш проникливого розуміння 

дітей щодо шкоди булінгу; 2) теоретична частина – 

доповідь про поняття «булінгу», його структури, 

видів, проявів, ознак і т.д.; 3) бесіда з учнями, дискусія, підведення висновків про шкоду, 

наслідки й відповідальність за вчинення відповідних дій.  Нажаль, останнім часом тема 

булінгу є актуальною серед школярів як під час навчання, так і за порогом школи, тому 



необхідно робити кроки щодо попередження й зупинення психологічного та фізичного 

насилля серед дітей 

12 вересня, згідно "графіку роботи мобільних 

точок доступу до системи безоплатної правової 

допомоги", узгодженим з Головним 

територіальним управлінням юстиції у Луганській 

області, в.о. директора Міловського місцевого 

центру Мельник О.В. спільно з приватним 

нотаріусом Марківського районного 

нотаріального округу Вагіним О.А. влаштував 

мобільний консультаційний пункт в с. Сичанське, 

Марківського району для задовільнення потреб 

населення району, який не містить бюро правової 

допомоги. За консультаціями звернулись п'ятеро відвідувачів. 

13 вересня 2018 року начальник відділу 

представництва Міловського МЦ з надання 

БВПД Ірина Потоцька, у рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», завітала до 

Новострільцівського НВК Міловського району 

Луганської області з презентацію на тему: 

«СТОП БУЛІНГ». Слухачами стали учні 5-11 

класів.  Презентація складалася з трьох частин: 

1) вступ та перегляд соціальних відео, створених 

для більш проникливого розуміння дітей щодо 

шкоди булінгу; 2) теоретична частина – доповідь про поняття «булінгу», його структури, 

видів, проявів, ознак і т.д.; 3) бесіда з учнями, дискусія, підведення висновків про шкоду, 

наслідки й відповідальність за вчинення відповідних дій. Дані заходи вкрай важливо й 

необхідно проводити з сучасною молоддю для профілактики та зупинення булінгу. Як би 

нам не хотілося, щоб в шкільних закладах де навчаються наші діти не було подібних 

випадків – вони зустрічаються в легкій або більш серйозній формі. Такі тематичні зустрічі з 

учнями є засобами протидії поширення насилля серед дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

               

[1.3] Децентралізація системи надання БПД 

[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 

      

           06 липня співробітники Міловського МЦ 

влаштували щотижневий мобільний 

консультаційний пункт на вулиці Миру. 

Перехожим було запропоновано візитки 

місцевого центру, правові матеріали на тему "Я 

Маю Право!" та інші матеріали.        

 

 

             

                 

             Реалізуючи правопросвітницькі 

заходи з програми "Я маю право!", 13 липня 

співробітники Міловського МЦ влаштували 

черговий мобільний консультаційний пункт 

спільно з колегами з Міловського та 

Свердловського ДРАЦС. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     

 

 

             26 липня в.о. директора Міловського 

місцевого центру Олександр Мельник надав 

адресну безоплатну правову допомогу клієнтці, 

яка не мала можливості вільно пересуватись та 

відвідати центр самостійно. Це є безкоштовним, 

та будь-хто може звернутись до місцевого 

центру в подібній ситуації (сповістивши за 

телефоном, чи іншим способом).                    

 



 

              31 липня співпрацівники Міловського 

місцевого центру правової допомоги 

влаштували вуличне інформування з 

поширенням буклетів серед міловчан. 

 

 

                

 

 

             Черговий захід з реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я маю право!" провели 3 серпня 

співробітники Міловського місцевого центру 

спільно з колегою з Міловського райвідділу ДВС. 

              

 

 

            

  

                
                06 серпня 2018 року, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 вересня 2017 року № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» у 2017-2019 роках» та наказу Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2017 року 

№ 3743/7 «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках», працівниками 

Міловського МЦ з надання БВПД було розповсюджено буклети й розклеєно плакати в 

установах та організаціях смт Мілове з метою підвищення рівня правової обізнаності 

громадян та забезпечення належного доступу до якісної безоплатної правової допомоги. 

 

 

 



                        10 серпня черговий захід з 

реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я маю право!" 

у вигляді мобільного консультаційного пункту 

співробітники Міловського місцевого центру 

провели спільно з колегою з Довжанського 

ДРАЦС. Було поширено правові матеріали 

серед міловчан 

 

        

             З метою виконання плану реалізації 

всеукраїнського правопросвітницького 

проекту "Я Маю Право!", 16 серпня 

працівники Міловського місцевого центра 

безоплатної правової допомоги влаштували 

вуличне інформування, консультування та 

розповсюдження правових матеріалів з 

тематикою "Я маю право" та іншими, що 

відповідають на найпоширеніші правові 

питання, на вулицях селища серед мешканців 

та переселенців. 

             У зв'язку з необхідністю активізації 

виконання заходів з правопросвітництва, 

зокрема всеукраїнського проекту "Я маю 

право!", 17 серпня співпрацівники Міловського 

місцевого центру з надання правової допомоги 

влаштували мобільний консультаційний пункт 

з метою надання мобільних консультацій 

бажаючим та розповсюдження 

правопросвітницьких матеріалів. 

              

 

             23 серпня 2018 року, у селищі міського 

типу Мілове відбулися урочисті заходи з 

відзначення Дня Державного Прапору України 

та 27-ї річниці незалежності України. 

Працівники Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги долучилися до святкування. У рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» присутнім на святі 

були роздані тематичні буклети БПД та ЯМП! 

 



 

            28 серпня в.о. директора Міловського 

місцевого центру Олександр Мельник надав 

адресну правову допомогу (прийом 

звернення) клієнтці, яка не мала можливості 

відвідати місцевий центр самостійно. 

 

 

 

      

 

 

  30 серпня головний спеціаліст Біловодського 

бюро Михайло Карягін влаштував чергове 

вуличне інформування громадян з 

розповсюдженням правових матеріалів та їх 

поновленням в місцях загального доступу. 

           

            

           

 

                                                                                                         

            

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

    7 вересня робітники Міловського місцевого 

центру правової допомоги спільно з колегою із 

Довжанського ДРАЦС влаштували мобільний 

консультаційний пункт з розповсюдженням 

правових матеріалів всеукраїнського 

правопросвітницького проекту "Я маю право!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Розділ 2. Результативні показники діяльності 

                За період з 02.07.2018 по 28.09.2018 року Міловським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділами «Біловодське бюро правової 

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

структурними підрозділами було зареєстровано 324 звернень клієнтів, кількість нових 

клієнтів становить 273 особи, з яких 66  написали письмову заяву про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 63 

рішення про надання БВПД та видано 6 доручень адвокатам та 57 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 
244 219 42 

2 Відділ «Біловодське бюро правової 
допомоги» 

79 57 24 

3 Відділ «Станично-Луганське бюро 

правової допомоги» 
1 1 0 

 Разом по МЦ 324 277 66 

 

            В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного 131 (40,9%); сімейного 65 (20,3%); соціальне забезпечення 40 (12,5%); спадкового 

35 (10,9%); житлового 23 (7,3%); договірного 10 (3,1%); земельного 9 (2,8%); трудового 5 

(1,6%); адміністративного 1 (0,3%), медичне 1 (0,3%). 

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) - 31; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 31; 

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

було: 

- здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  1 дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 36 осіб; 

- опрацьовано 118 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 25 правопросвітницьких заходів; 

- надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 


