Інформаційна довідка
Щодо виконання Міловським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у ІІІ кварталі

Зміст
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
[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
Розділ 2. Результативні показники діяльності

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
5 липня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги Сергій Бабанін прочитав
правопросвітницьку лекцію на тему "Отримання
земельної ділянки, паю" перед працівниками
Міловського територіального центру.

8 липня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги Сергій Бабанін прочитав
правопросвітницькі лекції на теми "Отримання
земельної ділянки, паю" та "Отримання безоплатних
ліків" перед працівниками Міловського відділення
"Укртелекому" та відповів на запитання присутніх.
Також вони отримали буклети правової допомоги та
правопросвітницьки буклети "Я маю право".

9 липня юрист Міловського місцевого центру
правової допомоги Сергій Бабанін взяв участь в
круглому столі з головою та працівниками
Міловської селищної ради, на якому запропонував
методичні рекомендації щодо надання правової
допомоги особам з інвалідністю, які не мають
можливості звернутись до ОМС самостійно.

10 липня юрист Міловського місцевого центру
правової допомоги Сергій Бабанін провів
правопросвітницьку лекцію для громадян, які
перебувають на обліку в Міловському районному
секторі філії державної установи "Центр пробації"
на тему "Запобігання та протидія домашньому
насильству": означення за законом, об'єкти,
різновиди, протидія, законодавство. Зокрема, щодо
введення кримінальної відповідальності за вчинення
домашнього насильства з січня цього року.

15 липня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги Ірина Власенко провела
мобільний (виїзний) прийом громадян в будівлі
Марківської РДА. Юридичну допомогу було
надано 6 громадянам. В місцях загального доступу
громадян було розміщено правові матеріали.
Нагадуємо, що в Марківській адміністрації та в
Марківській районній бібліотеці постійно відкриті
дистанційні консультаційні пункти безоплатної
правової допомоги, в яких можна одержати
безкоштовну правову консультацію на будь-яку
тему дистанційно, у тому числі — з використанням
відеозв'язку з юристом Міловського місцевого
центру з правової допомоги.
15 липня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги Сергій Бабанін провів
мобільний
(виїзний)
прийом
громадян
у
приміщенні Морозівської сільської ради. За
безкоштовною правовою допомогою звернулось 6
морозівчан. Також в місці загального доступу
громадян було розміщено буклети на правові теми
та матеріали з правопросвітницької програми "Я
маю
право".
Транспортне сполучення з Морозівкою скрутне,
тому
дякуємо
Міловському
відділенню
"Ощадбанку" за забезпечення транспортної
підтримки.

15 липня юрист Міловського місцевого центру
правової допомоги Ірина Власенко в рамках
виконання плану щодо проведення навчальних
заходів з ОМС провела навчальний захід з відділом
економічного розвитку і торгівлі Марківської РДА
на тему "Оформлення паспорта громадянина
України".

16 липня юрист Міловського місцевого центру
правової допомоги Ірина Власенко по запрошенню
Міловського центру зайнятості населення провела
правопросвітницьку лекцію громадянам, що
перебувають на обліку як безробітні, на тему
"Трудові права та їх захист". Також було
розповсюджено тематичні правові буклети.

25 липня з метою розвитку мережі
партнерів та незалежних провайдерів надання
БППД юрист Міловського місцевого центру
Сергій Бабанін провів робочу зустріч з з
заступницею голови Микільської сільської ради,
на якій було надано методичні рекомендації
щодо надання ними БППД вразливим категоріям
громадян.

29 липня юрист Міловського місцевого
центру безоплатної правової допомоги Ірина
Власенко відвідала Марківку, де провела
мобільний прийом з консультуванням марківчан.
Як і було анонсовано, прийом здійснювався в
приміщенні Марківської РДА. За правовою
допомогою звернулись 6 громадян. Після
консультування
вона
виступила
перед
працівниками Марківської районної бібліотеки з
правопросвітницькою темою "чесна платіжка".
Також для відвідувачів бібліотеки були
розміщені правопросвітницькі матеріали.

2 серпня головний спеціаліст СтаничноЛуганського бюро правової допомоги Юлія
Какапіч ознайомила громадян, що знаходяться на
обліку
в
Станично-Луганському
центрі
зайнятості населення з правопросвітницькою
програмою "Чесна платіжка", що є одною із
програм у загальнонаціональному проекті
міністерства юстиції України "Я маю право".
Слухачі
також
одержали
правові
та
правопросвітницькі буклети.

1 серпня юрист Міловського місцевого центру
правової допомоги Ірина Власенко провела
прийом
громадян
в
мобільному
консультаційному пункті в селі Кабичівка
Марківського району. Виїзд було організовано за
допомогою колег з міжнародної правової
гуманітарної організації NRC.

2 серпня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги Сергій Бабанін
відвідав Міловську військову частину ППО, де
виступив
перед
службовцями
з
правопросвітницькими лекціями на теми
"Відповідальне
батьківство",
"Протидія
домашньому насильству" та розповів про
правила куріння в громадських місцях. Серед
слухачів було розповсюджено тематичні
правові матеріали.

9 серпня юрист Міловського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Бабанін
виступив перед особистим складом відділу прикордонної
служби «Мілове» ім. В. Банних з лекціями на тему "Закон про
мову" та "Запобігання насильству в сім'ї". Після лекції він
роздав буклети з контактними даними центру, відповів на
чисельні запитання службовців, у більшості про пільги
учасникам АТО, та домовився про теми для наступної
зустрічі, попередньо запланованої на кінець серпня.

місцевого центру Сергій
запрошенням
Міловського
сектору філії
державної
пробації"
в
Луганській
громадянам, що знаходяться
правопросвітницьку лекцію
"Європейська конвенція про
людини та протоколи до
Після
лекції
присутні
правопросвітницькі буклети.

14 серпня
юрист
Міловського
Бабанін
за
районного
установи "Центр
області прочитав
на
обліку,
на
тему:
захист
прав
конвенції."
одержали

14.08.2019 юрист Станично-Луганського
бюро правової допомоги Сергій Черепахін
зустрівся з громадянами, що знаходяться на
обліку в Станично-Луганському районному
секторі філії ДУ "Центр пробації", і розповів
про порядок отримання втраченого чи
пошкодженого паспорта. Також громадянам

були надані необхідні індивідуальні консультації та правові матеріали.

20 серпня юрист Біловодського бюро правової
допомоги Михайло Карягін виступив перед
громадянами, що знаходяться на обліку в
Біловодському
районному
секторі
філії
державної установи "Центр пробації" з темою
"Аліменти. Неплатники аліментів".

21 серпня юрист Міловського місцевого
центру разом з колегою із Норвезької спілки зі
справ біженців (NRC) влаштував мобільний
прийом громадян у Великіцькій сільській раді.
Також вони виступили перед присутніми з
промовою на актуальну правопросвітницьку тему
щодо
відповідального
батьківства
"Відповідальним батькам - урядова підтримка".

23 серпня юристи Станично-Луганського
бюро правової допомоги за запрошенням відділу
центру
зайнятості
населення
прочитали
громадянам, що знаходяться на обліку, лекцію на
тему "Позбавлення батьківських прав" та
"Проблеми перетину лінії розмежування".

30 серпня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги спільно з колегами з
Норвезької міжнародної спілки зі справ біженців
(NRC) влаштувала мобільний прийом громадян в
Марківському районі, с. Кабичівка. За допомогою
звернулось четверо громадян.

06
вересня
юристи
Міловського
місцевого центру і їх колеги з відділів ДРАЦС
та
ДВС
завітали
до
Міловської
загальноосвітньої гімназії з медіа-презентацією
для школярів 5-го класу на тему "Я маю право",
а саме - про права сучасної дитини: юрист Ірина
Власенко розповіла не тільки які права мають
діти, а і як саме їх відстоювати і яку роль в
цьому грає безоплатна правова допомога.
Також вона провела гру "Правове дерево", в
якій команди із учнів вчились відрізняти
"права"
та
"правила".
Також про це — права та обов'язки дітей —
розповів школярам 9-го класу Біловодської
ЗОШ і юрист Біловодського бюро правової
допомоги Михайло Карягін під час лекції
спільно з колегами з Біловодського ДРАЦС.
11 вересня юрист місцевого центру
Сергій Бабанін розповів громадянам, що
знаходяться на обліку в Міловському
районному секторі філії державної установи
"Центр пробації" в Луганській області, про
правила куріння в громадських місцях та
відповідальність за порушення цих правил.
Слухачів також запросили відвідати місцевий
центр у разі, якщо вони мають невирішені
правові питання. Бажаючі отримали буклети з
адресою Центру.

20 вересня юрист Міловського місцевого
центру Сергій Бабанін під час виступу перед
працівниками Міловської поліції дав відповіді
на такі питання: що робити якщо людинугромадянина іншої держави, або людину без
громадянства затримали прикордонники після
перетинання
державного
кордону
в
неналежному місці, як узгодити з Законом дії
щодо неї, чи має вона право на безоплатну
правову допомогу. Такі заходи місцевий центр
проводить в рамках співпраці з органами
місцевого самоврядування та поширення
методичних рекомендацій.

Юнаки мають не менше прав, ніж
дорослі, та можуть відстоювати їх, звертаючись
за безоплатною правовою допомогою. Про те, як
це
зробити,
розповів
старшокласникам
Біловодської школи наш колега Михайло
Карягін, головний спеціаліст Біловодського
бюро. Він запросив юнаків звертатись за
правовою допомогою до бюро у разі, якщо вони
вважають свої інтереси порушеними.

Про те, як користуватись своїми правами і
як відстоювати їх розповіла учням 11 класу
Станично-Луганської середньої школи №2
головний спеціаліст Станично-Луганського бюро
правової допомоги Юлія Какапіч. Цією
зустріччю Міловський місцевий центр завершив
вересневі тематичні правопросвітницькі виступи
для школярів.

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
18 вересня в правовому клубі PRAVOKATOR.Харків відбувся семінар для працівників
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та тему «Алгоритм дій щодо
подання скарг у сфері державної реєстрації. Позасудові ефективні механізми.» Працівники
Міловського місцевого центру та бюро взяли участь в семінарі заочно
(відеоконференцзв’язок) Мета семінару – підвищення обізнаності працівників системи
надання безоплатної правової допомоги про ефективні позасудові механізми оскарження
рішень у сфері державної реєстрації для подальшого їх практичного застосування при
наданні безоплатної правової допомоги.
[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

5 липня працівники Міловського місцевого
центру провели чергове вуличне інформування
населення спільно з колегами з Міловської ДРАЦС
та ДВС. Були поширені буклети на теми
"відповідальне батьківство", "земельне право", з
отримання субсидій та правові матеріали БПД.

18 липня юрист Міловського місцевого
центру правової допомоги Сергій Бабанін відвідав
громади
трьох сел
Міловського
району:
Морозівки, Зориківки та Новострильцівки, у
кожному з яких провів мобільні (виїзні)
консультування
та
вуличні
інформування
громадян. За безоплатною правовою допомогою
звернулось 12 місцевих жителів. Також в місці
загального доступу громадян було розміщено
буклети на правові теми та матеріали про
правопросвітницьку програму "Я маю право".

19 липня працівники Міловського місцевого
центру влаштували мобільний консультаційний
пункт по вул. Миру з метою поширення
правопросвітницьких матеріалів та надання
консультацій всім бажаючим.

30
липня,
згідно
плану
виконання
правопросвітницького проекту "Я маю право!",
юрист Міловського місцевого центру Сергій
Бабанін разом з колегою із Міловської ДВС
влаштували мобільний консультаційний пункт по
вул.
Миру,
де
пропонували
перехожим

ознайомитись з актуальною на даний час темою "Протидія торгівлі людьми" та іншими.
Зацікавленим розповіли про безоплатну правову допомогу та реалізацію сучасних
правопросвітницьких проектів, а також поширили тематичні матеріали з контактними
даними органів юстиції та центрів безоплатної
правової допомоги.
30 липня, долучаючись до всеукраїнських
правопросвітницьких тем, свою участь в програмі "Я
маю право" взяли працівники Станично-Луганського
бюро правової допомоги і влаштували невеличкий
флешмоб зі своїми колегами з Станично-Луганської
ДВС з розповсюдженням тематичних буклетів
"Протидія торгівлі людьми". З матеріалами були
ознайомлені чисельні мешканці та гості Станиці
Луганської, зокрема внутрішньо переміщені особи.
Цього ж дня з правопросвітницьким проектом були
ознайомлені і громадяни, що перебувають на обліку
в Станично-Луганському районному секторі філії
державної установи "Центр пробації" в Луганській області.
8 серпня працівники Міловського місцевого
центру правової допомоги провели вуличне
інформування мешканців та гостей Мілового.
Особам, що відносяться до внутрішньо переміщених
та які вже користувались правовою допомогою,
було запропоновано прийняти участь в опитуванні
щодо якості надання правової допомоги, яке буде
проводитись в приміщенні місцевого центру цього
дня з 10-00 місією ПРООН. Окрім інформування та
розповсюдження правових матеріалів, юрист
місцевого центру Сергій Бабанін надав одну
мобільну
консультацію.

Звісно, що кращий спосіб розповісти про
існування безоплатної правової допомоги - особисте
спілкування з людьми. Тому вуличне інформування,
під час якого жителі та гості селища дізнаються про
свої можливості і права, є ефективнішим за
публікації в газеті чи на сайтах. Скориставшись
літньою погодою таке інформування провели
сьогодні працівники Міловського місцевого центру
безоплатної правової допомоги. Всім зацікавленим
було надано буклети з контактами "гарячої лінії" та
адресами місцевого центру і бюро.

Розділ 2. Результативні показники діяльності
За період з 01.07.2019 по 30.09.2019 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
структурними підрозділами, було зареєстровано 452 звернень клієнтів, кількість нових
клієнтів становить 319 особи, з яких 144 написали письмову заяву про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 135 рішень
про надання БВПД та надано 9 доручень адвокатам та 126 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

1
2
3

Найменування відділ МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість отриманих
письмових звернень
про надання БВПД

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

195

151

41

84

71

14

173

86

89

452

308

144

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого
цивільного 191 (29,1%); сімейного 71 (11,1%); соціальне забезпечення 110 (37,9%);
спадкового 16 (8%); трудового 2 (3,4%); земельного 17 (1,4%); договірного 6 (0,6%);
адміністративного 7 (2%); житлового 11 (4%); не правове питання 4 (0,00%); інше 8 (2,6%)
(разом – 439)
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) - 23;
внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 112;
учасники бойових дій (УБД) – 2;
діти – 4.
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю.
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за віком.
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД за категорією осіб, які мають право
на отримання БВДП
Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період
було:
-

здійснено 13 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
опрацьовано 168 акт надання БВПД, що були подані адвокатами;
проведено 24 правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 13 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.

