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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 

03.01.2017 року в Міловській районній державній 

адміністрації за участю першого заступника голови та 

керівників структурних підрозділів Міловської РДА, 

голови Міловської селищної ради та керівників 

державних організацій, громадських об’єднань відбулася 

презентація щодо діяльності Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у 2016 році та пріоритетних напрямків 

діяльності  на наступний рік. 

 

11.01.2017 року проведено зустріч з фахівцями 

Міловського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді з питання консолідації зусиль, спрямовану 

на співпрацю щодо забезпечення реалізації ефективної 

державної політики з питань сім’ї та дітей та розширення 

можливостей доступу до безоплатної правової допомоги 

для осіб, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

зазнали жорстокості насильства в сім’ї.  

 

17.01.2017 року під час зустрічі з начальником 

Управління соціального захисту населення у 

Міловському районі з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги та посилення 

соціальних гарантій внутрішньо переміщених осіб та 

осіб, які претендують на отримання відповідного 

статусу, було розроблено та затверджено графік спільних консультувань громадян на I 

квартал 2017 року.  

 

18.01.2017 року Міловський районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та Міловський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги об’єднали зусилля 

шляхом укладення Меморандуму про співпрацю.  

 

З метою підвищення рівня правової 

обізнаності громадян про свої права та 

право на безоплатну правову 

допомогу, забезпечення інформацією 

про надання БПД, було проведено 

«вуличне інформування». 

 



21.01.2017 року на виконання плану з 

проведення інформаційно-роз’яснювальних 

заходів в друкованих ЗМІ з метою підвищення 

рівня правової обізнаності громадян про свої 

права, зокрема права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в Міловській місцевій газеті 

«Слово Хлібороба» було розміщено статтю на 

тему «Як оформити спадщину» 

 

 

23.01.2017 року у Міловському районному центрі 

зайнятості було проведено семінар для шукачів 

роботи на тему «Офіційне працевлаштування як 

гарантія захисту прав працівника». З метою 

підвищення рівня правової обізнаності населення, 

учасникам заходу було висвітлено про діяльність 

Міловського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, доведено інформацію 

про категорії осіб, яким надається безоплатна 

вторинна правова допомога в цивільних та адміністративних справах, з урахуванням 

останніх змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та розширення кола 

осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну вторинну правову допомогу.  

 

25.01.2017 року з метою інформованості щодо можливостей 

отримання безоплатної правової допомоги й підвищення рівня 

правової обізнаності громадян щодо захисту своїх прав, 

забезпечення активного правопросвітництва та створення 

сприятливого середовища у громаді для якісного забезпечення 

її правових потреб було розміщено інформацію з контактними 

телефонами Центру та поширено серед відвідувачів буклети з 

інформацією про категорії осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу з урахуванням 

останніх змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  
 

30.01.2017 року та 31.01.2017 року співробітники Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснили адресну розсилку буклетів по поштовим 

скринькам житлових будинків міловчан, спрямовану на 

максимальне охоплення та  підвищення правової обізнаності 

громадян щодо можливостей надання безоплатної правової 

допомоги. 

 

 

 



09.02.2017 року відповідно до плану заходів з 

активізації надання безоплатної первинної правової 

допомоги спільно з начальником ГТУЮ у Луганській 

області Філатовою Т.Д. в приміщенні Біловодського 

бюро правової допомоги було проведено прийом та 

консультування громадян.  Загальна кількість 

громадян, які звернулися задля отримання 

консультацій та роз’яснень з питань склала 5 осіб.  

14.02.2017 року з метою інформування громадян щодо діяльності Центру та можливостей 

отримання безоплатної правової допомоги  проведено «вуличне» інформування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2017 року в рамках виїзного прийому 

громадян в приміщенні Біловодського бюро 

правової відвідувачам, які звернулися до Бюро, були 

надані консультації з правових питань, 

розповсюджено інформаційні буклети з 

контактними даними та роз’яснено порядок 

звернення за отриманням безоплатної  вторинної правової допомоги.  

17.02.2017 року Міловський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги завітав з робочим візитом до відділу 

освіти Міловської РДА. За підсумком зустрічі 

було визначено основні напрями подальшої 

співпраці з організації спільних інформаційно-

роз’яснювальних заходів в учбових закладах. 

21.02.2017 року Міловський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги спільно з Територіальним центром 

соціального обслуговування Міловської районної ради з метою 

розширення можливостей доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також підвищення правової обізнаності громадян 

здійснив мобільний консультаційний виїзд до віддаленого і 

незабезпеченого транспортним сполученням с. Микільськ 

Міловського району.  

 



24.02.2017 року з метою налагодження 

ефективної співпраці, спрямованої на 

захист законних прав і інтересів ветеранів 

війни, учасників бойових дій, інвалідів 

війни, ветеранів праці, осіб похилого віку 

та забезпечення доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги, Міловський 

місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Міловська 

районна рада ветеранів України об’єднали 

зусилля шляхом укладення Меморандуму 

про взаєморозуміння та співпрацю.  

 

24.02.2017 року у м. Харків відбувся тренінг на 

тему «Підвищення рівня толерантності серед 

правників під час роботи з дискримінованими 

групами (внутрішньо переміщеними особами, 

представниками ЛГБТ-спільноти та людьми, 

що живуть із ВІЛ», організований ВБО «Точка 

опори», до участі у якому залучився й 

Міловський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

02.03.2017 року відповідно до «Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної 

правової допомоги» та графіку проведення 

посадовими особами Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області 

консультувань в Бюро правової допомоги 

спільно з начальником Біловодського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану ГТУЮ у Луганській області Бондаренко 

О.В. було проведено консультування громадян. 

03.03.2017 року з метою посилення правової спроможності 

вразливих верств населення та забезпечення інформацією 

про можливості надання БПД було здійснено виїзний 

прийом та надано адресну допомогу особі з обмеженими 

можливостями пересування.  

09.03.2017 року 

в приміщенні 

Біловодського бюро правової допомоги 

проведено спільне консультування громадян з 

начальником Біловодського районного 

відділу державної виконавчої служби ГТУЮ 

у Луганській області Мироненко Л.С.  



15.03.2017 року з метою підвищення рівня правової 

обізнаності громадян про діяльність Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

розширення можливостей доступу до безоплатної правової 

допомоги серед місцевих мешканців було проведено 

«вуличне» інформування.  

 

16.03.2017 року  з метою розвитку 

мережі партнерів надання безоплатної 

правової допомоги та налагодження 

співпраці, що полягає в проведенні спільних інформаційно-

комунікативних заходів, спрямованих  на підвищення рівня 

правової поінформованості  громадян щодо можливостей 

отримання безоплатної правової допомоги, Міловський місцевий 

центр  завітав з робочим візитом до  Міловської районної 

бібліотеки для дорослих та 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 

22.03.2017 року  у Харкові відбулося 

засідання керівної ради Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях та відповідних 

місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

 

 

 

[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 

За період з 03.01.2017 по 31.03.2017 року Міловським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділом «Біловодське бюро 

правової допомоги», що є його відокремленим структурним підрозділом було 

зареєстровано 106 звернень клієнтів, з яких 13 написали письмову заяву про надання 

БВПД.  

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

про надання БВПД та надано 12 доручень адвокатам 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 відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації та 

консультацій 
73 68 5 

2 Відділ «Біловодське бюро 

правової допомоги» 

37 29 8 

 Разом по МЦ 110 97 13 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 12 рішень 

про надання БВПД та надано 12 доручень адвокатам. По 1 письмовому зверненню було 

відмовлено у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного 38 (33,9%); соціального забезпечення 20 (17,9%); сімейного 11 (9,8%);  

іншого 11 (9,8%); спадкового 10 (8,9%); договірного 9 (8%); земельного 5 (4,5%); 

трудового 3 (2,7%); житлового 3 (2,7%); медичного1 (0,9%); адміністративного 1 (0,9%). 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний квартал за 

категорією питань 
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Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по: малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 

не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 8; внутрішньо переміщеним 

особам (ВПО) – 3; законним представникам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 1.  

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 
категорією осіб, які мають право на отримання БВПД  

 

Крім цього, Міловським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за звітний квартал було: 

 здійснено виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги – 

10, в тому числі надання адресної допомоги - 2; 

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

під час виїздів мобільних склала  21 особу; 
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 проведено 14 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ  2 інформаційні матеріали з питань надання БПД. 


