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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 

Відповідно до річного плану діяльності Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в ІІІ кварталі 2017 року було здійснено аналіз  

правових потреб територіальних громад та визначено найбільш поширені правові 

питання за територіальним розподілом, за результатами узагальнення яких сформовано 

«карту правових потреб». 

 

 

04.07.2017 року відбулася робоча зустріч з  

представники БФ «Право на захист». В ході зустрічі 

обговорювались найактуальніші питання, з якими 

звертаються ВПО до Центру та шляхи їх вирішення.  

Для сприяння роботі юристів та 

правозахисників, що опікуються питаннями захисту 

прав ВПО та створення сприятливих умов для 

реалізації правових можливостей, підвищення правової 

обізнаності і рівного доступу до правосуддя, нашими 

партнерами були надані методичні рекомендації щодо 

порядку дій у випадку припинення виплати пенсій ВПО та щодо застосування спірних 

положень щодо призначення/відновлення адресної допомоги.  

 

08.07.2017 року з метою посилення правової обізнаності внутрішньо переміщених 

осіб щодо захисту своїх законних прав і інтересів було підготовлено та висвітлено у 

місцевій газеті «Слово хлібороба» інформацію щодо можливостей вступу до вищих 

навчальних закладів України абітурієнтами з тимчасово окупованих територій.  

 

 



11.07.2017 року спільно з представниками  

міжнародної гуманітарної організації Норвезька 

рада у справах біженців (NRC) з метою 

розширення можливостей доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги, в тому числі 

внутрішньо переміщених осіб, а також підвищення 

правової обізнаності громадян було організовано 

та забезпечено спільний виїзний прийом громадян 

до віддаленого та незабезпеченого транспортним 

сполученням с. Зориківка Міловського району 

Луганської області.  

 

12.07.2017 року з метою інформованості щодо можливостей отримання якісної 

безоплатної правової допомоги й підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо 

захисту своїх прав, забезпечення активного правопросвітництва організовано зустріч зі 

спеціалістами Міловського районного відділу державної міграційної служби України в 

Луганській області. Під час зустрічі були порушені питання додержання прав людини та 

забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя, підкреслено важливість якісної 

організації роботи Центру та необхідність налагодження тісної співпраці з метою 

забезпечення надання якісної та повної безоплатної правової допомоги. 

 

14.07.2017 року з метою підвищення правової обізнаності населення щодо 

можливостей отримання безоплатної правової допомоги було поширено інформаційні 

матеріали у приміщенні Міловської районної адміністрації, Міловської селищної ради,  

Марківського військово-облікового бюро. 

 
 

17.07.2017 року  з метою забезпечення рівних можливостей доступу жителів 

Міловського району до правової інформації та правосуддя, надання правових послуг, 

набуття необхідного рівня правових знань та  підвищення рівня правової культури та 

освіти  місцевого населення, підвищення рівня його довіри до органів виконавчої влади  

та органів місцевого самоврядування було організовано зустріч з Головою Міловської 

районної адміністрації Король А.С. з ініціативою розроблення та подальшого 

затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Міловського 

району у зв’язку з необхідністю вирішення суттєвої проблеми доступу до якісної 

безоплатної правової допомоги, а також низької правової обізнаності жителів Міловської 

громади про свої конституційні права.   

 

18.07.2017 року з метою підвищення правової обізнаності внутрішньо 

переміщених осіб щодо захисту своїх законних прав, забезпечення інформацією про 

можливості надання безоплатної правової допомоги  ВПО – розповсюджено серед 

переселенців інформаційні буклети щодо прав ВПО та правової допомоги в їх реалізації.  

 



 
 

27.07.2017 року  з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо 

права на безоплатну правову допомогу, захисту своїх законних прав і інтересів, 

забезпечення права на безоплатну вторинну правову допомогу, здійснено виїзний прийом 

громадян до смт. Станиця Луганська Луганської області.  

 
        В рамках роботи консультаційного пункту громадянам були надані правові 

консультації, розповсюджено друковану продукцію – буклети, брошури з контактною 

інформацією Центру, роз’яснено порядок звернення за отриманням безоплатної 

вторинної правової допомоги суб’єктів права на таку допомогу. Загальна кількість 

громадян, які звернулися задля отримання консультацій та роз’яснень з правових питань 

склала 8 осіб. 

 

27.07.2017 року у приміщенні Міловського районного 

центру зайнятості населення було проведено семінар 

для шукачів роботи на тему "Шахрайство з 

банківськими картками". Під час заходу було 

розглянуто найбільш поширені методи шахрайства по 

відношенню до держателів банківських карток, 

методи запобігання крадіжці даних з використанням 

платіжних карток, методи підвищення безпеки під час 

користування електронними платіжними системами у 

мережі Інтернет.  

 

01.08.2017 року Міловський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги, підвищення рівня 

правової обізнаності громадян щодо захисту своїх 

прав, забезпечення активного правопросвітництва 

та створення сприятливого середовища у громаді 

для якісного забезпечення її правових потреб 

здійснив мобільний консультаційни й виїзд до с. 

Новолимарівка Біловодського району. Загальна 

кількість осіб, які звернулися задля отримання 

безоплатної правової допомоги склала 4 особи.  

 



03.08.2017 року відбулася робоча зустріч з заступником 

начальника Міловського відділу поліції. Під час зустрічі 

були порушені питання додержання прав людини та 

забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя у 

цивільно-адміністративних справах, підкреслено 

важливість якісної  організації роботи Центру та 

необхідність налагодження тісної співпраці із 

правоохоронними органами з метою забезпечення 

надання якісної та повної безоплатної правової 

допомоги.  

 

04.08.2017 року з метою налагодження співпраці, що 

полягає в проведенні спільних інформаційно-комунікативних 

заходів, спрямованих  на підвищення поінформованості громадян 

щодо можливостей отримання безоплатної правової допомоги,  

вбуло організовано зустріч з працівниками Міловської районної 

бібліотеки для дорослих та дітей, де було  поповнено 

літературою та буклетами спеціальний куточок «Закон, Право та 

Мораль».  

 

 

07.08.2017 року з метою підвищення правової обізнаності внутрішньо 

переміщених осіб щодо захисту своїх законних прав, забезпечення інформацією про 

можливості надання безоплатної правової допомоги у смт. Станиця-Луганська здійснено 

вуличне інформування громадян.  

 
 

08.08.2017 року на виконання річного плану діяльності Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне 

інформування» громадян щодо можливостей отримання безоплатної правової допомоги. 

 

08.08.2017 року з метою посилення правової 

спроможності вразливих верств населення, 

розширення доступу до БПД у с. Калмиківка 

Міловського району спільно з представниками 

ГО "Ветерани України" проведено зустріч з 

ветеранами війни, яким проінформовано про 

діяльнисть місцевого центру та розповсюджено 

друковані інформаційні матеріали з контактною 

інформацією центру.   
 



09.08.2017 проведено робочу зустріч з директором Центру 

соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Слюсаренко 

В.М., метою якою  було обговорення питання щодо 

збільшення випадків суіциду серед військовослужбовців. 

У рамках співпраці було домовлено про спільні заходи із 

залученням фахівців соціальних служб, психологічної 

підтримки та правової допомоги.   

 

11.08.2017 року у с. Зоринівка Міловського району 

спільно з представниками ГО "Ветерани України" 

проведено круглий стіл для ветеранів війни, метою 

якого було підвищення правової обізнаності та 

розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги найвразливішої категорії громадян.   

 

 

12.08.2017 року з метою виконання регіональної 

цільової програми щодо підтримки та адаптації ВПО 

у Луганській області на 2017-2018 рр. та посилення 

правової спроможності та забезпечення інформацією 

про надання БПД внутрішньо переміщеним особам в 

районній газеті «Слово хлібороба» було розміщено 

статтю щодо порядку відновлення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

 

 

                   

14.08.2017 року в рамках проекту Міністерства 

юстиції України «Я маю право» представники 

Міловського місцевого центру спільно з 

Міловським відділом реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ у Луганській області 

організовано мобільний пункт консультування 

місцевих мешканців та гостей.  

 

 

 

15.08.2017 року на виконання річного плану 

діяльності Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  з метою 

розширення доступу до БПД для внутрішньо 

переміщених осіб спільно з співробітниками Норвезької 

ради по справам біженців (NRC)  організованом та 

забезпечено роботу мобільного пункту консультування 



у с. Морозівка та с. Микільське Міловського району. Загальна кількість осіб, яким була 

надана безоплатна правова допомога склала 8 осіб. 

 

18.08.2017 року у с. Мусіївка 

Міловського району спільно з 

представниками ГО "Ветерани 

України" проведено круглий стіл для 

ветеранів війни, метою якого було 

підвищення правової обізнаності та 

розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги найвразливішої 

категорії громадян.   

21.08.2017 року  в рамках проекту Міністерства 

юстиції України «Я маю право» представники 

Міловського місцевого центру  з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги спільно з Міловським 

районним відділом реєстрації актів цивільного стану 

ГТУЮ у Луганській області організували мобільний 

майданчик з консультування  місцевих мешканців та 

гостей Міловщини. Метою заходу було підвищення 

правової культури та правової освіти населення 

району.  

21.08.2017 року з метою створення належних 

умов для забезпечення доступу мешканців 

територіальних громад до безоплатної вторинної 

правової допомоги Міловським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

надано  адресну допомогу людині, яка потребує 

постійного стороннього догляду та  за своїм віком і 

станом здоров’я не в змозі самостійно відвідати Центр.  

 

 

22.08.2017 року відбулося засідання колегії Міловської районної державної 

адміністрації за участю голови Король А.С., голови Міловської районної ради Кошути  

Ю.О., керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, селищного та сільських 

голів, керівників установ і організацій. На засіданні було розглянуто важливі питання 

соціально-економічного розвитку району, розглядалися питання щодо спрощення доступу 

до безоплатної правової допомоги, набуття громадянами необхідного рівня правових 

знань і  підвищення рівня довіри жителів до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.   

 

23.08.2017 року з нагоди святкування Дня 

Державного Прапора та напередодні Дня 

незалежності України  відбулось урочисте підняття 

державного прапору України. З метою підвищення 

правової обізнаності громадян про свої права та 

право на безоплатну правову допомогу спільно з  

фахівцями Міловського та Довжанського  районних  



відділів  реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Луганській області було проведено 

інформаційну компанію серед мешканців та гостей району щодо можливостей 

отримання безоплатної правової допомоги та реалізації визначених законодавством прав. 

28.08.2017 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 в 

рамках проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» спеціалістами Міловського 

місцевого центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано 

мобільний консультаційний пункт для мешканців району. 

 

  
 

29.08.2017 року за запрошенням Міловського 

районного центру зайнятості населення 

спеціалістом Міловського  місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

для шукачів роботи було проведено семінар на тему 

«Ознаки обману при працевлаштуванні за 

кордоном». З метою підвищення рівня правової 

обізнаності населення, учасникам заходу було 

висвітлено про діяльність Місцевого центру, 

доведено інформацію про категорії осіб, яким 

надається безоплатна вторинна правова допомога та порядок отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільних і адміністративних справах.  



01.09.2017 року з метою виконання доручення Міністра 

юстиції України від 09.08.2017 р. №102/1/48-17 "Про 

посилення захисту майнових прав власників та орендарів 

земельних ділянок, запобігання протиправному 

поглинанню та захопленню підприємств в аграрному 

секторі економіки" ("антирейдерський закон") спільно з 

представником ГТУЮ у 

Луганській області, 

приватним нотаріусом 

Міловського районного нотаріального округу 

Нєдовєсовою Н.М. було організовано мобільну точку 

доступу до системи безоплатної правової допомоги в с. 

Новострільцівка Міловського району Луганської області, 

куди були запрошені аграрії та місцеве населення. 

Загальна кількість осіб, що звернулися за допомогою 

склала 3 особи.   

 

04.09.2017 року в рамках проекту МЮУ «Я 

маю право» спеціалістами Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги із залучення 

фахівців Міловського районного відділу 

ДРАЦС ГТУЮ у Луганській області для 

місцевих мешканців та гостей району було 

організовано мобільний пункт 

консультування з правових питань.  

 

05.09.2017 року з метою підвищення правової обізнаності внутрішньо 

переміщених осіб щодо захисту своїх прав у випадку їх порушення, забезпечення 

інформацією про можливості отримання безоплатної правової допомоги  ВПО,  

спеціалістами Мілоовського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в приміщенні Управління соціального захисту населення  Міловської РДА 

було проведено інформаційно-роз’яснювальну бесіду серед переселенців та 

розповсюджено інформаційні буклети про права ВПО  та правову допомогу в їх 

реалізації. 

06.09.2017 року  на виконання доручення 

Міністра юстиції України від 09.08.2017 р. 

№102/1/48-17 "Про посилення захисту 

майнових прав власників та орендарів 

земельних ділянок, запобігання 

протиправному поглинанню та 

захопленню підприємств в аграрному 

секторі економіки" спільно з начальником 

ГТУЮ у Луганській області Філатовою 

Т.Д., заступником начальника відділу 

розгляду звернень та забезпечення 

діяльності комісії з питань розгляду скарг 

у сфері державної реєстрації Управління 

державної реєстрації ГТУЮ у Луганській області Макаровою Г.В. було забезпечено 

роботу мобільного пункту консультування громадян у с. Лісна Поляна Марківського 

району  Луганської області. За консультаціями звернулись 6 громадян з наступних 



питань: щодо державної реєстрації прав власності на земельну ділянку на підставі 

рішення суду, державної реєстрації права оренди на земельні ділянки, порядку набуття 

права власності на земельні ділянки (паї) на підставі свідоцтва про право на спадщину. 

08.09.2017 року відповідно до доручення МЮУ від 09.08.2017 р. №102/1/48-17 

«Про посилення захисту майнових прав власників та орендарів земельних ділянок, 

запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі 

економіки» в с. Кризське Марківського району Луганської області із залученням 

спеціаліста Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та приватного нотаріусу Марківського районного нотаріального округу         

Вагіна О.А. працював мобільний пункт з консультування громадян з питань роз’яснення 

вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів. 

Загальна кількість осіб, які звернулися за допомогою склала 8 осіб.  

 

 

11.09.2017 року командою Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою широкого правопросвітництва на 

рівні територіальної громади та створення 

сприятливого середовища для якісного забезпечення її 

правових потреб,  забезпечення доступу осіб до 

безоплатної правової допомоги було проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед місцевого 

населення та гостей району.  

13.09.2017 року Міловським місцевим центром з 

надання БВПД у приміщенні Міловського районного 

центру зайнятості населення було проведено семінар 

для шукачів роботи на тему «Права внутрішньо 

переміщених осіб та правова допомога в їх 

реалізації». З метою підвищення рівня правової 

обізнаності населення, учасникам заходу було 

висвітлено про діяльність Місцевого центру, 

доведено інформацію про категорії осіб, яким 

надається безоплатна вторинна правова допомога в 

цивільних та адміністративних справах, порядок 

звернення для отримання безоплатної вторинної правової допомоги й поширено буклети з 

контактною інформацією Центру. 

 



18.09.2017 року з метою інформованості 

громадян щодо можливостей отримання безоплатної 

правової допомоги та забезпечення активного право 

просвітництва на рівні територіальної громади в рамках 

проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» 

спеціалістами Міловського місцевого центру  з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було 

організовано мобільний консультаційний пункт.  

 

 

27.09.2017 року відповідно до доручення 

МЮУ від 09.08.2017 р. №102/1/48-17 «Про 

посилення захисту майнових прав власників 

та орендарів земельних ділянок, запобігання 

протиправному поглинанню та захопленню 

підприємств в аграрному секторі економіки» 

в с. Петропавлівка та с. Тепле Станично-

Луганського району Луганської області із 

залученням спеціаліста Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та заступника начальника відділу розгляду звернень та 

забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 

Управління державної реєстрації ГТУЮ у Луганській області Макарової Г.В. працював 

мобільний пункт з консультування громадян з питань роз’яснення вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів. Загальна кількість 

осіб, які звернулися за допомогою склала 8 осіб.  

 

 

27.09.2017 року з метою підвищення правової обізнаності 

внутрішньо переміщених осіб щодо захисту своїх законних 

прав, забезпечення інформацією про можливості надання 

безоплатної правової допомоги  ВПО було розповсюджено 

серед переселенців інформаційні буклети щодо прав ВПО 

та правової допомоги в їх реалізації.  

 

 

29.09.2017 року з метою виконання доручення 

Міністра юстиції України від 09.08.2017 р. 

№102/1/48-17 "Про посилення захисту 

майнових прав власників та орендарів 

земельних ділянок, запобігання 

протиправному поглинанню та захопленню 

підприємств в аграрному секторі економіки" 

спільно з представником ГТУЮ у Луганській 

області організовано мобільний 

консультаційний офіс для громадян з питань 

захисту прав землевласників та 

землекористувачів. Загальна кількість осіб, які 

звернулися за допомогою склала 7 осіб.  

 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  

30.08.2017-31.08.2017 року у м. Кремінна відбувся 

тренінг на тему "Вторинна правова допомога для 

внутрішньо переміщених осіб та осіб, що постраждали 

у ході конфлікту: судова практика та нормативно-

правова база", організований Норвезькою радою у 

справах біженців для працівників системи безоплатної 

вторинної правової допомоги. Заходом було 

передбачено розгляд найважливіших питань: практика 

Європейського суду з прав людини, порядок складання 

актів руйнування житлової оселі у результаті 

проведення АТО на лінії зіткнення,  процедура взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб та інші.  
 

20.09.2017 року у м. Сєвєродонецьк в 

готельному комплексі "Мир", відбувся тренінг з 

кримінально-процесуальних питань для надавачів 

безоплатної первинної правової допомоги, 

організований зі спонсорською допомогою Ради Європи 

за участю  представників Місцевих центрів та Бюро 

правової допомоги Луганської області;  

 

 [1.3] Децентралізація системи надання БПД 

27.07.2017 року в м. Харків відбулося 

засідання керівної ради Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях за участю керівників 

місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Учасниками 

заходу обговорені результати діяльності 

місцевих центрів з надання БВПД  за 

перше півріччя  2017 року та надані 

пропозиції щодо подальшого розвитку 

системи 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 01.07.2017 по 29.09.2017 року Міловським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділом «Біловодське бюро 

правової допомоги», що є його відокремленим структурним підрозділом було 

зареєстровано  204 звернень клієнтів, з яких  10 написали письмову заяву про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  10 рішень 

про надання БВПД та надано 10 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 
 167 163 4 

2 Відділ «Біловодське бюро 

правової допомоги» 

 37 31 6 

 Разом по МЦ 204  194  10 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного — 100 (49,02 %); соціального забезпечення — 35 (17,16 %); спадкового — 23 

(11,27 %); земельного —  20 (9,80 %); сімейного —  10 (4,90 %); житлового — 6 ( 2,94 %); 

трудового — 5 (2 %); договірного — 3 (1,47 %);  адміністративного —  2  (0,98 %). 

Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань 
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Діаграма 2. Розподіл 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) – 6;  

-     внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 4. 
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Діаграма 4. Розподіл 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 –9 , 

в тому числі надання адресної допомоги -1; 

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

під час виїздів мобільних склала  62 особи; 

 проведено   правопросвітницьких заходів - 20; 

 розміщено у ЗМІ  інформаційні матеріали з питань надання БПД –5 . 
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