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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    

        
           11 квітня 2018 року, на виконання 
меморандуму про співпрацю, в приміщенні 

Міловського районного сектору з питань 
пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України, 

начальником відділу представництва 
Міловського МЦ з надання БВПД 

Потоцькою Іриною, проведено семінар на 
тему: «Внесеня змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав дитини шляхом 
примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів». Впродовж семінару, 
суб’єктам пробації, що перебувають на обліку відділу, було повідомлено, про зміни, які 
відбулись в законодавстві України щодо нового правового механізму для забезпечення 

додаткового захисту дітей в частині отримання аліментів. Слухачам семінару були роздані 
буклети БПД та «Я МАЮ ПРАВО!». 

      
           11 квітня 2018 року, на виконання 

меморандуму про співпрацю між 
Міловським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
та Міловською селищною радою, 
начальником відділу представництва 

Потоцькою Іриною спільно з селищним 
Головою Лукянцовим Павлом, проведено 

зустріч у форматі круглого столу на тему: 
«Шляхи реалізації загальнонаціонального 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у Міловському 

районі». Так як органи місцевого 
самоврядування і система БПД, на 

виконання Указу Президента України від 
14.11.2017 року №361/2017 "Про 

оголошення в Україні 2018р. 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» 05.04.2018 року, беруть 

участь в реалізації цього державного проекту. Протягом зустрічі обговорено подальші 
спільні дії у напрямку правової просвіти мешканців селища Мілове, тому що усі громадяни 
нашої держави повинні знати свої права й вміти користуватись ними, а в окремих випадках 

знати як діяти у рамках законодавства та захистити себе. Було погоджено проводити зустрічі 
з міловчанами з питань першочергових правових потреб громад, що викликають найбільший 
резонанс серед населення територіальних громад шляхом проведення тематичних семінарів, 

«круглих столів» та інших правопросвітницьких й інформаційних заходів.     
   



              16 квітня 2018 року, начальник відділу 

представництва Міловським МЦ з надання 

БВПД Потоцька І.К. відвідала Марківський 

об’єднаний районний військовий комісаріат з 

метою оновлення інформаційного 

друкованого видання на правову тематику, а 

саме: буклетів БПД та «Я МАЮ ПРАВО!», 

відповідно до інтересів 

військовозобов’язаних. Одній особі, яка 

приписана до цієї призовної дільниці надано 

консультацію й роз’яснено права з питання 

проходження строкової служби.           

 

           
            17 квітня 2018 року, у приміщенні 
Міловської районної державної адміністрації, 

на виконання Меморандуму про співпрацю, 
відбулася зустріч з військовим комісаром 
Марківського об’єднаного районного 

військового комісаріату Луганської області 
Шемякіним Юрієм Олексійовичем. Під час 

зустрічі обговорювались організаційні 
питання для забезпечення доступу до 
правової інформації та сприяння підвищення 

рівня правосвідомості призовників, 
військовослужбовців та 

військовозобов’язаних осіб. Також 
актуальною темою розмови були питання реалізації права учасників АТО на земельну 
ділянку та житло.                  

 

           18 квітня в.о. директора Міловського МЦ 
провів робочу зустріч з начальником Пенсійного 

фонду Станично-Луганського району С.В. 
Ганноченко з метою підписання Меморандуму 

про консолідацію зусиль, спрямованих на 
співпрацю в частині формування сприятливого 
середовища та реалізації ефективної державної 

політики та розширення можливостей доступу 
до безоплатної правової допомоги для громадян. 

В тому числі, обговорювалось питання 
створення дистанційного пункту доступу до 
БПД в приміщенні Пенсійного фонду.   

           
 

         18 квітня в.о. директора Міловського МЦ 
завітав до офісу NRC з метою налагодження 
співпраці про перенаправлення до місцевого 

центру та бюро БВПД тих громадян, які 
потребують правової допомоги та не відносяться 
до цільового контингенту NRC. 

       
 



           

           20 квітня в.о. директора Міловського МЦ 
Олександр Мельник та начальник відділу 
підтримки і розвитку інфраструктури Сергій 

Сергієнко відвідали відділ прикордонної 
служби «Мілове» ім. В.Банних, де перед 

особистим складом службовців-
прикордонників провели ознайомлювальну 
бесіду щодо функціонування Міловського 

місцевого центру та можливостей, які надає 
безоплатна правова допомога. Також з 

відповідальним по зв'язкам з громадськістю, 
майором Чаблуком С.І. було домовлено про 

наступні зустрічі щодо заключення меморандуму та опитано військовослужбовців, які теми 

їх цікавлять, щоб висвітлити їх в наступній, "повноформатній" зустрічі. 
 

              27 квітня 2018 року клуб «Ветеран» 
здійснив черговий виїзд зі святковим концертом, 
який присвячений 75-ій річниці визволення 

Міловщини! Голова Міловської районної 
організації ветеранів Віктор Половинко та 

директор «Територіального центру соціального 
обслуговування» Наталія Лимар разом з 
артистами відвідали дітей війни села Великоцьк. 

Начальник відділу представництва Міловського 
МЦ з надання БВПД Потоцька Ірина, згідно 

графіку виїздів клубу, відвідала святковий захід з 
метою інформування громадян про діяльність 
системи БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ. Вона доповіла про можливість отримання кваліфікованої, безоплатної, 
правової допомоги, яку надають юристи Міловського центру та адвокати котрі 

співпрацюють з системою.  Під час спілкування присутні задавали питання, які їх турбують. 
Після розмови усі отримали буклети БПД з актуальними питаннями й контактами центру.  

            22 травня 2018 року у Мілоській ЗОШ І-

ІІІ ступенів Міловської районної ради 

Луганської області начальником відділу 

представництва Міловського МЦ з надання 

БВПД Іриною Потоцькою, на виконання річного 

плану діяльності, проведено презентацію серед 

учнів 5-6-их та 8-го класів на тему «Будь 

обережним на дорозі!». Вивчали правила 

дорожнього руху: дорожні знаки, розмітку, 

правила для пішоходів та велосипедистів, 

обговорювали поведінку на дорозі, особливості 

руху пішоходів за складних погодних умов, у 

темний період часу та поведінку громадян за умови аварійної ситуації. А також про 

адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. 

Протягом презентації діти активно приймали участь в обговоренні правил та задавали 

питання, щодо дій у випадках конкретних ситуацій на дорозі. По закінченню заходу усі 

отримали тематичні буклети БПД.           



           22 травня головний спеціаліст с бюро 

правової допомоги Михайло Карягін прийняв 
участь в робочій зустрічі начальника 
Біловодського районного сектору з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації та представників 
Норвезької спілки зі справ біженців (NRC). 
Окрім цього, наш колега розповсюдив матеріали 

по темі "Я Маю Право" та тематичні буклети 
правової допомоги серед відвідувачів 

"Управління соціального захисту населення" та 
Біловодського відділу "Пенсійного фонду". 

 
 

           

1 червня в.о. директора Міловського МЦ 

прийняв звернення клієнта, що має проблеми з 
пересуванням та відноситься до маломобільних 

груп населення, "на дому". 

 

            

 

 

 

 

 

 

              1 червня в.о. директора Міловського МЦ 

провів перед особистим складом Міловської 

військової частини ППО ознайомлювальну 

лекцію щодо можливості отримання БПД. 

Військовослужбовці були зацікавлені, було 

надано 3 консультації, розповсюджено буклети 

та досягнуто домовленість про подальші 

зустрічі. 

            

               5 червня в.о. директора Міловського 

МЦ провів перед особистим складом рятувально-

протипожежної частини Міловського районного 

відділу МНС ознайомлювальну лекцію щодо 

можливості отримання БПД. Рятувальників було 

інформовано про перелік категорій, яким може 

бути надана БВПД, та найбільш часті задачі, що 

вирішуються місцевим центром. Були 

розповсюджені буклети з адресою МЦ. Також в 

приватному порядку було надано особисті 

консультації. 



               З метою підвищення рівня правової 

обізнаності громадян про свої права та право на 
безоплатну правову допомогу 8 та 12 червня 
керівником Міловського місцевого центру була 

проведена правопросвітницька робота з 
суб’єктами надання безоплатної правової 

допомоги у віддалених селищах району за участю 
першого заступника голови Міловської РДА 
Рукавіцина В.А, представників територіального 

центру та соціального захисту населення. 
Цільовою аудиторією заходу були громадяни, які 

підпадають під дію статті 14 Закону України 
"Про безоплатну правову допомогу". 

 
              13 червня, для встановлених на облік у 
Міловському районному секторі з питань 

пробації громадян, головний спеціаліст відділу 
правової інформації та консультацій Ірина 
Власенко провела лекцію на тему "Призначення 

аліментів". Присутнім також було пропоновано, 
у разі потреби, звертатись за правовою 

допомогою в Міловський місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 

                           

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

            30 березня 2018 в.о. директора 

Міловського МЦ Олександр Мельник разом із 

іншими керівниками місцевих центрів 

Луганської та Харківської області прийняв 

участь у круглому столі на тему "основні 

аспекти протидії корупції та дотримання 

стандартів антикорупційної поведінки" в 

Харкові. 

            

              25-26 травня 2018 року у місті 

Харкові в правовому клубі PRAVOKATOR 
відбувся дводенний тренінг з SOFT SKILLS 
на тему: «Розвиток навичок роботи з 

вразливими групами клієнтів системи БПД». 
Тренінг проводився за підтримки українсько-

канадського проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні» у партнерстві з 
Координаційним центром з надання правової 

допомоги практикуючими адвокатами, 



тренерами Артем Донец та Denis Linchevskiy. Два дні потужної праці залишили за собою  

приємні враження, потрібні теоретичні й практичні знання. Дякую організаторам і 
професійним тренерам за масу позитивних емоцій та отримані вагомі знання.  
                                                                                                            

[1.3] Децентралізація системи надання БПД 

         24 квітня 2018 року у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях відбулось засідання 

керівної ради регіонального та місцевих центрів. Основними питаннями, які обговорювались 

на засіданні, були: підведення підсумків роботи за 1 квартал 2018 року; аналіз показників 

звернень громадян та видача доручень місцевими центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; дотримання виконавської дисципліни; 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 

                18 квітня 2018 в рамках проекту "Я Маю 

Право" співпрацівники Міловського місцевого 
центру влаштували чергове мобільне 
консультування. Серед громадян було 

розповсюджено буклети БПД різної тематики з 
телефонами та адресами місцевого центру та бюро, 

та буклети на тему "Я Маю Право". 
              

                                                                                                                                                                            

           26 квітня головний спеціаліст Біловодського 

бюро Михайло Карягін прийняв участь в 

мобільному консультуванні громадян в 

Біловодському районному відділі пенсійного фонду 

разом з співробітниками "Норвезької ради 

біженців" (NRC). Було надано три мобільних 

консультації відвідувачам та розміщено друковані 

матеріали з проекту "Я маю право" та на тему 

безоплатної правової допомоги на рекламній стійці 

в Пенсійному фонді. 

           2 травня, скориставшись сонячною, теплою 

погодою, співробітники Міловського МЦ 

влаштували мобільний консультаційний пункт на 

вулиці Миру. Перехожим було запропоновано 

візитки місцевого центру, правові матеріали на 

тему "Я Маю Право!" та матеріали з іншої 

тематики. Було надано правову консультацію. 

 



           10 травня 2018 головний спеціаліст 

Біловодського бюро правової допомоги Михайло 

Карягін зустрівся з колективом КП "Беловодск-

Тепло" та його директором Хоружим М.В. з 

невеличкою доповіддю про правопросвітницький 

проект "Я Маю Право!". Серед працівників КП 

було також розповсюджено відповідні тематичні 

буклети.                              

           
 

 
 

                 23 травня 2018 року, Міловським МЦ з 

надання БВПД, на виконання плану реалізації 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!», організовано та проведено 

правопросвітницький захід у вигляді «вуличного 
інформування» громадян спільно з Міловським 

районним відділом державної виконавчої служби 
за участю начальника відділу Сергія Кузьміна та 
державних виконавців. Були розповсюджені 

друковані матеріали з урахуванням потреб 
цільової аудиторії.    

            

 

                  01 червня мобільний консультаційний 

пункт  працівники Міловського місцевого центру 

безоплатної правової допомоги влаштували 

спільно з колегами із Міловського відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

Кільком громадянам було надано консультації 

щодо спадкування, з питань подвійного 

громадянства та міграції, та інші. Також, як 

зазвичай, було розповсюджено правові матеріали 

з адресою місцевого центру та контактними 

телефонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Розділ 2. Результативні показники діяльності 

                За період з 01.04.2018 по 27.06.2018 року Міловським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та відділом «Біловодське бюро правової 

допомоги», що є відокремленим структурним підрозділом було зареєстровано  249 звернень 

клієнтів, кількість нових клієнтів становить 214 особи, з яких 69  написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 65 рішень 

про надання БВПД та надано 19 доручень адвокатам та 46 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 

189 179 49 

2 Відділ «Біловодське бюро правової 

допомоги» 

60 39 20 

 Разом по МЦ 249 218 69 

 

            В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного 103 (42,2%); соціальне забезпечення 37 (15,2%); спадкового 34 (13,9%); сімейного 

32 (13,1%); земельного 11 (4,5%); договірного 10 (4,1%); трудового 9 (3,7%); житлового 6 

(2,5%), адміністративного 2 (0,8%), медичне 2 (0%). 

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) - 22; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 40; 

- учасники бойових дій (УБД) – 2. 

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 4 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 159 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 32 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 4 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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