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 Розділ 1. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Ранній доступ та інклюзивність 

         На початку квітня юрист Міловського 

місцевого центру Оксана Чумак провела 7 

дистанційних правопросвітницьких захода з 

учнями шкіл та гімназій Міловського району: 

- 3 квітня учні 7 класу Міловської ЗОШ 

слухали тему "Правила поводження під час 

карантину дітям до 14 років"; 

- 5 квітня цю ж тему було висвітлено для 

учнів 8 класу Міловської гімназії; 

- учні 9 класу Міловської ЗОШ 

дізнались про особливості державної 

підсумкової атестації в умовах карантину.  

 

 

         

           З 06.04.2020р. по 17.04.2020р. юрист Міловського місцевого центру Оксана Чумак 

провела 4 онлайн-захода у вигляді відеоконсультацій: 

- з учнями 11 класу Міловської гімназії на тему "Особливості закінчення навчального 

року, порядок вступу до ВНЗ";  

- з учнями 5 класу Міловської ЗОШ на тему "Права дититни, визнані конвенцією 

ООН"; 

- з учнями 6 класу Міловської ЗОШ на тему "Знайомство з органами і службами у 

справах неповнолітніх"; 

- з учнями 8-А класу Міловської ЗОШ на тему "Основні міжнародні документи, що 

захищають права дитини".  

  Загалом всі виступи охопили понад 50 слухачів - учнів та вчителів. 



             

         20, 24 та 28 квітня 2020 року головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та 

надання БВПД Оксана Чумак влаштувала 

три відеолекції перед школярами Міловської 

ЗОШ та Марківської гімназії на теми « 

Права дитини, визнані конвенцією ООН» та 

«Хто допоможе підлітку у складних 

життєвих ситуаціях?"  

      

 

           

      05 травня 2020р.до сеансу відеозв'язку, 

що проводився Біловодською школою з 

батьками учнів, долучився юрист 

Міловського місцевого центру безоплатної 

правової допомоги Юрій Водолазський. Він 

ознайомив слухачів з наказом про 

подовження карантину до 22 травня та 

розповів про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги всім 

потребуючим, і уточнив, як саме це можна 

зараз зробити. 

 

 

        

         В період з 08 травня 2020р. по 18 травня 2020р. юристка Міловського місцевого центру 

з надання правової допомоги Оксана Чумак провела 8 правопросвітницьких виступів на різні 

теми перед учнями навчальних закладів Міловського та Марківського району за допомогою 

відеозв'язку. 

- учням 10 класу Ліснополянської ЗОШ: "Організація навчань дистанційно. Можливості 

учнів в умовах карантину" (складання та узгодження графіку виступів з цією школою 

Марківського району було складено спільно з заступником з навчально-виховної роботи 

Тетяною Володимирівною Андрієнко); 

- для учнів 9-11 класів цієї ж школи: "Особливості вступу до ВНЗ під час карантину"; 

- учням Сичанської ЗОШ: "Організація навчань дистанційно. Можливості учнів в умовах 

карантину"; 

-  педагогічному колективу Ліснополянської ЗОШ: "Доступ до правового захисту в умовах 

карантину"; 

- п'ятикласники Міловської ЗОШ дізнались про "Виховання відповідальності за екологічну 

безпеку"; 

- учні 9-11 кл. Ліснополянської ЗОШ слухали виступ "Цінності сім'ї, шлюб, цінність 

материнства"; 

- тему, присвячену "Дню матері" висвітлено для учнів 8-10 класів Сичанської ЗОШ; 

- виступ на тему "До дня європейської інтеграції: Україна - правова європейська держава" 

було проведено для учнів 5-6 кл. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
28 травня 2020р. відвідувачам Міловського 

районного сектору філії ДУ "Центр пробації" 

юрист місцевого центру Ірина Потоцька 

розповіла про відповідальність за куріння в 

громадських місцях. Зустріч відбулась в форматі 

он-лайн відеозаходу за запрошенням працівників 

пробації. 

                                                                                    

 

 

 

           

        Також, 28 травня вчителі Зеликівської ЗОШ 

дізнались про систему безоплатної правової 

допомоги та її задачі; цей же педагогічний 

колектив прослухав виступ на приорітетну тему 

тижня "Що робити, якщо зникла дитина?" Цю ж 

тему було запропоновано для вчителів 

Новострільцівської школи під час зум-виступу. 

Спікеркою заходів була заступник нач. відділу 

правопросвітництва та надання правової 

допомоги Ірина Потоцька. Також вона виступала 

для відвідувачів Міловського районного сектору 

філії ДУ "Центр пробації" та розповіла про 

відповідальність за куріння в громадських 

місцях.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          
 
 

          29 травня Оксана Чумак виступила на 

інструктивно-методичному семінарі для 

педагогів природничо-математичного циклу 

ЛОІППО Луганської області "Про підсумки 

2019-2020 навчального року", де за допомогою 

презентації інформувала слухачів про устрій 

системи безоплатної правової допомоги 

Луганської області, кількість та розташування 

місцевих центрів і бюро і можливі напрямки 

співпраці систем правової допомоги та освіти. 

 

         

 
        

           01 червня 2020 року у Міжнародний день 

захисту дітей заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Міловського МЦ Іриною Потоцькою у режимі 

ZOOM проведено відео-конференцію з учнями 

Новострільцівського НВК на тему: «Права 

дітей». В онлайн режимі було проведено бесіду з 

прав дитини й правову гру щодо виявлення 



незаконних дій в певних ситуаціях відносно 

дитини. 

        

 

 02 червня 2020 року з нагоди Дня захисту дітей 

заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД 

Міловського МЦ Іриною Потоцькою у режимі 

ZOOM проведено відео-конференцію з учнями 

Новодеркульського закладу загальної середньої 

освіти ім. А.В. Пастухова на тему: «Права 

дітей». 

 

 

 

          

           11 червня 2020 року заступником начальника відділу правопросвітництва та надання 

БПД Іриною Потоцькою здійснено виїзд до Зориківської громади. Під час поїздки було 

проведено робочі зустрічі та правопросвітницькі заходи у Зориківській сільській раді, 

Зориківському дитячому садку "Зірочка", Зориківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

фельдшерсьмому медпункті щодо актуальних питань життя громади, в тому числі, з нагоди 

відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові на тему: "Права, гарантії та пільги, які 

надають донорам крові та її компонентів". 

 

 
 

 

 

           Також під час заходів було 

проінформовано про діяльність Міловського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, розміщено на 

стендах плакати БПД та залишено тематичні 

буклети. 

     Після зустрічей, громадянам у яких були 

питання, надано юридичну консультацію. Та 

здійснено прийом громадян у Зориківській 

сільській раді. 



 

       

         

           

           Про це ж була розмова і з працівниками 

Марківського ЦНАП. На пошті юристи нагадали 

про дотримання правил карантину під час 

функціонування пошти. У Марківському ПП 

ГУНП йшлось про реалізацію прав людини, 

зокрема право на безоплатного адвоката у разі 

затримання за кримінальною  підозрою для будь-

кого, не зважаючи на майновий стан 

затриманого. У пенсійному фонді розповідали 

про забезпечення пенсійного права в умовах 

співпраці фонду з системою безоплатної 

правової допомоги. Для службовців- 

прикордонників наші юристи взяли правові 

буклети для розповсюдження, а для робітників 

центральної лікарні Юрій і Оксана висвітлили правову інформацію щодо прав донорів: день 

донора в Україні вже завтра. 

       

       Але найцікавішою була розмова зі 

школярами та робітниками у Марківській 

бібліотеці, з якою у Міловського місцевого 

центра вже давня та плідна співпраця. Навіть 

"дистанційний пункт безоплатної правової 

допомоги" в бібліотеці працює постійно, але 

цього разу йшлось не про нього, а про дитячий 

конкурс з цінними призами до дня Конституції, 

що триває до 25 червня.   

 

 

 

 

 

          

        18 червня юрист Біловодського бюро 

Михайло Карягін читав лекцію для працівників 

Біловодського МНС та СТО. З темою 

"Особливості договору даріння та спадщини" 

було ознайомлено загалом 9 осіб. 

 

 

 

 

 

           

          19 червня 2020 року юристом Іриною Потоцькою здійснено мобільний виїзд до 

Біловодської громади. У Данилівській сільській раді організовано прийом громадян, надано 

9 правових консультацій.  



Також під час поїздки було проведено робочі зустрічі та правопросвітницькі заходи на теми: 

«Особливості договору дарування та заповіту», «Захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина»: 

• у Біловодському відділі ДРАЦС східного міжрегіонального управляння юстиції;  

• у Данилівській сільській раді Біловодської ОТГ.  

У Біловодському центрі зайнятості та Біловодському районному суді розміщено плакат та 

тематичні буклети БПД. 

 

         30 червня відбулись виїзди до населених 

пунктів Великоцьк, Новолимарівка, Кононівка 

Біловодського району та Красне Поле 

Марківського району. Проведено 

правопровсітницькі лекції на теми: 

— Захист конституційних прав і свобод 

громадянина; 

— Соціальні пільги для медичних працівників 

в умовах карантину; 

— Співпраця навчальних закладів з центром 

БВПД в умовах дистанційної 

правопросвітницької діяльності та 

обслуговування громадян; 

— Порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідеміологічних 

правил; 

— Земельне право: отримання земельної ділянки під сінокосіння; 

— Про правову допомогу та відповідальність за порушення правил карантину.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[1.2] БПД-онлайн 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

[1.3] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLe-

galAid»       

[1.4] Розвиток мережі партнерів та незалежних 

провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної 

допомоги з метою удосконалення надання ними 

БПД. 

          

             



       За підсумками діяльності місцевого центру у карантинний період звітував на 

сьогоднішній нараді керівників організацій та установ у Міловській РДА в.о. директора 

Міловського місцевого центру Олександр Мельник. 

       На цій же нараді було об'явлено про перший підтверджений випадок захворювання на 

COVID-19 в селищі, тому особливу увагу було наголошено на необхідності застосування 

протиепідемічних заходів.            

 

[1.5] Забезпечення отримання клієнтами якісних послуг БПД  

 

              18 червня юристи місцевого центру 

Юрій Водолазський та Оксана Чумак  

організували мобільний прийом громадян. Під 

час прийому громадян було опрацьовано 12 

звернень та проведено 6 тематичних зустрічей із 

співробітниками державних установ та 

організацій. 

 

 

 

 

 

 

      Поновлено вуличні інформування жителів 

Міловського, Марківського, Станично-

Луганського та Біловодського районів. 

Різноманітні правові матеріали з адресами 

місцевого центру та бюро правової допомоги 

охоче беруть десятки перехожих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Розділ 2. Результативні показники діяльності 

 

                За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 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 341 звернень клієнтів, кількість нових 

клієнтів становить 257 особи, з яких 18 написали письмову заяву про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 18 рішень 

про надання БВПД та надано 3 доручення адвокатам та 15 наказів штатним працівникам для 

складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів у 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими 

особами, по 0 зверненням прийняте рішення про відмову у наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

              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 правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

189 171 14 

 

2 Відділ «Біловодське бюро 

правової допомоги» 

64 62 2 

3 Відділ «Станично-Луганське 

бюро правової допомоги» 

88 82 2 

 Разом по МЦ 341 315 18 

        

             В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільного 44 

(12,9%); соц. забезпечення 50 ( 14,7%); земельного 30 (8,8%); спадкового 36 (10,6%); 

сімейного 72 (21,1%); житлового 46 (13,5%); трудового 14 (4,1%); адміністративного 22 

(6,4%); виконання судових рішень 13 (3,8%); кримінальне право 9 (2,6%); податкове 1 ( 

0,3%); інше 4 (1,2%) (разом –341 ). 

 

 



  

  



Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 

           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) – 7; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 4 

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту – 3 

- діти без окремих категорій – 2 

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД за категорією осіб, які мають право 

на отримання БВДП 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю. 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за віком. 

 

 

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

було: 

- здійснено 16 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 101 акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 77 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 50 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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