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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 

06.04.2017 року відповідно до графіку проведення 

посадовими особами Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області 

консультувань в Бюро правової допомоги 

спеціалістом Місцевого центру спільно з 

начальником Біловодського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ 

у Луганській області Бондаренко О.В. було проведено спільний прийом громадян. 

10.04.2017 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 та Біловодського бюро правової 

допомоги, роз’яснено порядок звернення за отриманням 

безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктів 

права на таку допомогу. 



11.04.2017 року в.о. директора Міловського 

місцевого центру з надання БВПД Пілюгіною 

В.В. у приміщенні Міловського районного 

центру зайнятості було проведено семінар для 

шукачів роботи на тему «Офіційне 

працевлаштування – гарантія гідного 

майбутнього та соціальної захищеності». 

Учасниками зустрічі були розглянуті переваги та 

недоліки офіційного працевлаштування, права та обов’язки як роботодавця, так і 

робітника. 

11.04.2017 року  з метою налагодження 

ефективної співпраці, спрямованої на 

забезпечення реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних 

покарань та пробації, розширення 

можливостей доступу до безоплатної 

правової допомоги осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням, 

Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Міловський районний сектор з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України об’єднали зусилля шляхом укладення Меморандуму про взаєморозуміння та 

співпрацю.  

12.04.2017 року  з метою 

інформованості щодо 

можливостей отримання 

безоплатної правової допомоги та 

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.о. директора 

Міловського місцевого центру з надання БВПД Пілюгіною В.В. в приміщенні 

Міловської районної бібліотеки було проведено круглий стіл для працівників сільських 



бібліотек Міловського району на тему «Порядок надання безоплатної правової 

допомоги». 

24-25.04.2017 року у м. Кремінна 

Луганської області відбулася дводенна 

конференція ПРООН, присвячена 

презентації результатів звіту 

«Правосуддя та безпека: погляд громад 

Луганської області». Метою конференції 

є презентація основних результатів 

опитування щодо рівня обізнаності, 

ставлення та сприйняття питань 

правосуддя та безпеки, обговорення та 

розробка конкретних рекомендацій з зацікавленими особами щодо вирішення проблем 

безпеки та доступу до правосуддя на рівні областей і громад.  

04.05.2017 року з метою налагодження ефективної співпраці, спрямованої на 

забезпечення рівних можливостей доступу громадян до правової інформації і правосуддя, 

набуття громадянами необхідного рівня правових знань та підвищення рівня правової 

культури і освіти населення, Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Марківська районна державна адміністрація Луганської області 

об’єднали зусилля шляхом укладання договору про взаєморозуміння та співпрацю.  

04.05.2017 року задля забезпечення інформацією про надання безоплатної 

правової допомоги, створення сприятливого середовища на рівні територіальної громади 

для якісного забезпечення її правових потреб, а також підвищення довіри населення до 

органів місцевого самоврядування в.о. директора Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Пілюгіною В.В. було підготовлено для 

розміщення на офіційній веб-сторінці Міловської районної державної адміністрації 

інформаційні матеріали про діяльність Центру та найактуальніші правові питання з  життя 

громади. 

05.05.2017 року з метою підвищення рівня правової обізнаності населення про 

діяльність Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Біловодського бюро правової допомоги було проведено «вуличне» 

інформування.  



 

Протягом звітного періоду працівниками  Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою якомога більшого охоплення 

та  підвищення правової обізнаності населення щодо можливостей надання безоплатної 

правової допомоги, поширювалися інформаційні матеріали на зупинках громадського 

транспорту, дошках оголошень, інформаційних стендах у приміщеннях органів місцевого 

самоврядування, інших державних організацій. 

 

 

08.05.2017 року працівниками Міловського місцевого  центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було проведено інформування громадян 

Станично-Луганського району Луганської області про діяльність Центру, порядку 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 



 

  

10.05.2017 року в.о. директора Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Пілюгіною В.В. у Біловодському 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Луганської області було проведено семінар-нараду для соціальних робітників району. 

Головною метою зустрічі було налагодження співпраці шляхом розширення доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги соціально-вразливим верствам населення, 

зокрема громадянам похилого віку, інвалідам, громадянам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

   

10.05.2017 року в.о. директора Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч з заступником 

Голови Біловодської районної державної адміністрації  Морозовою Л.М. з метою 

забезпечення рівних можливостей доступу жителів Біловодського 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. У 

зв’язку з необхідністю вирішення суттєвої проблеми доступу до якісної безоплатної 

правової допомоги жителів Біловодської громади були обговорені шляхи подальшої 

співпраці. 



Крім того, з метою підвищення рівня правової 

обізнаності місцевого населення, у приміщенні 

Біловодської РДА було розміщено 

інформаційні матеріали про діяльність 

Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

Біловодського бюро правової допомоги. 

 

15.05.2017 року з метою інформованості щодо можливостей отримання 

безоплатної правової допомоги, забезпечення активного правопросвітництва, 

налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, в.о. дректора Міловського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Пілюгіна В.В. прийняла участь в нараді Міловської 

районної державної адміністрації з керівниками структурних пдірозділів Міловської РДА, 

головою Міловської селищної ради, керівниками державних організацій та громадських 

об’єднань. 

17.05.2017 року з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) та посилення соціальних 

гарантій зазначеної соціально-вразливої категорії 

осіб в.о. директора Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Пілюгіною В.В. на Міловському прикордонному 

пункті контролю було розміщено інформаційні 

буклети з контактною інформацією та діяльність Центру.  

 

18.05.2017 року у Міловській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в.о. 

директора Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Пілюгіною В.В проведено лекцію для 

учнів та їх батьків на тему «Відповідальність 

батьків за виховання та розвиток дитини».  

 

 



24.05.2017 року в.о. директора Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Пілюгіною В.В. спільно зі спеціалістами 

Міловського районного центру зайнятості було проведено семінар для шукачів роботи 

на тему «Розстрочка на житлово-комунальні послуги та реструктуризація боргу». 

 

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, 

поширено буклети з контактною інформацією Центру. 

29.05.2017 року з метою 

інформованості щодо можливостей 

отримання безоплатної правової 

допомоги, забезпечення активного 

правопросвітництва на рівні 

територіальної громади, налагодження 

співпраці з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, в.о. дректора Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Пілюгіною В.В. було презентовано 

результати діяльності Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за І квартал 2017 рік. 

30.05.2017 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                                  

с. Городище Біловодського району Луганської області. Загальна кількість громадян, які 

звернулися задля отримання консультацій та роз’яснень з питань склала 5 осіб. 

 

01.06.2017 року з метою налагодження ефективної співпраці, спрямованої на 

захист законних прав і інтересів громадян та забезпечення доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги, Міловський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Городищенська сільська рада об’єднали зусилля 

шляхом укладення Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю. 

01.06.2018 року здійснено виїзний прийом громадян в с. Великоцьк Міловського 

району в приміщенні Великоцької сільської ради. В рамках роботи консультаційного 

пункту спеціалістом відділу правової інформації та консультацій Міловського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової було надано правові консультації з 

питань здійснення захисту прав громадян. 

 

Під час заходу було розповсюджено друковану продукцію - буклети, брошури 

з інформацією про контактні дані Центру та Біловодського бюро правової допомоги, 

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 питань склала 4 особи. 

01.06.2019 року команда Міловського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в Міжнародний день захисту дітей дарувала маленьким 

жителям селища свої вітання та гарний настрій. 

 

07.06.017  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. 

08.06.2017 року з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян про 

право на безоплатну правову допомогу, забезпечення інформацією про надання БПД, було 

проведено «вуличне інформування». 

 

 

 

 



09.06.2017 року в.о. директора 

Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Пілюгіна В.В. завітала з привітаннями у 

Міловську ЗОШ І-ІІІ ступенів, де відбулося 

урочисте вручення атестатів про базову 

загальну середню освіту учням 9-го класу. 

10.06.2017 року головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

Міловського місцевого центру з надання БВПД з метою підвищення якості правової 

допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) прийняв участь в тренінгу в рамках 

проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в 

Україні». 

 

Захід був спрямований на удосконалення нормативно-правової бази стосовно 

ВПО, імплементацію стандартів щодо захисту ВПО та відповідних процедур, сприяння 

доступу ВПО до психологічної, медичної, соціальної та правової допомоги та підвищення 

рівня їх обізнаності про свої права, підтримку ініціатив щодо інтеграції та підвищення 

спроможності ВПО на рівні територіальних громад, який проходив в готелі «Мир» міста 

Сєвєродонецька. 

12.06.2017 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 «Вступив в дію новий порядок призначення житлових субсидій». 

13.06.2017  року Міловським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було здійснено адресну допомогу та зареєстровано 

звернення на вторинну правову допомогу людини, яка не в змозі самостійно відвідати 

Центр. 

 

 

20.06.2017 року на виконання 

Меморандуму про співпрацю та 

взаєморозуміння в приміщенні 

Міловського районного сектору з 

питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства 

юстиції України в.о. директора 

Міловського місцевого центру 

Пілюгіна В. В. провела семінар на тему «Право засуджених на безоплатну правову 

допомогу». Під час заходу серед присутніх  було розповсюджено інформаційні буклети 

про роботу та контактну інформацію місцевого центру. 

 

22 червня 2017 року було проведено робочу 

зустріч в. о. директора Міловського місцевого 

центру з надання БВПД Пілюгіної В.В. з в. о. 

головного редактора Міловської районної газети 

«Слово хлібороба» Омельченко В.В.  

Метою зустрічі було обговорення участі редакції 

у Регіональній цільовій програмі щодо підтримки 

та адаптації ВПО у Луганській області на 2017-2018 рр., яка фінансується за рахунок 



обласного, міського та районного бюджетів та інформаційна підтримка з боку 

Міловського місцевого центру з надання БВПД.  Досягнута домовленість щодо 

висвітлення у публікаціях на постійній безоплатній основі найактуальніших питань та 

гострих проблем ВПО, з якими звертаються за правовою допомогою.   

27.06.2017 року працівниками 

Міловського МЦ до дня 

Конституції України було 

розроблено тематичні буклети та 

розповсюджено серед мешканців та 

гостей селища. Метою заходу було 

інформування людини про її права 

та підвищення правової обізнаності 

громадян. Під час заходу були 

надані правові консультації всім 

охочим.  Громадяни активно долучались до дискусій про основні права, свободи та 

обов’язки людини, що закріплені у Конституції України. 

 

30.06.2017 року в.о. директора Міловського місцевого центру Пілюгіна В.В. та 

головний спеціаліст відділу правової інформаціі та консультацій Мельник А.В. прийняли 

участь у нараді за участю в.о. голови райдержадміністрації С. Трубіцина, керівника 

апарату райдержадміністрації К. Тищенко, голів сільських рад Марківського району. Під 

час зустрічі було досягнуто домовленість про співпрацю, присутні були ознайомлені з 

статистичними показниками роботи центру та найактуальнішими питаннями, з якими 

звертаються громадяни. Але найважливішим було досягнення домовленості про 



регулярне проведення спільних виїзних прийомів громадян з метою надання правової 

допомоги «на місцях», у сільських радах Марківського району та організацію 

дистанційного пункту правової допомоги у самому селищі. 

 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД   

19.04.2017 року у м. Харків 

відбувся тренінг для працівників 

Регіонального центру та місцевих 

центрів, які приймають від 

адвокатів акти надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з 

додатками та здійснюють їх 

перевірку за участю представника 

Координаційного центру, метою якого  є запровадження єдиної практики застосування 

Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

27.04.2017 року у Києві відбувся навчальний семінар, метою якого було навчання, 

обмін досвідом і обговорення шляхів взаємодії органів юстиції та центрів з надання БВПД 

під час реалізації повноважень у сфері реєстрації громадських формувань.  

 



09.06.2017 року з метою удосконалення знань у сфері реєстрації громадських 

формувань спеціалісти центру прийняли активну участь в онлайн-семінарі на тему 

«Проблемні питання у сфері реєстрації громадських формувань» з Головним 

територіальним управлінням юстиції у Луганській області. Зокрема увага акцентувалася 

на необхідності поширення інформації про обов'язкове підтвердження громадськими 

організаціями своєї неприбутковості до 1 липня поточного року, поновленню 

технологічних карток та роботі з ЄДР. 

 

 

[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 

За період з 01.04.2017 по 30.06.2017 року Міловським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділом «Біловодське бюро 

правової допомоги», що є його відокремленим структурним підрозділом було 

зареєстровано 147 звернень клієнтів, з яких 11 написали письмову заяву про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 11 рішень 

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 
 102  98  4 

2 Відділ «Біловодське бюро 

правової допомоги» 

 45  38  7 

 Разом по МЦ  147  136  11 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 11 рішень 

про надання БВПД та надано 12 доручень адвокатам.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного  (%); соціального забезпечення  (%); сімейного  (%);  іншого  (%); спадкового  

(%); договірного  (%); земельного  (%); трудового  (%); житлового  (%); медичного (%); 

адміністративного  (%). 

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) – 6; ветеранам війни (УБД) – 3; 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 1; законним представникам дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 1.  
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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 – 5, 

в тому числі надання адресної допомоги -1; 

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

під час виїздів мобільних склала  25 осіб; 

 проведено  15 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 3 інформаційні матеріали з питань надання БПД. 
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