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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  

         07 жовтня 2019 року з доповіддю 

про результати діяльності місцевого 

центру за 9 місяців поточного року 

виступив на черговій керівній нараді 

керівників служб та організацій 

Мілового керівник місцевого центру 

Олександр Мельник. Він зазначив, що 

значний зріст показників відносно 

такого ж періоду минулого року 

відбувся по кожному показнику, без 

виключень: кількість зареєстрованих 

звернень громадян (151%); кількість 

наданих правових консультацій (127%); 

кількість отриманих письмових звенень 

про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (224%); кількість 

правопросвітницьких заходів (120%).     

           

           

           16 жовтня 2019 року з постійною 

правопросвітницькою темою щодо 

відповідального виступав перед 

біловодськими рятувальниками юрист  

Біловодського бюро правової допомоги 

Михайло Карягін. Він розповідав про 

нарахування аліментів, про програму 

«муніципальна няня» та соціальну допомогу 

для батьків, що доглядають за тяжко хворою 

дитиною і порядок отримання такої 

допомоги. 

 

 

          23  жовтня 2019 про торгівлю людьми, 

її ознаки і найпростіші заходи протидії 

розповідав слухачам юрист Міловського 

місцевого центру правової допомоги Сергій 

Бабанін, якого, спільно з робітниками 

Управління соцзахисту населення, запросили 

виступити перед громадянами, що 

знаходяться на обліку у Міловському центрі 

зайнятості.    

 



 

 

 

           24 жовтня 2019 року юрист Станично-

Луганського бюро правової допомоги Сергій 

Черепахін провів зустріч рятувальниками 

Станично-Луганської ДПРЧ 24 . Темою зустрічі 

стала "Пільги для учасників АТО та ООС".  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
01 листопада 2019 року юрист Біловодського 

бюро правової допомоги Михайло Карягін провів 

лекцію щодо пільг та можливостей, на які мають 

право учасники АТО (ООС) для службовців 

прикордонної частини. 
 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

06 листопада 2019 року, завдяки транспортній 

підтримці "Восток-SOS", юрист Сергій Бабанін 

влаштував мобільне консультування людей в 

Морозівській сільській раді Міловського району. 

Також було розміщено правові матеріали на 

чисельні теми для відвідувачів сільради. 

      

 

                                                                                    

 

 

                                                                                    

        

              08 листопада 2019 року перед Станично-

Луганськими прикордонниками виступила юрист 

бюро правової допомоги Юлія Какапіч з лекцієй на 

тему "пільги ветеранам і учасникам АТО". 

 

  

         

            



 

             

 

           14 листопада 2019 року лекцію про 

протидію торгівлі людьми прочитали службовцям 

Біловодської прикордонної частини юрист бюро 

безоплатної правової допомоги Михайло Карягін 

спільно з колегою із Міжнародної організації 

міграції.        

 

           

 

 

 

 

 

 

           15 листопада 2019 року Лекцію на тему 

"Домашнє насильство: кого і за що карає закон?" 

службовцям Міловської частини МНС прочитав 

юрист місцевого центру Сергій Бабанін. 

          

          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

          

 

         15 листопада 2019 Юрист Біловодського 

бюро Михайло Карягін приняв звернення від 

межканців с. Городища та с. Данилівки, де він 

влаштував мобільне консультування в приміщенні 

сільских рад.  

 

                      
            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          

          20 листопада 2019 року відбувся виїзд до 

Зориківки для роботи мобільного 

консультаційного пункту, його провів юрист 

Міловського місцевого центру Сергій Бабанін. 

Скориставшись нагодою, він також прочитав 

присутнім невеличку лекцію щодо останніх змін 

до земельного законодавства та відновив правові 

матеріали.  

 

 

 
               



                    

          

                                                                                                                                                                    

 

 

         26 листопада 2019 року Юлія Какапіч, 

юрист Станично-Луганського бюро, виступила   

перед школярами з темою «Пільги  для дітей 

внутрішньо переміщених осіб». Зустріч 

проходила в Станично-Луганській СШ №1 

спільно з представником Міжнародної 

організації міграції. 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

          

       28 листопада 2019 року  юрист Міловського 

місцевого центру Сергій Бабанін спільно з 

колегою із Міжнародної організації міграції 

Світланой Подколзіной відвідали Міловську 

загальноосвітню школу з виступом на тему 

"Протидія торгівлі людьми". 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

         29 листопада 2019 року юрист 

Біловодського бюро Михайло Карягін він 

виступив перед особистим складом рятівників з 

Біловодської протипожежної частини з темою 

"Протидія домашньому насильству", в якій 

розповів про його різновиди та 

відповідальність, та ознайомив присутніх зі 

статистикою в Україні по зверненням від 

постраждалих від домашнього насильства за 

цей та минулий роки. 

 

 

 

 
        



 

 

 

          04 грудня 2019 року відбувся районний 

правознавчий турнір на тему "Я маю право!" 

між збірною учнів двох шкіл (Станично-

Луганської та Валуйської) та командою 

працівників Станично-Луганського 

районного відділу поліції. Від Станично-

Луганського бюро участь в конкурсі (у складі 

журі) взяв начальник бюро Сергій Черепахін. 

 

        

             

 

 

           

 

 

         09 грудня 2019 року про безоплатну 

правову допомогу, її доступність та 

можливості, що вона дає людям, розповів 

учням Кондрашівської загальноосвітньої 

школи наш колега, начальник Станично-

Луганського бюро правової допомоги Сергій 

Черепахін. 

      

 

 

 

 

 

 

          10 грудня 2019 року відбулась зустріч 

працівників місцевого центру з учнями 10 

класу Міловської гімназії, присвячена "Дню 

відкритих дверей". Їм було запропоновано 

перегляд тематичного відео про права 

людини в історичному розрізі: становлення 

поняття, історичні особистості та події, що 

протягом тисячоліть сприяли формуванню 

прав людини у сучасному розумінні. 

            

 

 

 

 

 



      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

29 жовтня в правовому клубі PRAVOKATOR.Харків відбувся семінар для працівників 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та тему «Новели у діяльності 

нотаріату України. Проблемні аспекти прийняття спадщини» Працівники Міловського 

місцевого центру та бюро взяли участь в семінарі заочно (відеоконференцзв’язок). Метою 

семінару є підвищення обізнаності працівників системи безоплатної правової допомоги з 

новелами у діяльності нотаріату України та у питаннях щодо прийняття спадщини для 

подальшого практичного застосування при наданні безоплатної правової допомоги. 

16-17 грудня працівники Міловського центру прийняли участь в  тренінгу 

«Особливості надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого 

насильства, який проходив в  правовому клубі PRAVOKATOR м. Київ. Метою заходу є 

підвищення спроможності працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги надавати якісну правову допомогу постраждалим від домашнього та гендерно 

зумовленого насильства. 

 

[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 

 

          

           Близько двох десятків жителів та гостей 

Мілового було інформовано про безоплатну 

правову допомогу протягом дії мобільного 

консультаційного пункту на вулиці Миру 1 

листопада 2019 року. Юрист місцевого центру 

Сергій Бабанін розповідав про 

можливості #БПД, відповідав на запитання та 

роздавав правові матеріали на ті теми, що 

цікавлять людей. Він також запрошував їх 

відвідати місцевий центр для вирішення 

правових питань. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD1jo03KyHvvGRaovDuiEEH1Di3C0mHEn6udExiHc8iQIea-xPFGxM0Dq2jRtxpYInl_mURkDjyTZhUCEXFLSEL04sdjbynWV29-j4gIzh4D179l3ForEGBDKtYk18AI_iTlJV6YFb6F1Ga1v-vNqqgU-HpU-HDt2IA6fMXs486WtY7zEpAa9p92CRCgMEdJwdPQuj-FmYmlEt7gCFWOvhg5Nux75d9R7VObEsXMNbnO9DtXybaVOeRH8dYzuL-UlqnHIyL8S2jwDMH0ZGPTSY30JndF-WZnMXbpQMrMRioAgYl1bnPq3EvPjONeXTnx7E7l8ukfCyTpRDRmXSKMw2oHA&__tn__=%2ANK-R


 

 

              08 листопада 2019 року працівники 

Міловського місцевого центру влаштували 

мобільний консультаційний пункт на вул. 

Миру. Діяльністю пункту зацікавились кілька 

десятків переходжих: вони отримали буклети 

на цікаві для них правові теми.           

         

 

        

              

           

 

 

 

         15 листопада 2019 року проведено 

вуличне інформування про існування 

безоплатної правової допомоги та 

можливості, які вона дає простим людям, 

провели сьогодні юристи місцевого центру.      

           

          

 

 

 

          

          29 листопада 2019 проведено вуличне 

інформування з розповсюдженням відомостей 

про діяльність місцевого центру та системи 

БПД в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Розділ 2. Результативні показники діяльності 

                За період з 01.10.2019 по 28.12.2019 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 560 звернень клієнтів, кількість нових 

клієнтів становить 525 особи, з яких 191  написали письмову заяву про надання БВПД. 

               В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 188 рішень 

про надання БВПД та надано 7 доручень адвокатам та 181 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 3 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 

186 137 53 

2 Відділ «Біловодське бюро правової 

допомоги» 
99 75 24 

3 Відділ «Станично-Луганське бюро 
правової допомоги» 

275 161 114 

 Разом по МЦ 560 373 191 

           В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільного 238 

(42,5%); сімейного 47 (8,4%); кримінальне право 3 (0,5%); пенсійне право 141 (25,2%); 

спадкового 41 (7,3%); трудового 12 (2,1%); земельного 22 (3,9%); адміністративного 8 

(1,4%); житлового 20 (3,6%); інше 28 (5%) (разом – 560) 

 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) – 35; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 151; 

- 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. 
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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 19 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 120 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- проведено 19 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 11 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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