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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Старобільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності    

у II кварталі 2019  року 
 

Розділ І. 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. 

З метою підвищення правової обізнаності населення Новоайдарського 

району та інформування громадян щодо захисту своїх прав, на виконання 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 19 

березня 2019 року "Новоайдарським бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснено розповсюдження інформаційних буклетів правового 

змісту в центрі обслуговування платників Новоайдарської державної 

податкової інспекції Старобільського управління Головного управління ДФС 

у Луганській області. 

20.03.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 

"Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю 

право голосу», для ефективного інформування громадян стосовно виборчих 

прав, Щастинське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснило 

розповсюдження інформаційно-правових плакатів відповідної тематики в 

приміщенні КП «Жилбутстройсервис». 

21.03.2019 з метою підвищення правової обізнаності громадян з питань 

реалізації своїх виборчих прав, начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги поновила в місцях загального доступу 

громадян: в Управлінні праці та соціального захисту населення 

Новопсковської РДА, Новопсковській філії ПАТ «Укртелеком», архівному 

відділі Новопсковської РДА, тематичні буклети правового змісту системи 
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БПД, матеріали щодо правопросвітницького загальнонаціонального проекту 

"Я маю право голосу", зокрема інформаційні буклети роз’яснювального 

характеру «Як внутрішньо переміщеній особі проголосувати на виборах 

президента України?» та тематичні буклети з контактними даними 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та підпорядкованих бюро.  

22.03.2019 року з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право 

голосу», для ефективного інформування громадян стосовно виборчих прав, 

Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснило розповсюдження 

інформаційно-правових буклетів 

"Як внутрішньо переміщеній особі 

проголосувати на виборах 

Президента України" серед ВПО, 

які перебувають на території 

Новоайдарського району. 

25.03.2019 року на виконання 

правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство», 

начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Матвієнко М.О. провела тематичну зустріч зі спеціалістами Новопсковського, 

Голубівського, Брянківського відділів державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Луганській області.  

Під час заходу працівники ВДВС розповіли про концепцію 

правопросвітницької кампанії “Відповідальне батьківство”, яка ініційована 

Міністерством юстиції України у рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

Начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Матвієнко М.О. 

наголосила, що на сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема 

агресивних проявів у стосунках школярів підліткового віку. Тому, в 
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подальшому важливим є організація роботи проведення правових уроків в 

загальноосвітніх закладах району, так як шкільне насильство визначено 

адміністративним правопорушенням та Законом України № 2657-VІІІ від 

18.12.2018 року Кодекс України про адміністративні правопорушення 

доповнено статтею 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього 

процесу».  Наступним питанням було обговорення правопросвітницької 

кампанії «Я маю право обирати», з роз’ясненням якого виступила начальник 

Бюро правової допомоги Матвієнко М.О., яка доповіла про необхідність 

проведення роз’яснювальних кампаній, зокрема для внутрішньо переміщених 

осіб, щодо реалізації їх виборчих прав. Було наголошено, що системою БПД 

виготовлено тематичні буклети «Як внутрішньо переміщеній особі 

проголосувати на виборах президента України?», та необхідність активізації 

правосвідомості громадян шляхом інформування щодо виборчих процедур. 

25.03.2019 року, з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право 

голосу», головний спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков С.В., відвідав Новопсковський відділ Марківського 

об’єднаного УПФУ в Луганській області та здійснив розповсюдження 

інформаційно-правових буклетів відповідної тематики. 

У зв'язку з проведенням 31 березня поточного року виборів Президента 

України, Старобільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги продовжує проведення інформаційної кампанії «Я маю 

право голосу». 26.03.2019 року, в рамках інформаційної кампанії «Я маю 

право голосу», серед учнів Старобільського професійного ліцею №93 

організовано та проведено правопросвітницький та інформаційний захід з 

питань виборчого права шляхом.  Серед усіх учасників заходу були 

розповсюджені тематичні матеріали і буклети. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування 

населення Новоайдарського району щодо захисту своїх прав, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 
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ПРАВО!", 26 березня 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено 

розміщення інформаційних буклетів в відділенні Новоайдарського поштового 

зв'язку "Укрпошта". 

27.03.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 

"Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю 

право голосу», для ефективного інформування громадян стосовно виборчих 

прав, Щастинське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснило 

розповсюдження інформаційно-правових плакатів відповідної тематики в 

приміщенні ВП 1 Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області, державної 

нотаріальної контори м. Щастя, Гуманітарного штабу UNHCR- Агентства 

ООН по справам біженців, гуманітарної місії «Пролісок». 

27 березня 2019 року на виконання всеукраїнської правопросвітницької 

кампанії «Відповідальне батьківство», яка проходить в рамках 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», метою якої є підвищення 

обізнаності населення про механізми реалізації та захисту прав дитини на 

належне та безпечне освітнє середовище, гарантії для батьків, начальник 

відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Матвієнко М.О. 

спільно з вихователем групи «Світлячок» ДНЗ «Теремок» створили правовий 

куточок на якому зокрема розмістити корисну інформацію для батьків щодо 

забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, інформацію щодо 

відповідального ставлення до батьківства, інформаційно-тематичні буклети 

системи БПД. 

26.03.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. відвідала Білокуракинський районний центр зайнятості 
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де взяла участь у семінарі, організованому працівниками центру на тему 

«Легальна зайнятість». Присутнім були наведені ознаки та відмінності 

трудового договору та 

договору цивільно-правового 

характеру, наслідки 

укладання при реалізації прав 

в тому числі на працю та 

оплату праці. Особи, які 

перебувають на обліку також 

отримали корисну для себе 

інформацію стосовно порядку 

прийняття спадщини, дізнались в яких випадках виникає необхідність 

встановлення факту родинних відносин, тощо. Для можливості вирішення цих 

та буд яких інших питань присутні отримали інформацію про порядок 

звернення для отримання безоплатної правової допомоги та пам'ятки, які 

роз'яснюють, як саме скористатись правом на безоплатну правову допомогу, 

куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 

26.03.2019 року на базі Білокуракинського районного центру зайнятості 

працював мобільний консультативний пункт надання безоплатної правової 

допомоги організований начальником Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коряк І.М. під час роботи якого консультацію отримали 

дві особи з питань земельного та іншого цивільного права.На виконання 

інформаційної кампанії «Я маю право голосу», з метою правової обізнаності 

громадян, які перебувають на обліку в Сватівському районному відділу філії 

Державної установи "Центр пробації" в Луганській області, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 

право!», відповідно до Плану надання правової допомоги, 26 березня 2019 

року начальником відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги Будник М.В. в приміщенні установи пробації було проведено 

лекцію на тему: "Президентські вибори 2019 року: права і обов'язки 

громадян". Під час проведення лекції присутнім було роз'яснено їх 

конституційне право приймати участь у виборах, порядок проведення 

голосування на дільницях, попереджено про недопустимість вчинення 

протиправних дій під час 

проведення виборів та 

передвиборної агітації, 

ознайомлено з 

адміністративною та 

кримінальною 

відповідальністю за 

вчинення 

правопорушень, 

пов'язаних з виборами. 

28 березня 2019 року начальником відділу "Новоайдарське бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінаковою Т.М. проведено презентацію послуг 

бюро правової допомоги. Крім того, в рамках проведення інформаційної 

кампанії "Я маю право обирати" проведено лекцію на тему: "Виборець має 

право знати". Під час заходу роз'яснено, що має знати виборець, який іде на 

дільницю для голосування, а саме: особа, яка йтиме на виборчу дільницю для 

голосування, повинна 

обов'язково взяти із собою 

власний паспорт громадянина 

України, проголосувати на 

виборах можна лише особисто, 

виборець може перебувати в 

приміщенні для голосування 
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протягом часу, необхідного для голосування, виборчий бюлетень виносити за 

межі виборчої дільниці заборонено та інше. 

28 березня 2019 року, начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Матвієнко М.О. спільно зі спеціалістами Новопсковського, 

Голубівського та Брянківського відділів Державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Луганській області з метою 

інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному 

житті у правовий спосіб було проведено інформування громадян по вул. 

Гагаріна, Айдарській та Українській селища Новопсков. Громадянам 

роз’яснено, що основним завданням загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 

ПРАВО» є підвищення рівня знань українців щодо своїх прав у різних сферах 

життя, їх правової свідомості та здатності захищати свої права. Інформаційні 

матеріали правового змісту були розповсюджені у поштові скриньки та у 

під’їздах багатоквартирних будинків. За традицією, представники органів 

ДВС та БПД не тільки консультували громадян, а ще й розповсюджували 

тематичні друковані матеріали Міністерства юстиції України та системи 

безоплатної правової допомоги, які деталізують право громадян на отримання 

житлових субсидій, на оформлення договору оренду землі, на безперешкодне 

отримання аліментів, допомоги при народженні дитини, поновленні на роботі 

незаконно звільненого працівника, безоплатної передачі земельної ділянки 

громадянам, тощо. 

28.03.2019 року з метою проведення правопросвітницької роботи та 

підвищення рівня освіченості мешканців м.Сватове та Сватівського району, в 

рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» та в рамках інформаційної кампанії "Я маю право голосу", 

головним спеціалістом "Сватівського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хафізовою А.С. в приміщенні Сватівської центральної районної 

бібліотеки була організована робота дистанційного пункту доступу до 
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безоплатної правової допомоги через 

Skype-зв'язок, зокрема, з 

використанням можливостей 

системи "Бібліоміст". Завдяки Skype-

зв'язку була проконсультована одна 

особа з питання про отримання пільг 

для людини з інвалідністю ІІ групи. 

В приміщенні Сватівської центральної районної бібліотеки були 

розповсюджені інформаційні буклети, які роз'яснюють, як скористатись 

правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності 

телефонувати і звертатись за її отриманням. 

02 квітня 2019 року начальником відділу "Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мінаковою Т.М. проведено семінар 

на тему: "Легалізація зайнятості". Крім того, 

присутнім було нагадано, що держава гарантує 

громадянам України безоплатно отримати ліки, 

які визначені нормами чинного законодавства 

України. Після заходу працював мобільний пункт консультування громадян 

та громадяни могли скористатись своїм правом на безоплатну правову 

допомоги і отримати юридичні консультації. 

 03.04.2019 року начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Матвієнко М., спільно зі спеціалістами 

Новопсковського, Голубівського, Брянківського відділів ДВС були 

присутніми на батьківських зборах батьків майбутніх першокласників 

Новопсковського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. На даному заході 

були розповсюджені інформаційно-тематичні буклети Міністерства юстиції 

України, системи БПД. На інформаційному стенді та дошці оголошень 
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працівниками ДВС були розміщені інформаційні плакати МЮУ щодо 

звернення уваги батьків, педагогічного складу та учнів на те, що батьки, які 

оплачують навчання дитини у дитячих садочках, гуртках, спортивних та 

інших секціях можуть отримати підтримку від держави у вигляді податкової 

знижки на навчання та повернути частину коштів, витрачених на розвиток 

дитини, Матвієнко М. розмістила тематичні буклети правового змісту. 

04.04.2019 з метою підвищення правової обізнаності громадян, на 

виконання інформаційної кампанії «Я маю право», головним спеціалістом 

відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізовою А.С. 

спільно з представниками Сватівського районного військового комісаріату 

проведено бесіду з безробітними, які знаходяться на обліку в Сватівському 

РЦЗ. Головним спеціалістом було доведено громадянам інформацію щодо 

безоплатного забезпечення ліками та державної гарантії на лікуванням 

рідкісних захворювань. Під час проведення бесіди громадяни отримали 

інформаційні буклети Міністерства юстиції України. 

04.04.2019 року начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Матвієнко М. відвідала Управління праці та соціального 

захисту населення Новопсковської РДА, де спільно з начальником управління 

С.Хомутянською та спеціалістами установи провели робочу зустріч, 

спрямовану на найактуальніші питання життя громади. Під час зустрічі було 

зокрема розглянуте питання щодо рекомендації директора Старобільського 

МЦ з надання БВПД про включення Матвієнко М.О. до складу комісії з 

питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї. Матвієнко М. 

доповіла присутнім про коло суб’єктів, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги та необхідний перелік документів 

для підтвердження категорії суб’єкта для отримання БВПД відповідно до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Наприкінці зустрічі з 

начальником УСЗН було укладено домовленість про подальшу співпрацю та 
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необхідність проведення подібних зустрічей, 

обговорення актуальних проблем громади і у 

разі виникнення у громадян юридичних 

питань – перенаправлення їх до спеціалістів 

Бюро правової допомоги. В місцях доступу 

клієнтів Управління до інформації були 

залишені тематичні буклети правового змісту та буклети з контактними 

даними Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та підпорядкованих відділів бюро. 

В рамках укладеного меморандуму про співпрацю працівники 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

регулярно відвідують відділення 

денного перебування КУ «Центр 

надання соціальних послуг» 

Білокуракинської селищної 

територіальної громади. Черговий 

«Урок права» для підопічних цього 

відділення провела начальник Білокуракинського бюро Коряк І.М. 

04.04.2019р. Темою заходу стало питання безоплатного забезпечення ліками. 

Як правило підчас таких зустрічей працівники Центру прагнуть якомога 

більше розширити рівень правових знань громадян похилого віку та наводять 

практичні приклади вирішення проблемних питань. Під час заходу всі 

присутні отримали пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом на 

безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і 

звертатись за її отриманням.   

05.04.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 

"Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» та з нагоди тематичного тижня права на тему 



11 
 

«Безоплатне забезпечення ліками .Державні гарантії лікування рідкісних 

захворювань» головний спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков С.В. поспілкувався з мешканцями району на відповідну тему 

та довів до відома населення інформацію, що з 1 квітня 2019 року ліки за 

урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати тільки за 

електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та 

педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. 

04.04.2018 року відділ «Щастинське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, спільно з 

Департаментом 

соціального захисту 

населення Луганської 

облдержадміністрації та 

міжнародними 

організаціями «Лікарі 

світу» та Фонду ООН у 

галузі народонаселення, 

здійснили виїзд до 

Петропавлівський селищної ради Станично –Луганського району Луганської 

області, де з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої 

права та право на безоплатну правову допомогу проведено тренінг на тему: 

«Організація роботи щодо запобігання протидії насильству та забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в ОТГ».  

Під час тренінгу мешканцям смт. Петропавлівка було роз’яснено 

законодавство стосовно ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». Також населення ознайомлено з основними завданнями бюро 

правової допомоги, переліком кола осіб, які мають право на гарантовану 

державою безоплатну правову допомогу, порядком отримання безоплатної 
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первинної і вторинної правової допомоги та повідомлено про проведення 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

"Я МАЮ ПРАВО!". 

05 квітня 2019 року 

представники відділу 

"Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснили виїзний прийом громадян в с.Новоохтирка 

Новоайдарського району. Під час прийому місцеві жителі та внутрішньо 

переміщені особи, які проживають на території населеного пункту, 

скористались своїм правом на безоплатну правову допомогу та отримали 

відповіді по питанням щодо пенсійного забезпечення, стягнення аліментів та 

інші. Серед присутніх громадян розповсюджено буклети про діяльність, 

місцезнаходження, контактні телефони Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро і 

тематичні буклети загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!" 

08 квітня 2019 року в смт. Новопсков поблизу продовольчого ринку 

«Троянда», працівники відділу «Новопсковське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з спеціалістами Новопсковського, Голубівського, 

Брянківського відділів ДВС Головного ТУЮ у Луганській області проводили 

вуличне інформування громадян. Відбувалось це в рамках реалізації 

загальнонаціонального просвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО». Перехожим розповіли, що основним завданням 

проекту «Я МАЮ ПРАВО» є підвищення рівня знань українців щодо своїх 

прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності 
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громадян захищати свої права, зокрема було проінформовано мешканців 

селища про категорії осіб, які мають право отримати адвоката за рахунок 

держави, а також надано роз’яснення особам, які зверталися з правовими 

питаннями. Крім того, громадяни отримали інформаційні буклети та 

роз’яснення щодо кампаній, які проводяться Мінюстом. 

З метою запобігання порушення прав жителів сільської місцевості 

гарантованих їм Конституцією України та законами у різних сферах життя на 

виконання правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», яка 

проходить в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право», головним 

спеціалістом Сватівського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Хафізовою А.С.. разом з приватним нотаріусом Сватівського нотаріального 

округу Луганської області Матвієвським Д.В. 11.04.2019р. було проведено 

мобільне консультування мешканців Мілуватської сільської ради 

Сватівського району Луганської області. Під час виїзного заходу жителі села 

отримали первинну правову допомогу у вигляді консультацій з питань 

спадкового, земельного та інших галузей права та були проінформовані про 

порядок надання вторинної правової допомоги. В приміщенні сільської ради 

розміщено буклети системи безоплатної правової допомоги, які роз'яснюють, 

як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 
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12 квітня 2019 року у приміщенні 

Новопсковського районного відділу 

реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у 

Луганській області відбулася робоча зустріч 

та спільне консультування громадян за 

участю начальника відділу Новопсковське 

бюр

о правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М.О., начальника 

Новопсковського РВ РАЦС Тарасенко 

Н.В. та приватного нотаріуса 

Кулікової Я.В. Під час робочої зустрічі 

було обговорено план реалізації 

інформаційної кампанії 

«Відповідальне батьківство», що 

реалізується відповідно до 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право», тематичних тижнів права, 

зокрема «Оформлення паспорта громадянина України» (у тому числі у разі 

відсутності свідоцтва про народження або його втрати), тощо. Під час 

консультування громадянам надано роз’яснення з наступних правових 

питань: можливість отримання документів про шлюб та народження з 

Російської Федерації, порядок видання повторного свідоцтва про народження 

та процедура отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на 

тимчасово окупованій території; порядок витребування дубліката свідоцтва 

про народження з м. Караганда Республіки Казахстан. Проведення подібних 

прийомів громадян сприяє комплексному вирішенню правової проблеми, 
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підвищує правову обізнаність мешканців, чим підвищує рівень правової 

спроможності громади. 

10/11 квітня 2019 року в готелі "Мир" м. Сєвєродонецька відбувся 

тренінг для працівників системи БВПД Луганської області у якому прийняли 

участь працівники Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро правової допомоги.  

Доступ до правосуддя та адміністративних послуг для внутрішньо 

переміщених осіб в Україні- основна тематика зустрічі. Працівники Центрів 

дізнались про міжнародні стандарти у сфері прав людини ВПО, інтеграцію 

ВПО та довгострокові рішення. З великим азартом учасники приймали участь 

у практичних завданнях.  Загалом під час зустрічі було обговорено багато 

питань, існуючих проблем та шляхів їх вирішення. Тренінг відбувся за 

підтримки фонду Макса Планка. 

12 квітня 2019 року, в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", з метою інформування 

мешканців смт.Новоайдар та Новоайдарського району про систему 

безоплатної правової допомоги, представниками "Новоайдарського бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснено розповсюдження інформаційних 

буклетів про основні функції, адресу, контакти бюро правової допомоги, 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

буклети із соціально-правових 

питань в Новоайдарському 

відділенні Старобільського 

об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України 

Луганської області. 
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16 квітня 2019 року в приміщенні Новопсковського районного сектору з 

питань пробації працював пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 

Начальник відділу Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М.О. на виконання заходів 1.1.2; 1.1.3; 1.1.15 Плану 

надання правової допомоги, в рамках реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право» та з метою підвищення 

рівня знань підоблікових засуджених, що 

перебувають на обліку в секторі з питань 

пробації, провела тематичну лекцію на тему 

«Право засуджених на правову допомогу». Під 

час консультування було зареєстровано 2 

звернення підоблікових засуджених та надано 

роз’яснення з сімейного та земельного права. 

Наприкінці заходу присутнім були 

розповсюджені інформаційно-тематичні 

буклети правового змісту та буклети з 

контактними даними Бюро.  З начальником та 

спеціалістами Новопсковського районного 

сектору з питань пробації проведено окремо 

робочу зустріч, на якій зокрема було обговорено про необхідність проведення 

в подальшому консультативних пунктів та теми зустрічей, які хвилюють 

підоблікових, що перебувають на обліку в центрі пробації. 

З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян, які 

перебувають на обліку в Новоайдарському районному секторі з питань 

пробації, 17 квітня 2019 року представниками "Новоайдарського бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено презентацію послуг, які надає бюро 

правової допомоги, та лекцію на тему: "Спадкування за законом". Після 

заходу працював дистанційний пункт консультування, під час якого, бажаючі 
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отримали відповіді на хвилюючи їх запитання. 

18.04.2019 року в приміщенні управління соціального захисту населення 

Сватівської райдержадміністрації з 10-00 до 11-00 працював мобільний пункт 

консультування громадян. На виконання правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство», яка проходить в рамках правопросвітницького 

проекту «Я маю право», головним спеціалістом Сватівського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хафізовою А.С. було доведено до відома громадян про 

права туристів та про правові аспекти відпочинку на природі. Також 

відвідувачам управління соціального захисту населення Сватівської 

райдержадміністрації був роз'яснений порядок отримання послуги 

"Муніципальна няня". Крім того проведено роботу з розповсюдження 

інформаційного матеріалу на відповідну тематику серед відвідувачів 

вищезазначеної установи. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

директор Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснив 24 квітня 2019 року виїзний прийом та надав 

адресну правову допомогу особі з інвалідністю, яка за станом здоров’я не 

покидає місце мешкання. Під час адресної правової допомоги, директор 

Центру провів консультування з порушених питань, роз’яснив порядок 

отримання вторинної правової допомоги. Громадянин звернувся за отримання 

вторинної правової допомоги.   

З метою обговорення питань взаємодії з питань правового захисту 

внутрішньо переміщених осіб, 24 квітня 

2019 року в приміщенні Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено 

робочу зустріч працівників центру з 

представниками польового офісу 

Норвезької ради у справах біженців у м.Сєвєродонецьк, Луганська область.   
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07.05. 2019 року, з метою підвищення 

рівня правової обізнаності громадян м. Щастя 

Новоайдарського району, укладено 

меморандум про співпрацю з надання 

безоплатної правової допомоги між 

Старобільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та військово – цивільною 

адміністрацією м. Щастя Новоайдарського району. 

07 травня 2019 року в приміщенні Новоайдарського 

районного суду Луганської області з 11-00 до 12-00 працював 

мобільний пункт консультування громадян, організований 

"Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

13 травня 2019 року представники 

"Новоайдарського бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснили виїзний прийом громадян в с. Побєда 

Новоайдарського району. 

З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення 

права осіб на безоплатну правову допомогу, 22.04.2019 "Новоайдарським 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено "вуличне" інформування 

жителів смт. Новоайдар. Населення ознайомлено з основними завданнями 

бюро правової допомоги, переліком кола осіб, які мають право на гарантовану 

державою безоплатну правову допомогу, порядком отримання безоплатної 

первинної і вторинної правової допомоги та повідомлено про проведення 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

23 квітня 2019 року в приміщенні управління соціального захисту населення 

Новоайдарської райдержадміністрації з 14-00 до 15-00 працював мобільний 
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пункт консультування громадян, організований "Новоайдарським бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. З метою підвищення рівня правової обізнаності 

громадян про загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО!" та систему 

безоплатної правової допомоги, проведено роботу з розповсюдження 

інформаційного матеріалу на відповідну тематику серед відвідувачів 

установи. 

24 квітня 2019 року, в рамках реалізації 

проекту "Я МАЮ ПРАВО" і 

інформаційної компанії “Відповідальне 

батьківство”, працівниками 

Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної правової 

допомоги, разом з працівниками 

Білокуракинської державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції, провели вуличне інформування населення 

Білокуракинського району по вулиці Базарній. Мешканці селища отримали 

інформаційні буклети, які містять корисну інформацію стосовно прав батьків 

та їх дітей зокрема права на податкову знижку на навчання дитини, стягнення 

аліментів, отримання послуги “Муніципальна няня” та грошову допомогу 

батькам, які доглядають за важкохворою дитиною. 

        25.04.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 

"Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» головний спеціаліст відділу «Новопсковське бюро 

правової допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Бутков С.В. разом з представниками 

Брянківського, Голубівського, Новопсковського відділів державної 

виконавчої служби ГТУЮ в Луганській області провели вуличне 

інформування громадян відносно Закону України «Про авторське право та 
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суміжні права».  Громадянам було доведено до відома, що майнові авторські 

права самостійно може здійснювати фізична особа, яка досягла 14 років. 

Також авторські права є відчужуваними та можуть бути передані (відчужені) 

іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. Крім цього, 

що майнові авторські права можуть переходити до інших осіб в порядку 

правонаступництва, в т. ч. спадкування. Серед громадян розповсюджені 

буклети відповідного змісту. 

       25.04.2019 р. в рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", 

інформаційної компанії “Відповідальне батьківство” працівниками 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної правової допомоги разом з працівниками 

Білокуракинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції, провели вуличне 

інформування населення Білокуракинського району по вулиці Базарній. 

Мешканці селища отримали інформаційні буклети, які містять корисну 

інформацію стосовно прав батьків та їх дітей зокрема права на податкову 

знижку на навчання дитини, стягнення аліментів, отримання послуги 

“Муніципальна няня” та грошову допомогу батькам, які доглядають за 

важкохворою дитиною. Так в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО" , з метою 

інформування мешканців Білокуракинського району про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги на території смт. Білокуракине, 24 

квітня 2019 року працівники Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели "вуличне інформування" громадян по вул. Центральній та 

вул. Базарній. 

        26 квітня 2019 року в приміщенні Щастинської державної нотаріальної 

контори з 09-00 до 11-00 працював мобільний пункт консультування 

громадян, організований "Щастинським бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян про 
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загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО!" та систему безоплатної 

правової допомоги, проведено роботу з розповсюдження інформаційного 

матеріалу на відповідну тематику серед відвідувачів установи.  

      В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО" 03.05.2019 р. працівники 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели "вуличне 

інформування" громадян та оновили інформаційні стенди селища. Під час 

заходу бажаючі отримали консультації працівників Бюро та запрошення для 

вирішення проблем через судові інстанції. 

06 травня 2019 року на виконання заходів 1.1.3, 

1.1.15 Плану надання правової допомоги відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

Меморандуму про співпрацю,  в Новопсковському районному секторі з 

питань пробації відбувся черговий інформаційно-просвітницький захід для 

умовно засуджених, які перебувають на обліку в секторі пробації та працював 

дистанційний пункт доступу до БПД. 

       07.05.2019 начальник відділу «Білокуракинське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. взяла участь у черговому засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини, яке відбулось під головуванням голови комісії, голови 

райдержадміністрації Іванюченко С.І. 

       08.05.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. взяла участь у семінарі організованому працівниками 

Центру на тему «Легальна зайнятість».  Додатково в рамках заходу спільно із 

представниками служби у справах дітей Білокуракинської  РДА  присутнім 

була розкрита тема виконання батьківських обов’язків у тому числі стосовно 

пільг батькам, які виховують дітей та ступень  відповідальності за неналежне  
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виконання батьківських обов’язків.  

08.05.2019 року в приміщенні управління соціального захисту 

населення Сватівської райдержадміністрації з 13-00 до 14-00 

працював мобільний пункт консультування громадян. На 

виконання правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство», яка проходить в рамках правопросвітницького 

проекту «Я маю право», головним спеціалістом Сватівського 

бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізовою А.С. було 

доведено до відома громадян про правовий захист та пільги для учасників 

бойових дій. Також відвідувачам управління соціального захисту населення 

Сватівської райдержадміністрації був роз'яснений порядок нарахування та 

розмір аліментів. 

           08.05.2019 року на базі Білокуракинського районного центру  

зайнятості працював мобільний консультативний пункт надання безоплатної 

правової допомоги організований начальником Білокуракинського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коряк І.М. під час роботи якого консультацію 

отримали дві особи з питань трудового  та спадкового права. 

11 травня 2019 року, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!", з метою інформування мешканців 

смт.Новоайдар та Новоайдарського району про систему 

безоплатної правової допомоги, представниками 

"Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснено розповсюдження інформаційних 

буклетів про основні функції, адресу, контакти бюро правової допомоги, 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

буклети із соціально-правових питань в Новоайдарському районному центрі 
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зайнятості. 

        13 травня 2019 року згідно затвердженого плану роботи дистанційного 

пункту з надання безоплатної правової допомоги, головний спеціаліст 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коновалов Р.О. 

спільно із працівниками Білокуракинського  районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Луганській області в приміщенні 

Сектору надали індивідуальну консультацію суб'єкту пробації з питань 

отримання документів необхідних для призначення пенсії. 

З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення 

права осіб на безоплатну правову допомогу, 14.05.2019 

"Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено "вуличне" інформування жителів 

смт.Новоайдар, вул. Сонячна. 

14 травня 2019 р. в читальній залі Сватівської 

центральної районної бібліотеки відбулося чергове 

засідання кіноклубу медіа-просвіти з прав людини 

Docudays UA. Школярі 10-го класу ЗОШ №2 

переглянули та обговорили фільм шведської 

режисерки Елін Йонсон «Боротьба Джамали». 

З метою підвищення рівня правової обізнаності 

громадян, які перебувають на обліку в 

Новоайдарському районному секторі з питань 

пробації, 15 травня 2019 року представниками 

"Новоайдарського бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

правопросвітницький захід, присвячений Дню охорони праці. 

16.05.2019 на Веб-сайті організації "Офіційний 
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сайт Новопсковська селищна рада Луганська область, Новопсковський район 

розміщено інформаційну публікацію "До дня охорони праці в Україні». 

17.05.2019 на Веб-сайті організації 

Електронне інформаційне видання 

Слобожанщини. Вся правда про 

Слобожанщину (Новопсковський район) 

розміщено інформаційну публікацію «Вас 

оштрафувала поліція, але Ви не винні. Що далі?». 

З метою реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», порядок якого 

затверджено спільним наказом міністерства юстиції та генеральної 

прокуратури України та погодженого з директором державної установи 

«Центр пробації» № 172/5/10 від 21.01.2019 року, 22 травня на базі 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за участі психолога 

Лускової Ірини, було проведено роботу з двома неповнолітніми відповідно до 

завдань проекту що реалізується. 

10 червня начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань 

сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми, яке відбулось в приміщенні 

Білокуракинської райдержадміністрації під головуванням заступника голови 

Білокуракинської РДА Вервейко Наталії Іванівни. На засіданні розглядалися 

питання: про взаємодію та стан виконання Закону України та постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі»; введення Єдиного 

державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі, терміновий заборонний та обмежувальний приписи. Було 
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внесено пропозицію про створення кризової кімнати для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства. 

       20 травня 2019 року за запрошенням начальника Новопсковського РС з 

питань пробації Скребцової В.О., головний спеціаліст відділу Новопсковське 

бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Бутков С.В. спільно зі страховим 

експертом з охорони праці сектору страхових експертів з охорони праці 

Старобільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Луганській області Сорокіною О.С. 

провели робочу зустріч та правопросвітницький захід, присвячений 

Всесвітньому дню охорони праці для облікових сектору пробації. Зокрема 

присутнім було наголошено, що у 2002 році Міжнародною організацією праці 

Всесвітнього дня охорони праці на 2019 рік гаслом визначено як «Безпечне та 

здорове майбутнє праці». Уряд України здійснив певні кроки на 

перепрофілювання роботи з профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань. Найважливіший акцент ставиться на впровадження 

ризикоорієнтованого підходу до забезпечення запобігання виробничим 

ризикам та заохочення до створення безпечних та здорових умов праці. У 

зв’язку з цим, присутнім було запропоновано переглянути соціальний ролік 

щодо охорони праці. Наостанок присутні отримали інформаційно-тематичні 

буклети правового змісту системи БПД та роздруківки з електронного 

журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці». 

20.05.2019 начальник відділу «Білокуракинське бюро правової 

допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коряк І.М. взяла участь у черговому засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини, яке відбулось під головуванням голови 

комісії, заступника голови райдержадміністрації Наталії Вервейко. На 

порядку денному було розглянуто чотири питання - Про розгляд заяви 

внутрішньо переміщеної особи про підтвердження місця проживання дитини 

для тимчасового виїзду за межі України. - Про розгляд заяви внутрішньо 
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переміщеної особи про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій. - Про стан виконання батьківських обов’язків одинокої матері 

стосовно малолітньої та неповнолітньої дитини. - Про захист прав та інтересів 

малолітніх дітей, які виховуються багатодітною одинокою матір’ю. По 

кожному питанню комісією були прийняті окремі рішення спрямовані на 

захист порушених прав дітей. 

22 травня 2019 року в приміщенні управління соціального захисту 

населення Новоайдарської райдержадміністрації з 11-00 до 12-00 працював 

мобільний пункт консультування громадян, організований "Новоайдарським 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. З метою підвищення рівня 

правової обізнаності громадян про 

загальнонаціональний проект "Я МАЮ 

ПРАВО!" та систему безоплатної правової 

допомоги, проведено роботу з 

розповсюдження інформаційного матеріалу на 

відповідну тематику серед відвідувачів 

установи. 

23.05.2019 з метою підвищення правової обізнаності громадян, на 

виконання інформаційної кампанії «Я маю право», головним спеціалістом 

відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізовою А.С. 

проведено бесіду з безробітними, які знаходяться на обліку в Сватівському 

РЦЗ. Головним спеціалістом було доведено громадянам інформацію щодо 

нових правил виїзду з дитиною за кордон. Також головний спеціаліст 

розповіла про заборону паління у громадських місцях. Під час проведення 

бесіди громадяни отримали інформаційні буклети. 

В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", до Дня охорони праці в 

Україні, 23.05.2019 р. працівники Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 
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разом з працівниками Білокуракинського 

районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції, провели вуличне 

інформування населення смт. Білокуракине. 

Цього разу мешканці селища отримали 

інформаційні листи на тему «Що необхідно знати про охорону праці ?!» та 

куди можна звернутись в разі порушення вимог ЗУ «Про охорону праці» та 

виникненні будь яких інших проблемних питань! 

24.05.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. спільно із представниками служби у справах дітей 

Білокуракинської РДА взяла участь у семінарі організованому працівниками 

Центру на тему «Легальна зайнятість». В рамках заходу присутнім була 

розкрита тема охорони праці на підприємстві та гарантії для працюючих 

жінок , які мають дітей. Присутні отримали інформацію стосовно порядку 

підтвердження трудового стажу в тому числі через судові інстанції шляхом 

звернення до Бюро правової допомоги. Для можливості вирішення буд яких 

проблемних питань присутні отримали інформацію про порядок звернення 

для отримання безоплатної правової допомоги та пам'ятки, які роз'яснюють, 

як саме скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 

В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", до Дня охорони праці в 

Україні, 25.05.2019 р. працівники Щастинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

провели інформування працівників КП Жилбудсервис. Цього разу працівники 

отримали інформаційні листи на тему «Що необхідно знати про охорону 

праці ?!» та куди можна звернутись в разі порушення вимог ЗУ «Про охорону 

праці» та виникненні будь яких інших проблемних питань!   
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28.05.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. спільно із спеціалістами Білокуракинського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції в рамках виїзного профорієнтаційного 

квесту «LEGOКАР’ЄРА» організованому працівниками відділу активної 

підтримки безробітних Білокуракинського районного центру зайнятості 

відвідали учнів Курячівської ЗОШ І-ІІІст Білокуракинського району, які 

відпочивають в таборі з денним перебуванням "Світанок" та "Smile".  Під час 

заходу окрім захопливої гри учні отримали корисну інформацію про свої 

права та способи захисту від проявів булінгу в школі. 

28.05.2019 року відбувся спільний із соціальними партнерами системи 

Безоплатної Правової Допомоги виїзний захід до с. Курячівка спрямований на 

підвищення рівня правових знань жителів сільської місцевості. Захід був 

організований спеціалістами відділу активної підтримки безробітних 

Білокуракинського районного центру зайнятості за участю працівників 

Білокуракинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції. Цього разу працівники 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги зустрілись із 

трудовим колективом Курічівської ЗОШ І-ІІІ ст..  Під час зустрічі громадяни 

дізнались про актуальні зміни, які відбулись у спадковому, сімейному праві, 

про порядок внесення змін до реєстру ДРАЦС , поновлення актових записів, 

про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, отримали 

відповіді на поставлені питання та друкований матеріал 

системи БПД. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян 

та інформування населення Новоайдарського району щодо 

захисту своїх прав, в рамках реалізації 
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загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 29 

травня 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення 

інформаційних буклетів в Новоайдарському районному суді Луганської 

області. 

30 травня 2019 року начальник відділу «Новоайдарське бюро правової 

допомоги» Старбільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Мінакова Т.М. прийняла участь у ярмарці вакансій, яка 

була організована 

Новоайдарським районним 

центром зайнятості. 

Під час заходу представник 

системи безоплатної правової 

до

по

мо

ги презентувала послуги бюро правової 

допомоги та поширила серед присутніх 

буклети з адресою та контактами 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги і підпорядкованих бюро. Після заходу 

працював дистанційний пункт консультування громадян, під час якого 

безробітні особи скористались своїм правом на безоплатну правову допомогу 

(юридичні консультації) та були ознайомлені з інформацією щодо 

національного проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

30.05.2019 начальник відділу «Білокуракинське бюро правової 

допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коряк І.М. взяла участь у черговому засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини, яке відбулось під головуванням голови 
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комісії, заступника голови райдержадміністрації Наталії Вервейко. На 

порядку денному було розглянуто два питання - Про розгляд заяв законних 

представників дітей про надання їм статусу дітей, які постраждали внаслідок 

бойових дій та збройних конфліктів, відповідно до Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 - Про 

розгляд Ухвали міського суду про повторне зобов’язання служби у справах 

дітей Білокуракинської райдержадміністрації Луганської області надати до 

суду висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав стосовно 

малолітньої дитини. По кожному питанню комісією були прийняті окремі 

рішення спрямовані на захист порушених прав дітей. 

29 травня 2019 року в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство», на виконання заходів 1.1.3; 1.1.15; 1.1.17 Плану 

надання правової допомоги на ІІ квартал 2019 року, начальник відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко М.О. спільно з 

працівниками Новопсковського районного сектору з питань пробації 

Скребцовою В.О., Бугайовим В.І., фахівцем з соціального роботи 

Новопсковського РЦСССДМ Шестопаловою Ю. провели для неповнолітнього 

засудженого, який перебуває на обліку в Новопсковському РС з питань 

пробації правопросвітницький захід та організували пізнавальну екскурсію до 

Комунального закладу «Новопсковський районний краєзнавчий музей» 

Новопсковської районної ради. Під час проведення заходу підлітку 

роз’яснено, що Міжнародний день захисту дітей – це привід нагадати 

дорослим про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думок 

і віросповідання, на освіту, відпочинок і дозвілля, на захист від фізичного та 

психологічного насильства, на захист від експлуатації дитячої праці. Тільки в 

умовах захисту прав і свобод дитини можливе формування гуманного і 

справедливого суспільства. «Захід проведено з метою розширення знань 

підлітка про виникнення традиції відзначати Міжнародний день захисту 
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дітей, сприяти формуванню у підлітка патріотичних почуттів, вчити 

усвідомлювати єдність своєї долі і долі Батьківщини», - підбила підсумок 

виховного заходу Вікторія Скребцова та вручила неповнолітньому солодощі. 

На виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню 

Новопсковського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням № 15/2 

від 25.04.2017 Новопсковської районної ради та з метою розширення доступу 

до безоплатної правової допомоги мешканцям віддаленої сільської місцевості, 

03.06.2019 року начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги – Матвієнко М.О. спільно зі спеціалістами Управління соціального 

захисту населення Новопсковської РДА, Новопсковського районного центру 

зайнятості населення, Новопсковського РЦСССДМ було організовано та 

проведено виїзне мобільне консультування в с. Кам»янка Новопсковського 

району.  Метою даного заходу було підвищення правової обізнаності 

громадян про їх права та обов’язки та можливості у разі їх порушення 

безоплатно захистити, звернувшись до Новопсковського бюро правової 

допомоги. На мобільному 

консультуванні роз’яснення з різних 

галузей законодавства та поради 

фахівців одержали всі відвідувачі 

заходу. Одночасно, з метою 

популяризації проекту «Я маю 

право!», правопросвітницької 

кампанії "Відповідальне батьківство», 

відповідно до Дня охорони праці в 

України у 2019 році громадян 

забезпечено інформаційними виданнями Мінюсту, розробленими у рамках 

даного правопросвітницького проекту «Я маю право!», інформаційними 

буклетами правового змісту та візитівками Старобільського місцевого центру 

з надання БВПД та підпорядкованих Бюро правової допомоги. 
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03.06.2019 року начальником відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги – Матвієнко М.О. провела в с. Кам»янка по вул. 

Молодіжній вуличне інформування місцевих жителів, проінформувавши про 

систему БПД, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги, 

зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» зокрема про 

розширення кола осіб, які мають право на отримання вторинної правової 

допомоги. Крім того інформування громадян було проведено в торгівельних 

точках с. Кам»янка, та інформаційно-тематичні буклети правового змісту 

були залишені зокрема і в сільській раді. 

05 червня 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення 

інформаційних буклетів в Новоайдарському районному відділі УДМС 

України в Луганській області. 

 05 червня 2019 року начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Матвієнко М.О. спільно зі спеціалістами Новопсковського, 

Брянківського та Голубівського відділів ДВС Головного ТУЮ у Луганській 

області заздалегідь придбавши кольорову крейду вирушили до 

Газопроводського ЗЗСО І-ІІІ ст., де учням початкової школи – вихованцям 

пришкільного літнього табору розповсюдили буклети правового змісту: 

«Відповідальність за булінг», «Порядок створення прийомних сімей», « Твої 

права – твій надійний захист», тощо. Крім того в подальшому було 

організовано конкурс малюнків на асфальті на тему «Обрії дитинства: мрії, 

побажання, вподобання!», «Мої права». Діти дуже жваво та весело провели 

час та з інтересом ознайомлювалися з тематичними буклетами, які ввечері 

пообіцяли прочитати разом з батьками вдома. Наостанок вихователі 

пришкільного літнього табору та його вихованці подякували за проведений 

правопросвітницький захід та запросили в подальшому на захід з тематики 
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«Права людини починаються із прав дитини». 

05.06.2019 р. працівники Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

разом з працівниками Білокуракинського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції, провели вуличне інформування населення смт. Білокуракине про 

систему БПД в Україні. Мешканці селища отримали інформацію про порядок 

роботи пунктів доступу до системи БПД та порядок надання безоплатної 

правової допомоги із зазначенням контактних даних для звернення. 

10.06.2019 року Щастинське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно 

з Гуманітарним штабом UNHCR- Агенства ООН по справам біженців, 

гуманітарною місією «Пролісок», для підвищення рівня правової обізнаності 

громадян м. Щастя провели тренінг «Реєстрація громадської організації», під 

час якого ініціативним мешканцям м. Щастя було роз’яснено законодавство 

стосовно реєстрації громадської організації та надані типові примірники 

документів необхідних для реєстрації.  Також населення ознайомлено з 

основними завданнями бюро правової допомоги, переліком кола осіб, які 

мають право на гарантовану державою безоплатну правову допомогу, 

порядком отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги та 

повідомлено про проведення загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

12 червня 2019 року представники Старобільского місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та представники 

Норвезької ради у справах біженців здійснили виїзд до с. Вівчарове 

Троїцького району Луганської області, яке входить до складу Привільської 

об’єднаної територіальної громади. Під час виїзду було проведено 

інформування мешканців про систему безоплатної правової допомоги, також 

провів роботу спільний пункт консультування та надання безоплатної 

правової допомоги. 
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11 червня 2019 року начальник відділу "Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінакова Т.М. прийняла участь у засіданні 

Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку та протидії торгівлі людьми, яке проходило в малій залі 

Новоайдарської районної державної адміністрації. 

13.06.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 

"Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» та з метою захисту права внутрішньо переміщених 

осіб на отримання пенсійних виплат за місцем тимчасової реєстрації, 

головний спеціаліст відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков С.В., організував роботу мобільного консультаційного 

пункту на базі Новопсковського відділу Марківського об'єднаного УПФУ в 

Луганській області. Під час роботи мобільного пункту було надано правову 

консультацію двом особам відносно поновлення пенсійних виплат. Серед 

присутніх розповсюджено зразки заяв до УПФУ стосовно відновлення 

пенсійних виплат та отримання заборгованості по виплатам пенсії, що була 

утворена внаслідок неправомірних дій працівників УПФУ, якщо цей факт 

доведено в суді. 

13 червня 2019 року, з метою забезпечення спрощення доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги, розширення можливостей 

надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у цивільних та 

адміністративних справах та в рамках спільного проекту «Я маю право!» 

відбулась робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Новопсковського районного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, 

на якій зокрема прийняли участь начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Матвієнко М. та працівники Новопсковського, 
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Брянківського та Голубівського відділів ДВС.  Громадянам надано 

роз’яснення з сімейного законодавства стосовно змін про посилення захисту 

права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.  До дистанційного 

пункту доступу БПД звернулось 2 клієнтки з питання порядку надання 

дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди 

батька та порядку збільшення розміру стягуваних аліментів. Всім присутнім 

були розповсюджені тематичні буклети правового змісту системи БПД та 

міністерства юстиції України. 

В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", 14.06.2019 р. 

працівники Щастинського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги провели 

інформування працівників КП 

Жилбудсервис та працівників 

Щастинського лісництва. Цього разу 

працівники отримали інформаційні 

листи на тему «Що необхідно знати про 

охорону праці ?!», куди можна 

звернутись в разі порушення вимог  ЗУ «Про охорону праці» та виникненні 

будь яких інших проблемних питань. 

14.06.2019 р. працівники Щастинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

провели інформування працівників КП Жилбудсервис та працівників 

Щастинського лісництва. Цього разу працівники отримали інформаційні 

листи на тему «Що необхідно знати про охорону праці ?!», куди можна 

звернутись в разі порушення вимог ЗУ «Про охорону праці» та виникненні 

будь яких інших проблемних питань. 

Подорож до «Країни Права» здійснили малюки дитячого садочка 

«Сонечко» в смт. Білокуракине разом із працівниками Білокуракинського 
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бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги разом та працівниками Білокуракинського 

районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції.  Захід був організований 18.06.2019 р. в 

рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО" в приміщенні ГТУЮ до якого 

завітали юні та допитливі вихованці дитячого садочка! Малята Із захопленням 

розмальовували картинки про права дітей, спілкувались та пригощались 

солодощами. На останок діти отримали власноруч розмальовані малюнки, 

інформаційні буклети системи БПД та гарним з настроєм повернулись до 

садочка!  

20.06.2019 року, в межах правопросвітницького проекту «Я маю 

право!», правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство», «Поїхати з 

дитиною за кордон – легко!» та з метою 

підвищення рівня знань, начальник відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги 

Матвієнко М. спільно зі спеціалістами 

Новопсковського, Брянківського та 

Голубівського відділів державної виконавчої служби Головного ТУЮ у 

Луганській області провели вуличне інформування у сквері «Айдар» смт. 

Новопсков. Батькам, які самостійно виховують дитину були надані 

роз’яснення щодо правил виїзду дитини за кордон без дозволу іншого з 

батьків, розповсюджені тематичні буклети МЮУ: «Відповідальним батькам – 

урядова підтримка» та системи БПД: «Багатодітні сім’я: підтвердження 

статусу та пільги», «»Призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги», «Умови призначення і виплати допомоги при народженні 

дитини»,, «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду», 

неповнолітнім громадянам України були поширені буклети «Твої права – твій 

надійний захист». 

20 червня 2019 року в приміщені Сватівської районної школи мистецтв 
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ім. В.Зінкевича було проведено заняття правового факультету «Університету 

ІІІ віку» Сватівського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО" 

головний спеціаліст Сватівське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Хафізова А.С 

провела лекцію на тему "Спадщина".  Також до слухачів була доведена 

інформація про «Безоплатну передачу земельної ділянки, громадянам із 

земель державної і комунальної власності» та «Позбавлення особи права 

користування жилим приміщенням». Всі учасники лекції мали можливість 

задати питання, які їх цікавили, та отримували на них відповіді. Після 

проведення лекції всі присутні отримали тематичні буклети та інформацію 

про місцезнаходження Сватівського бюро правової допомоги. 

З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення права 

осіб на безоплатну правову допомогу, 21.06.2019 головним спеціалістом 

відділу Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Л.П., 

проведено "вуличне" інформування жителів смт. Новоайдар. 

Населення ознайомлено з основними завданнями бюро правової допомоги, 

переліком кола осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну 

правову допомогу, порядком отримання безоплатної первинної і вторинної 

правової допомоги та повідомлено про проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 24 червня 2019 року начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Матвієнко М.О. спільно з начальником Новопсковського 

районного сектору з питань пробації Скребцовою В.О. та начальником 

Новопсковського РЦСССДМ Колесник О.М. провели робочу зустріч на базі 

Новопсковського РЦСССДМ.  В ході зустрічі були обговорені питання та 

механізми реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» на базі системи 
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надання безоплатної правової допомоги. Проект передбачає для дітей, які 

вперше вчинили злочин легкої або середньої тяжкості, пройти через програму 

відновлення та бути звільненими від кримінальної відповідальності. Головна 

мета проекту – дати шанс дитині уникнути покарання та відновити соціальні 

зв’язки.  Наостанок спеціалістам РЦСССДМ залишені тематичні буклети 

правового змісту системи БПД та інформаційні плакати МЮУ «Стоп Булінг», 

«Поїхати з дитиною за кордон – легко!».   

Більшість батьків в літній канікулярний період бажають оздоровити 

своїх дітей чи відвідати разом рідних, які перебувають за кордоном однак 

стикаються з низкою пов'язаних з цим проблем. Саме тому під час чергового 

спільного семінару організованому 

працівниками Білокуракинського 

районному центрі зайнятості населення 

21.06.2019 року для осіб, які перебувають 

на обліку в Центрі було приділено увагу 

виїзду дітей за кордон. Також начальник 

Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коряк І.М. розповіла 

про роботу Бюро, ознайомила з порядком підтвердження трудового стажу 

через судові інстанції, з деякими 

нормами спадкового та сімейного 

права. Серед присутніх були 

поширені інформаційні буклети та 

пам'ятки, які роз'яснюють, як 

скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. Після завершення 

семінару в приміщенні Білокуракинського районного центру зайнятості 
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працював мобільний консультативний пункт. За консультацією звернулась 

одна особа з питань спадкового права. 

З метою забезпечення конституційного права громадян на правову 

допомогу, в рамках проведення загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 25.06.2019 року 

головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Андрушко Л.П. спільно з працівниками Новоайдарської районної 

бібліотеки було організовано дистанційний пункт консультування, 

де проведено скайп-зв’язок з мешканцями с. Маловенделівка 

Новоайдарського району. Наприкінці зустрічі Андрушко Л.П. залишила у 

бібліотеці тематичні буклети правового змісту та буклети з контактними 

даними центрів надання БВПД та підпорядкованих Бюро правової допомоги, 

для подальшого їх розповсюдження особам, які будуть мати потребу в 

отриманні безоплатної правової допомоги. 

26 червня 2019 року, напередодні відзначення дня Конституції України 

та на виконання Указу Президента України "Про оголошення в Україні 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», головний спеціаліст 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Бутков Сергій, 

спільно із представником соціального 

партнера КЗ «Новопсковська 

центральна бібліотечна система», 

Сап’ян Тетяною Іванівною, прийняли 

участь в заході, щодо відзначення дня 

Конституції України, який було 

організовано на базі Новопсковського РЦЗН. Під час свого виступу Бутков 

Сергій розповів присутнім про історію розроблення, прийняття та реалізацію 

Конституції України, внесення до неї змін на протязі усього її існування.  На 
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при кінці виступу в черговий раз нагадав присутнім принципи роботи системи 

безоплатної правової допомоги та про вразливі категорії населення, які мають 

право на безоплатну вторинну правовому допомогу відповідно до закону 

України «Про безоплатну правовому допомогу», серед відвідувачів заходу 

розповсюджені тематичні буклети. 

З метою забезпечення конституційного права громадян на правову 

допомогу, в рамках проведення загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 26 червня 2019 

року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Андрушко Л.П вкотре забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування у центрі надання адміністративних послуг при 

Новоайдарській РДА, під час якого проведено консультування мешканців 

Новоайдарського району. Наприкінці зустрічі Андрушко Л.П. залишила у 

ЦНАПі тематичні буклети правового змісту та буклети з контактними даними 

Старобільського місцевого центру та підпорядкованих Бюро правової 

допомоги, для подальшого їх розповсюдження особам, які будуть мати 

потребу в отриманні безоплатної правової допомоги. 

З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення права 

осіб на безоплатну правову допомогу, 26.06.2019 р. головним спеціалістом 

відділу Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Л.П., 

проведено "вуличне" інформування жителів смт.Новоайдар. 

Населення ознайомлено з основними завданнями бюро правової допомоги, 

переліком кола осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну 

правову допомогу, порядком отримання безоплатної первинної і вторинної 

правової допомоги та повідомлено про проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

 

 

https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/a.599923810145644/1367308620073822/?type=3&eid=ARDoL4u-bg09QHSOomlDwevPBZ6x0RYXAyzR4VN92xnNpuibowu4im7KW8cD4OdQoC6Cm2gnbIdApqNf&__xts__%5B0%5D=68.ARCWNqab9Uw4LaR5oB6pFlCWLejCf-YkAHMtt1jPZUUQVYx1wE8P-ygOIO8trQQ_5t5BJAao_K2Qz44Pjf3IFFWSRnRDUQKGjRP2w8qnJyBppTk6faxb5DAUVlHDAfQrbO1NFDY3zyfswTiRcD8hqUUBj4St_pOhKHw9G06_-ca49euWbOcZ7XIFLB8QgzG9Xu0jqJzQaQxctblb-LZ8QIvfj_jC27-OSNr6LcDJrbIrF_7Gx-cz0XVPpkkEzPIkGvCYvKKLonG46YhIqNa6VfxS4Z3hSnLhBuGM0fmeZpW15yhyjKTO61-iId8rLmHbacat7803e8l2A_pBbqwMbS0Vzg&__tn__=EHH-R
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

20 березня 2019 року 

Старобільський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги прийняв участь 

в роботі інформаційного намету 

“Перехрестя права” Головного 

територіального управління 

юстиції у Луганській області, який працював в м. Старобільськ з метою 

розповсюдження актуальних інформаційних матеріалів серед мешканців, а 

також надання їм правової допомоги.  

21 березня 2019 року директор Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги прийняв участь у 

робочій зустрічі державного експерта 

Директорату з прав людини, доступу до 

правосуддя та правової обізнаності 

Міністерства юстиції України - Dmytro 

Kuzin , яка відбулась на базі Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки у м. Старобільську в рамках робочого візиту до Луганської області. 

Під час зустрічі обговорювались питання реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “ Я МАЮ ПРАВО "на базі бібліотечної 

системи Луганської області.  

26 березня 2019 року Представники Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняли участь у роботі 

круглого столу «Пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам: 

заборгованість за минулий рік. Шляхи вирішення проблеми.» за участю 

представників органів виконавчої влади, громадських організацій та 
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управлінь пенсійного фонду України Луганської області. Круглий стіл 

відбувся в м. Сєвєродонецьк, та був ініційований Норвезькою радою у 

справах біженців з метою обговорення проблеми та спільного пошуку шляхів 

її вирішення. 

02.04.2019 року в приміщенні Сватівської районної ради відбулося 

засідання районної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 

людьми в якому взяла участь головний спеціаліст "Сватівське бюро 

безоплатної правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Хафізова А.С. 

На засіданні розглядалися питання щодо стану превентивної роботи 

щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству в І кварталі 

2019 року та основні напрямки 

реалізації заходів щодо 

попередження насильства у родині, 

гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на 2019 рік. 

Після закінчення засідання головний 

спеціаліст "Сватівське бюро 

безоплатної правової допомоги" Старобільського МЦ з НБВПД Хафізова 

А.С., в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», роз'яснила членам районної координаційної ради 

щодо ґендерної рівності та яке місце займає у системі прав людини та серед 

цінностей Організації Об’єднаних Націй (ООН). 

18 квітня 2019 року м. Старобільськ відвідав Омбудсман із захисту 

виборчих прав «Громадянської мережі «Опора» у Луганській області Сергій 

Кошель. В рамках робочої поїздки та з метою налагодження і координації 

співпраці Сергій Кошель провів робочу зустріч з керівництвом та 

працівниками Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги. Основна тематика зустрічі - проведення 

виборів Президента України, та можливі порушення під час виборів. 

Після проведення робочої зустрічі Омбудсман із захисту виборчих прав 

«Громадянської мережі «Опора» у Луганській області Сергій Кошель та 

директор Старобільського місцевого центру відвідали Старобільський слідчий 

ізолятор де провели зустріч з керівництвом  та особами які перебувають під 

вартою. Під час спілкування було 

обговорено важливість участі у 

виборчому процесі, обговорено основні 

права, обов'язки та відповідальність. 

20-21 червня 2019 року 

представник Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги прийняв участь у 

тренінгу «Особливості надання допомоги постраждалим від домашнього та 

гендерно зумовленого насильства», організований Координаційним центром з 

надання правової допомоги у партнерстві з громадською організацією «Ла 

Страда – Україна» у рамках програми «Комплексний підхід до вирішення 

проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні». Метою заходу було 

підвищення спроможності працівників системи безоплатної правової 

допомоги надавати якісну правову допомогу постраждалим від домашнього 

та гендерно зумовленого насильства. Захід проходив у правовому клубі 

PRAVOKATOR Харків. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1351189461685738/1351189178352433/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8o_-9iBqUiY4gFP7MLY-cjKsaSQ8md8l9P5udekZ14x-i-q1owwf51-MXP6BvYVGgW1YtM5XI_l-K&__xts__%5B0%5D=68.ARDfwPXj5Y_iOzA6_tkM75p-_zUBhXSbQ5d4x3zVCWu4AkS6sNNdqFVUggmBKvjwoxePYMtWFx1GfYkJQaTgRq9BYl_iVR6zgkSKV_gMcAMG6cUAWBMldshK4JhaYnXqHzberxRWLBlyp-wYrcR3V_HaxXjzgIXyRMev_ircC1KdICXZ0HwXGO4-e3LLcqx1m9RmWdXW2-vl7bIVSKGZjcQS_pXptBKlWtKJ0ydFry7UhjNjxarhkxdOYMPz8gzvOXMCaIcKwrjBONYMSTG_ec1bFcda7Hr2e8SjpfgB9hLcYE2-d3zLqTRcxk2SRzCL60veJY2xoEgi8Re7_MNHfzLnOQ
https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1351189461685738/1351189178352433/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8o_-9iBqUiY4gFP7MLY-cjKsaSQ8md8l9P5udekZ14x-i-q1owwf51-MXP6BvYVGgW1YtM5XI_l-K&__xts__%5B0%5D=68.ARDfwPXj5Y_iOzA6_tkM75p-_zUBhXSbQ5d4x3zVCWu4AkS6sNNdqFVUggmBKvjwoxePYMtWFx1GfYkJQaTgRq9BYl_iVR6zgkSKV_gMcAMG6cUAWBMldshK4JhaYnXqHzberxRWLBlyp-wYrcR3V_HaxXjzgIXyRMev_ircC1KdICXZ0HwXGO4-e3LLcqx1m9RmWdXW2-vl7bIVSKGZjcQS_pXptBKlWtKJ0ydFry7UhjNjxarhkxdOYMPz8gzvOXMCaIcKwrjBONYMSTG_ec1bFcda7Hr2e8SjpfgB9hLcYE2-d3zLqTRcxk2SRzCL60veJY2xoEgi8Re7_MNHfzLnOQ
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 квітня по 30 червня 2019 року Старобільським  місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 990 

звернень клієнтів. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, 

належність осіб за категоріями підтверджено та видано 174 накази про 

надання БВПД. Видано 27 доручень адвокатам та 147 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів), прийнято та перевірено 61 акт.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

цивільне право 316 (32%), сімейне право 222 (23%), житлового права  120 

(12%), спадкового права 81 (8%), адміністративного 83 (8%), земельного 35 

(4%), трудового права 36 (4%), з інших питань 23 (1%). 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань.  

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо категорій клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний 

квартал найбільше звернень було прийнято від внутрішньо переміщених 

осіб 102 (62%), малозабезпечених осіб(середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 48 (28 %), та осіб з 

інвалідністю 10 (6%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

Крім цього, місцевим центром,  в тому числі бюро правової допомоги, 

за звітний квартал було: 

 здійснено 23 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 63 особи, в тому числі  43 особи  

звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 20 осіб звернулося до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 0 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 78 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 16 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

29%

6%
64%

1%

Розподіл клієнтів за категоріями осіб

Особи, середньомісячний дохід яких нижчий суми 
подвоєного прожиткового мінімуму

Інваліди

Внутрішньо переміщені особи

Учасники бойових дій
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

З 01 січня по 30 червня  2019 року Старобільський місцевий  центр з надання 

БВПД  був фактично профінансовано на 1458,365 тис. грн. за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від передбачених 

кошторисом видатків на даний період, та на 145,7 тис. грн за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 

надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. 

З 01 січня по 30 червня  2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів 

за надання БВПД становили 108,393 тис.  грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 30.06.2019 становить 

108,393тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного 

періоду становить 0 грн.  

 


