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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Старобільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності    

у III 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. 

08 липня 2019 року мобільна точка доступу до системи безоплатної 

правової допомоги у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» на чолі з Матвієнко 

М.О. начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги працювала у Новопсковському районному суді Луганської області. 

Основною метою діяльності мобільних консультативних пунктів є 

оперативність реагувань на протиправні посягання щодо власності, 

забезпечення громадян віддалених населених пунктів можливістю отримати 

якісну безоплатну правову допомогу, підвищення рівня знання громадян 

України щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян 

та спроможності громадян захищати свої права. Відвідувачів суду цікавили 

питання перерахування пенсій, визнання осіб такими, що втратили право 

користування житлом, прийняття спадщини, тощо, проконсультовано 2 особи. 

Також було проінформовано про загальнонаціональний просвітницький 

проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який запроваджено 

з ціллю сформувати нову правову культуру у суспільстві, шляхом 

інформування громадян про їхні права та механізми їх захисту. Крім того, 

було також розповсюджено інформаційні буклети правового характеру. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування 

населення Новоайдарського району щодо захисту своїх прав, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", 09 липня 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення 



2 
 

інформаційних матеріалів та буклетів в Новоайдарському районному суді. 

10.07.2019 року працівники "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели інформаційний захід в Новоайдарському районному 

секторі філії Державної установи "Центр пробації" в Луганській області.  

Представники системи безоплатної правової допомоги презентували послуги 

бюро правової допомоги та поширили серед присутніх буклети з контактами 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги і підпорядкованих бюро. Після презентації працював дистанційний 

пункт консультування громадян, під час якого особи, які перебувають на 

обліку в органі пробації, скористались своїм правом на безоплатну правову 

допомогу (юридичні консультації) та були ознайомлені з інформацією щодо 

національного проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 

12.07.2019 року, на базі Щастинської 

державної нотаріальної контори з 10-00 до 11-00 

працював мобільний пункт консультування 

громадян, організований відділом " Щастинське 

бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  Під 

час роботи мобільного пункту відвідувачам закладу було доведено, що таке 

безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги, категорії осіб, які мають право скористатись послугами 

адвоката за рахунок держави. 

9 липня 2019 року до жителів Лозно-Олександрівської громади завітали 

працівники відділу "Білокуракинське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з представниками Сєвєродонецького офісу БФ "Право на 

Захист". Захід відбувся в приміщені Лозно-Олександрівського будинку 

культури. Місцеві жителі та внутрішньо переміщені особи, які проживають на 

території населених пунктів громади отримали інформацію щодо порядку 
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надання правової допомоги та відповіді на поставлені питання . Серед 

присутніх громадян розповсюджено інформаційні буклети системи 

безоплатної правової допомоги в тому числі про діяльність, 

місцезнаходження, контактні телефони відділу "Білокуракинське бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Під час виїзного заходу працівники бюро 

відвідали також відділення поштового зв'язку та Лозно-Олександрівську 

амбулаторію ЗПСМ. 

9 липня 2019 року працівниками відділу "Білокуракинське бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено консультування громадян в рамках 

дистанційного консультативного пункту. За консультацією звернулись чотири 

особи з питань сімейного та спадкового, земельного та іншого цивільного 

права. Для зручності мешканців громади оновлено стенд з правовою 

інформацією та контактними телефонами. 

11 липня 2019 року до відділу "Новопсковське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги завітали представники Благодійного фонду 

«Право на захист», які опікуються біженцями, внутрішньо переміщеними 

особами, особами без громадянства та тими, хто постраждав від конфлікту на 

Донбасі. Діяльність зазначеної благодійної організації спрямована на захист 

та дотримання права людини вищевказаних вразливих груп населення. Під 

час зустрічі начальник відділу "Новопсковське бюро правової допомоги" 

Матвієнко М. з представниками Сєвєродонецького офісу БФ «Право на 

захист» обговорили основні проблеми правового захисту внутрішньо 

переміщених та постраждалих від конфлікту осіб, які мешкають у 

Новопсковському районі, та можливості їхнього вирішення.  З огляду на 

успішну практику ведення досудових та судових справ спеціалістами БФ 

«Право на захист» в контексті внутрішнього переміщення, учасниками 

зустрічі було досягнуто згоди щодо подальшої співпраці зокрема, у справах 
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про поновлення соціальних виплат та пенсії. 

12 липня 2019 року начальником відділу "Новопсковське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Матвієнко М.О. проведено вуличне 

інформування жителів вул. Миру та Центральна с. Піски Новопсковського 

району з питань доступу до безоплатної правової допомоги. Пересічним 

громадянам повідомлено про роботу та функції "Новопсковського бюро 

правової допомоги", категорії громадян, які можуть скористатись послугами 

адвоката, умови отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Метою 

цього інформування було підвищення обізнаності жителів сільської 

місцевості про права громадян та можливість у разі їх порушення безоплатно 

захистити їх, звернувшись до Новопсковського бюро правової допомоги або 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Всі учасники зазначеного заходу отримали інформаційні друковані 

матеріали з контактами органів системи БПД, інформацію МЮУ «Поїхати з 

дитиною за кордон – легко!». 

12 липня 2019 року в малій залі засідань Новоайдарської районної ради 

відбулось засідання Робочої групи з питань безпеки та соціальної 

згуртованості під головуванням в.о.голови Новоайдарської 

райдержадміністрації Т. Новикової. Начальник відділу "Новоайдарське бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

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

робочої групи. 

6 липня 2019 року відділом "Новоайдарське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, спільно з представниками Сєвєродонецького офісу БФ "Право на 

Захист", здійснено виїзний прийом громадян в с.Олексіївка Новоайдарського 

району. Під час прийому місцеві жителі та внутрішньо переміщені особи, які 

проживають на території населенного пункту, скористались своїм правом на 

безоплатну правову допомогу та отримали юридичні консультації.  
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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!" 

16 липня 2019 року до відділу "Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги завітав представник Сєвєродонецького офісу 

БФ "Право на Захист". Під час зустрічі обговорені проблемні питання щодо 

призначення (відновлення) пенсій внутрішньо переміщеним особам, 

стягнення у судовому порядку заборгованності по пенсіям, виплати адресної 

допопоги внутрішньо переміщеним особам. Наприкінці зустрічі дійшли 

домовленості про обмін практичним досвідом, подальшу співпрацю та 

проведення спільних заходів. 

В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", 15.07.2019 р. головний 

спеціаліст відділу "Білокуракинське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

провів 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. 

Директор Старобільского місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги спільно з Громадським Омбудсменом Сергієм 

Кошелем 17 липня 2019 року провели зустріч з адміністрацією Старобільск 

ого СІЗО та громадянами, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді 

взяття під варту. Директор Старобільского місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розповів громадянам, які 

перебувають в зазначеній установі, про дотримання виборчого права осіб, 

щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, про 

діяльність виборчого омбудсмена, виборчі права та особливості голосування 
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на позачергових виборах народних депутатів України, порядок оскарження 

порушень та відповідальності за порушення виборчого законодавства.  

З метою інформування засуджених про виборчі права та порядок їх реалізації, 

розповсюджено правопросвітницьку друковану продукцію щодо проведення 

позачергових виборів народних депутатів України та оновлено стенд з 

правовою інформацією та контактами безоплатної правової допомоги. Також 

було проведено консультування громадян в рамках дистанційного 

консультативного пункту. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування 

населення Новоайдарського району щодо захисту своїх прав, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", 18 липня 2019 року головним спеціалістом відділу "Новоайдарське 

бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. 

здійснено розміщення інформаційних буклетів в 

Районній бібліотеці Новоайдарського району. 

19.07.2019 р. 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. 22.07.2019 року за ініціативи начальника Новопсковського 

районного сектору з питань пробації Скребцової В.О. проведено засідання 

круглого столу, щодо надання соціальних послуг особам, які відбувають чи 

відбували покарання у вигляді обмеження волі на певний строк та суб’єктам 

пробації. На даний захід було запрошено начальника відділу Новопсковське 

бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко М.О., представників 

Новопсковського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
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молоді, Новопсковського територіального центру надання соціальних послуг, 

начальника відділу активної підтримки безробітних Новопсковського 

районного центру зайнятості. Відкрила засідання круглого столу начальник 

Новопсковського районного сектору з питань 

пробації – майор внутрішньої служби Скребцова 

В.О., яка підвела підсумки співпраці за 1 півріччя 

2019 року. На заході присутні обговорили проблемні 

питання, що виникають під час роботи з особами, які 

відбувають чи відбували покарання у вигляді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та суб’єктами пробації. 

На завершення заходу учасники розробили єдиний підхід щодо соціального 

супроводу осіб цієї категорії, алгоритм спільних дій, спрямованих на 

покращення співпраці, а також були відзначені напрямки діяльності та 

взаємодії служб на 2 півріччя 2019 року.   

26.07.2019 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та з метою забезпечення 

взаємодії між державними органами, головний спеціаліст Новопсковського 

бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Бутков Сергій, провів робочу 

зустріч з начальником УСЗН Новопсковської РДА в Луганській області 

Хомутянською С. та працівниками управління. Під час зустрічі було 

розглянуто незаконність усних відмов та відповідей щодо призначення того 

чи іншого виду державної соціальної допомоги. З ініціативи Хомутянської С. 

були розглянуті деякі пункти положення про порядок призначення житлових 

субсидій. Після проведення зустрічі працював мобільний консультаційний 

пункт для громадян. 

06 серпня 2019 року директор Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ткаченко Артем здійснив 

моніторинг роботи відділу Сватівське бюро правової допомоги» 
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Старобільського МЦ. За час вище запланованого заходу обговорено 

організаційні питання діяльності бюро та проблемні 

питання які виникають під час їх виконання. 

09.08.2019 в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та з 

метою забезпечення взаємодії між державними органами, 

головний спеціаліст Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Бутков Сергій, 

разом зі спеціалістом служби у справах дітей 

Новопсковської РДА , представником районного центру 

соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді, здійснили виїзд 

до смт. Білолуцьк та с. Заайдарівка Новопсковського району з 

метою перевірки сімей, які перебувають на обліках у 

вищевказаних службах. Під час рейду було звернуто увагу 

осіб яких перевіряли на недопустимість насильства в сім’ях та 

повідомлено про можливість застосування спеціальних 

заходів щодо протидії домашньому насильству. 

21 серпня 2019 року в приміщенні приватного нотаріуса Кузьменко 

М.С. з 15-00 до 16-00 працював мобільний пункт консультування громадян, 

організований "Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Старобільського 

районного відділу філії державної установи «Центр пробації» діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Підобліковим, які завітали 

до відділу надано кваліфіковану правову 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsaHwopFutjJuaTW1-KNVZMPyabnogXYbNM3165vzRoha3AJWrSzQJQUt2_yQWtxpUOgy106cG9DPf2OhDtdU6Zd_MJjknSln4GS3RUhuExVmulZygylVOg7QzEnLd7dQ41j0Zx9F727BaijsY88WeATj-6aFBRdT9DDamjOwm0q898tHlifHu3PoJ4WCDUXWNzlo8P0jvxZBGWzhvokCUmojiwZlH5Ep3w2DVjo-79xrGncy4JPhs7kn7svQLkdG4uklqTV1E55rdLta9iBuTNkgpctFBqs9pBxmlN-1WuFMvosuCbtL-h-mHDwJCJ-IgB1Epk0d1E5caL6EgCAfEsQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsaHwopFutjJuaTW1-KNVZMPyabnogXYbNM3165vzRoha3AJWrSzQJQUt2_yQWtxpUOgy106cG9DPf2OhDtdU6Zd_MJjknSln4GS3RUhuExVmulZygylVOg7QzEnLd7dQ41j0Zx9F727BaijsY88WeATj-6aFBRdT9DDamjOwm0q898tHlifHu3PoJ4WCDUXWNzlo8P0jvxZBGWzhvokCUmojiwZlH5Ep3w2DVjo-79xrGncy4JPhs7kn7svQLkdG4uklqTV1E55rdLta9iBuTNkgpctFBqs9pBxmlN-1WuFMvosuCbtL-h-mHDwJCJ-IgB1Epk0d1E5caL6EgCAfEsQ&__tn__=%2ANK-R
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допомогу, а також проінформовано про діяльність #Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги. 

4 вересня працівником Новопсковського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, спільно з приватним нотаріусом Новопсковського 

районного нотаріального округу Герасимчук В.О. організовано та проведено 

виїзне мобільне консультування в Пісківську сільську раду Новопсковського 

району.   

 

Начальник відділу "Щастинське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяв участь в тренінгу на тему «Доступ до правосуддя, права 

людини, робота місцевих органів державної влади та самоврядування" 

проведений 2 вересня в ДК м. Щастя. Тренінг був 

реалізований за підтримки Федерального міністерства 

закордонних справ Німеччині, за участі ГО Культурна 

Фортеця та БФ Восток – SOS. В тренінгу взяли участь 

мешканці м. Щастя та смт. Петропавлівка. Після тренінгу 

для усіх бажаючих працював пункт консультування 

громадян, під час якого присутні особи скористались 

своїм правом на безоплатну правову допомогу (юридичні 

консультації) та ознайомлені з інформацією щодо загальнонаціонального 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

Якщо людина з об'єктивних причин не може звернутися в місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спеціалісти центру 

прибудуть за адресою клієнта для особистого спілкування. 

директор Старобільського центру Артем Ткаченко надав допомогу особі з 

обмеженими фізичними можливостями за станом здоров’я. 

Під час візиту, надано правову консультацію та оформлено документи, що 



10 
 

необхідні для отримання вторинної правової допомоги, 

оскільки вказана особа є суб’єктом права на таку допомогу.   

 

 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

В рамках реалізації спільних ініціатив, закріплених 

МЕМОРАНДУМОМ про співпрацю між Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» та Координаційним центром з 

надання правової допомоги від 13 лютого 2019 року, направлених на 

консолідацію зусиль з якнайширшого інформування громадян щодо їх прав у 

процесі реалізації виборчого законодавства, 17 липня 2019 року Громадський 

омбудсмен Сергій Кошель спільно з директором Старобільского місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 

навчальний тренінг з виборчих прав та їх захисту для працівників системи 

безоплатної правової допомоги і адвокатів, які надають безоплатну правову 

допомогу. 

Директор Старобільского місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги окреслив проблематику, пов’язану із 

забезпеченням системою безоплатної правової допомоги надання якісної 

правової допомоги у разі порушення виборчих прав громадян, а також 

відмітив важливу роль, яку здійснюють місцеві центри з надання БВПД 

спільно з громадським сектором у сфері захисту виборчих прав шляхом 

проведення правопросвітницьких заходів на місцях. Громадський омбудсмен 

Сергій Кошель звернув увагу, зокрема, на тих моментах у законодавстві, котрі 

можуть стати причиною порушення прав виборців та на способи їх 

вирішення. В процесі навчання обговорили варіанти поведінки під час 

реалізації елементів виборчого процесу, таких як, перевірка у списках 

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
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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виборців, можливість зміни місця голосування, сам 

процес голосування та інше. Окрім цього, присутні 

поділились інформацією щодо проведених та 

запланованих правопросвітницьких заходів на місцях, 

спрямованих на підвищення правової обізнаності 

громадян щодо реалізації своїх виборчих прав. У разі 

виникнення питань за консультацією можна звертатися у 

будь-який місцевий центр з надання правової допомоги 

чи офіс ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА». 

24 липня 2019 року в приміщенні управління соціального захисту 

населення Новоайдарської райдержадміністрації з 13-00 до 14-00 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. 

Напередодні Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право», 29.07.2019 року 

начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Матвієнко М.О. спільно з соціальними партнерами – представниками 

Новопсковського РЦЗН, УСЗН Новопсковської РДА, Марківського 

об’єднаного управління пенсійного фонду та ЦНАП Новопсковської селищної 

ради здійснили виїзне мобільне консультування мешканців та гостей 

Новопсковщини на автовокзалі смт. Новопсков. Зокрема Матвієнко М.О. були 

розповсюджені тематичні буклети правового змісту, надані юридичні 
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консультації, крім того було проведено флешмоб «Стоп торгівлі людьми». 

В рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО", 31.07.2019 р. головний 

спеціаліст Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги провів 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. 

08.08.2019 з метою підвищення правової обізнаності громадян, на 

виконання інформаційної кампанії «Я маю право», заступником начальника 

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. Громадянам була доведена інформація щодо протидії торгівлі людьми. 

Під час проведення бесіди громадяни отримали інформаційні буклети та 

контакти за якими вони можуть звернутися за правовою допомогою. 

З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення права 

осіб на безоплатну правову допомогу, 07.08.2019 "Новоайдарським бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено "вуличне" інформування жителів 

смт. Новоайдар. Пересічні громадяни мали змогу ознайомитися 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!". 

08.08.2019 року, в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та з метою забезпечення 

взаємодії між державними органами, головний спеціаліст Новопсковського 
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бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної правової 

допомоги Бутков Сергій, взяв участь 

у виїзному заході, який був 

організований Новопсковським РЦЗН 

на території ТОВ Новопсковський санаторій «Перлина».  В ході проведення 

заходу діяв мобільний пункт консультування громадян, під час дії якого було 

прийнято дві особи. Серед відпочиваючих та відвідувачів санаторію 

розповсюджувалися інформаційні буклети правового змісту. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування 

населення Білокуракинського району щодо захисту своїх прав, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", 13 серпня 2019 року головним спеціалістом "Білокуракинського 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснено розміщення 

інформаційних буклетів в Білокуракинському районному суді Луганської 

області. 

14.08.2019 начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М.О. спільно з представниками Сєвєродонецького офісу 

БФ «Право на захист» на виконання графіка роботи спільних виїзних пунктів 

консультування здійснено виїзний прийом в с. Кам»янка Новопсковського 

району . Під час прийому було проконсультовано 2 особи, місцеві жителі 

отримали юридичні консультації та роз’яснення на турбуючи життєві 

проблеми. Зокрема питання стосувалися земельного права (правила 

добросусідства, порядок реалізації свого права на отримання безоплатної 

земельної ділянки). Серед присутніх були розповсюджені тематичні буклети 

та залишені для інформування населення на інформаційних стендах сільської 

ради. 
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14.08.2019 року на базі Білокуракинського районного суду працював 

мобільний консультативний пункт надання безоплатної правової допомоги 

організований головним спеціалістом 

Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноваловим Р.О. під час роботи якого 

консультацію отримала дві особи з питань 

сімейного та житлового права. 

14.08.2019 року начальник відділу "Новоайдарське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінакова Т.М. провела інформаційний захід - 

семінар на тему: "Призначення пенсії за віком" в Новоайдарському 

районному секторі філії Державної установи "Центр пробації" в Луганській 

області.Присутнім громадянам доведено, як оформити пенсію за віком, куди 

потрібно звертатись, який страховий стаж, необхідний для призначення пенсії 

та інше. Після презентації працював дистанційний пункт консультування 

громадян, під час якого особи, які перебувають на обліку в органі пробації, 

скористались своїм правом на безоплатну правову допомогу (юридичні 

консультації) та були ознайомлені з інформацією щодо національного 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!". 

14 серпня 2019 року до відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги завітали представники Сєвєродонецького БФ «Право на захист», що 

опікуються біженцями, внутрішньо переміщеними особами, особами без 

громадянства та тими, хто постраждав в наслідок конфлікту на Донбасі. 

Діяльність зазначеної благодійної організації спрямована на захист та 

дотримання прав людини вищевказаних вразливих груп населення. В ході 

зустрічі було проведено обмін досвідом щодо надання юридичної допомоги 

ВПО в Україні та стосовно виконання рішень судів щодо отримання 
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заборгованості по пенсійним виплатам.  В ході робочої зустрічі було 

обговорено подальшу співпрацю, 

можливість проведення навчань, обмін 

досвідом та успішними кейсами між 

спеціалістами та адвокатами системи 

БПД та спеціалістами та адвокатами 

благодійної організації «Право на 

захист». 

Одним з ключових елементів, 

який забезпечує реалізацію 

правопросвітницького проекту «Відповідальне батьківство» є надання 

громадянам безоплатної правової допомоги.  Так, 16 серпня 2019 року в 

Новопсковському районному суді Луганської області з 10-11 год. працював 

мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги, організований 

начальником відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Матвієнко 

М.О. Відвідувачі Новопсковського районного суду мали змогу в приміщенні 

суду отримати консультацію юриста з сімейного питання та інформаційні 

буклети правового змісту. 

22.08.2019 начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М.О. спільно з представниками Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області на виконання 

графіка роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової 

допомоги по населених пунктах здійснено виїзний мобільний прийом в с. 

Козлове Новопсковського району за участі голови та спеціалістів сільської 

ради. Під час прийому було проконсультовано 2 особи, місцеві жителі 
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отримали юридичні консультації та роз’яснення з питань субсидій, майбутній 

ринок землі, оцінку землі, аліменти, тощо. 

Серед присутніх були розповсюджені тематичні буклети та залишені 

для інформування населення на інформаційних стендах сільської ради. 

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», 

заступником начальника 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. 23.08.2019р. було 

проведено мобільне консультування мешканців Маньківської 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.  

З метою підвищення правової обізнаності громадян які перебувають на 

обліку в Білокуракинському районному центрі зайнятості та інформування 

населення Білокуракинського району щодо захисту своїх прав, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", 22 червня 2019 року головним спеціалістом "Білокуракинського 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноваловим Р.О. здійснено 

розміщення інформаційних буклетів в приміщенні Білокуракинського 

районного центру зайнятості. 



17 
 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування 

населення Білокуракинського району щодо захисту своїх прав, в рамках 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!", 29 серпня 2019 року працівником "Білокуракинського бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснено розміщення інформаційних буклетів в 

управлінні соціального захисту населення Білокуракинської районної 

державної адміністрації. 

Інколи потреба у реалізації і захисті своїх прав виникає під час 

відвідування державних органів влади. Аби спростити отримання правової 

допомоги працівники Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги організовують 

роботу мобільних консультаційних 

пунктів. Цього разу такий Пункт 

працював у приміщенні управління 

соціального захисту населення 

Новопсковської 

райдержадміністрації, де спільними зусиллями працівників Бюро та УСЗН 

проводилось надання роз’яснень та консультацій. 

Правова обізнаність дитини починається перш за все з знання своїх прав 

та обов’язків. Право на освіту, право на інформацію, право на медичну 

допомогу, право на безоплатну правову допомогу, право 

на відпочинок, любов та піклування, відпочинок, 

безпечне довкілля, безпеку – усе це не лише слова, це 

права кожної дитини які гарантуються державою. Кожен 

повинен знати свої права, користуватися ними і знати, що 

треба робити, коли права порушують та захищати себе 
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згідно з законами. Саме про це у цікавій та інтерактивній формі розповів 

учням 9 -10 класів Тимоновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

спеціаліст Білокуракинського бюро 

правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

Черговий захід проведено 4 вересня 

в приміщенні Новоайдарської районної 

бібліотеки, а саме тематичний урок для 

дітей: "Знай свої права, дитино!". Захід проходив в ігровій формі. Для 

закріплення отриманих знань дітям було запропоновано заповнити тематичну 

карту "Права дитини" із зазначенням своїх прав.  

Дитина є повноцінним членом суспільства і має свої власні права. В 

залежності від віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та 

механізми реалізації її прав. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є 

обов’язком держави. Сьогодні працівник Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, спільно з спеціалістом Новопсковського відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Луганській області та 

представниками Брянківського, Голубівського, Новопсковського відділів 

державної виконавчої служби ГТУЮ в 

Луганській області провели зустріч з учнями 

Новопсковського - Газопроводського закладу 

середньої освіти 1-3 ступенів. В ході 

проведення зустрічі учням було роз’яснено 

про їх права та механізми захисту своїх прав.  

Бути неосвіченим у правових питаннях 

так само неприйнятно, як і просто бути 

неграмотним. Це добре розуміє держава. Тому вересень – традиційний 

початок нового навчального року – присвячений правопросвітництву 
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школярів. Перший тиждень вересня – уроки «Я маю право!» у школах, 

ініційовані Міністерством юстиції України та 

Координаційним центром з надання правової допомоги, 

проводять працівники Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

відділу ДРАЦС по Старобільському району та місту 

Брянка, Старобільського районного відділу державної виконавчої служби. 

Спеціалісти, що несуть правові знання, – захоплені люди, вони фонтанують 

ідеями і прагнуть змінити ситуацію – щоб кожний громадянин змалечку був 

обізнаний у своїх правах. 05.09.2019 року уроки провели в Старобільській 

спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 3 для учнів 6А та 6Б 

класів.  

6 вересня навчальний день для учнів 

2-4 класів Макартетинського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

розпочався з тематичного уроку «Я МАЮ 

ПРАВО!». Представники Новопсковського 

бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Новопсковського, Брянківського, Голубівського відділів ДВС Головного 

ТУЮ у Луганській області вже не вперше проводять такі заняття, мета яких – 

навчити дітей знати та орієнтуватися в своїх правах, навчити відрізняти права 

від обов’язків та взагалі замислитись над тим, для чого у суспільстві існують 

такі поняття. Зазвичай такі уроки передбачають виконання цікавих та 

пізнавальних завдань, що не стало виключенням 

і цього разу. На початку заходу учням нагадали 

про головний документ в якому закріплені їх 

права – Конвенція ООН про права дитини 

Захоплення малечі також викликало завдання 
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«Допоможи героям обрати правильний шлях», де діти шукали та позначали 

виходи з лабіринтів для героїв Юстимчика, Юстинки та котика Ямпика, які 

потрапили в складні життєві ситуації. По закінченні заходу учні отримали 

практичні поради, де можна отримати юридичну допомогу. 

Освічені цілеспрямовані діти сьогодні – міцна стабільна держава завтра! 

Дитину треба навчати не лише знанням про свої права, а також вмінню ними 

користуватись у повсякденному житі. Працівники системи БПД завжди із 

задоволенням проводять право просвітницькі зустрічі з молоддю. Цього разу 

зустріч учнів Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 з працівниками Білокуракинського 

бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулась 

05.09.2019 за ініціативи Міністерства юстиції 

України та Координаційного центра з надання 

правової допомоги. Дітям завжди цікаво спілкуватися з людьми, які мають 

практичний досвід роботи у сфері правозахисту.  

Зазвичай похід до пенсійного Фонду викликає більше запитань ніж 

отриманих відповідей. Система правової допомоги намагається надати 

відповіді на ці питання, в т.ч. й безпосередньо у відділеннях Фонду. Для цього 

організовуються та функціонують дистанційні та мобільні пункти доступу до 

правової допомоги. Вкотре такий пункт консультування громадян, 

організований Щастинським бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги,працював 04 вересня в приміщенні ПФУ м. Щастя з 13-00 до 14-00 

год. 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. 

Роз'яснення законодавства та консультації допомагають людям краще 
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зорієнтуватися. І знову Щастинське бюро 

правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

організувало мобільний пункт 

консультування громадян, тепер на базі 

Щастинської державної нотаріальної 

контори. Під час роботи мобільного пункту 9 вересня, відвідувачам закладу 

роз’яснювалось, що таке безоплатна правова допомога, який порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які 

мають право скористатись послугами адвоката за рахунок держави. 

Екологічна безпека - такий стан навколишнього середовища, при якому 

стає неможливим погіршення екологічної обстановки і виникнення небезпеки 

для здоров’я людей. 09 вересня в приміщенні ДК м. Щастя для активних 

громадян яким не байдужа екологічна безпека міста, Агенство США з 

міжнародного розвитку(USAID) , спільно з Міжнародним Фондом 

Відродження, правовим клубом Pravokator, ГО « Культурна фортеця» та 

Щастинським бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою інформування та 

розвідку свідомості в сфері екології, провели спільний захід – дискусію на 

тему « Екобезпека» .Під час дискусії були розглянути питання державної 

політики та законодавча база у сфері повноважень з побутовими відходами та 

Закону України «Про відходи». Сортування сміття та вплив на навколишнє 

середовище. Виконання у місті Щастя державної політики у сфері 

поводження з побудовами відходами. Дискусія 

була жвавою та зацікавила мешканців місця 

Щастя.  

Яка юридична сила заповіту, складеного 

посадовою особою органу місцевого 
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самоврядування; який вплив кількості спадкоємців на можливість отримати 

спадщину, 

поновлення 

строків позовної 

давності для 

прийняття 

спадщини. Відповіді на ці та інші питання 

надав 10 вересня спеціаліст 

Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги під час роботи мобільного консультаційного пункту 

прийому громадян у приміщенні Новопсковського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Луганській області. По 

завершенню прийому присутнім доведено про інформаційні кампанії «Чесна 

платіжка» та «Відповідальне батьківство».  

10 вересня представник відділу "Сватівськое бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру, за сприянням Сєвєродонецького офісу БФ 

«Право на захист» та спільно з його представниками, здійснили виїзд до с. 

Містки Сватівського району, де було організовано та проведено роботу 

спільного виїзного (мобільного) пункту консультування громадян.  

10 вересня, вкотре працівник відділу "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги спільно з представниками Сватівського 

районного військового комісаріату провели бесіду з безробітними, які 

знаходяться на обліку в Сватівському РЦЗ.  

11 вересня в приміщенні Сватівського районного відділу філії 

Державної установи Центр 

пробації в Луганській області 

працівником Сватівського 
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бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено роз’яснення щодо 

доступу до безоплатної правової допомоги. Підобліковим, які завітали до 

відділу проведено лекцію на тему: "Права засуджених та їх реалізація", 

надано кваліфіковану правову допомогу, роз'яснено їх конституційні та 

соціальні права, ознайомлено з адміністративною та кримінальною 

відповідальністю за вчинення повторних злочинів, а також проінформовано 

про діяльність Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги.  

Так, для жителів смт Петропавлівка 11 вересня працював мобільний 

пункт консультування громадян. Консультацію провів представник 

Щастинського бюро правової допомоги. Мобільне консультування у 

Щастинському відділі Новоайдарського управління соціального захисту 

населення провели 12 вересня. Відвідувачів консультував представник відділу 

Олександр Страшко. Жителям згаданих населених пунктів розповіли про їх 

права на безоплатну правову допомогу, за якими адресами та номером 

телефону можна отримати консультації. Олександр Страшко відповів на 

запитання, що цікавили присутніх, 

проконсультував тих, хто звернувся по 

допомогу.  

Працівники " Щастинського бюро 

правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги доводять до 

дітей знання про основні права дитини та способи їх захисту у разі 

порушення. Під час заходу, який було проведено 9 

вересня спеціалістами Бюро , учні молодших класів 

загальноосвітньої школи міста Щастя в ігровій формі 

були ознайомленні з основними правами та свободами 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0KFFCAn0c3PJp4eC46sD3PFS1IeGs4g4C3I7uSpq2ql6-l7QuQNj2UkQSnh7vRmMtm70erN5TyD6B0z9Oio2_f44nbqnMA2ifpQYUv0VRU8t_-600-hi8Lp3Ybsiaz5yYMknd4BaBx7ZA3Cx45TTLOuphNOgop342nJYagidCNrt5mkwhPjPcuyvKYHRfm6ipKC4aoG7z8jaru7hxWL2Wdo0oCcwrbol5vUWv_IfLTzCwd4GGiScq6Q4VdS4QuhMUw9FUEE3-2Pk7NaiHX2OYn5PmZQYX_3EsCcbSqn52zsx1BmX50S629BILnCOmW9y2iNnUqNKGoQLwy9ZJ24Wm_w&__tn__=%2ANK-R
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дитини, наголосивши на їх непорушності та шляхах реалізації. Також діти 

дізнались про Щастинське бюро правової допомоги та які правові проблеми 

громадян ця установа спроможна вирішити.  

12 вересня працівникам Сватівської районної бібліотеки доведено про їх 

конституційні права та право на безоплатну правову допомогу. Під час бесіди 

працівник Сватівського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізова Анна 

роз’яснила присутнім питання реалізації та 

захисту прав людини. Доведено за якими 

адресами та номерами телефонів можна 

отримати консультації. Надано відповіді на 

запитання, що цікавили присутніх.  

Про гарантовані права, шляхи їх реалізації 

та захисту розповідали 13 вересня учням в 

рамках тематичних уроків "Я маю право!". 

Враження дітей: ЯМП - Яскраво! Мотивуюче! 

Пізнавально! На уроці основ здоров'я для учнів 

6-Б класу ЗОШ I-III ст. № 2 представник 

«Сватівського бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провела урок на тему: "Права та обов’язки дитини" . Діти брали 

активну участь у обговоренні теми та залишилися в гарному настрої. По 

закінченні уроку учні отримали практичні поради, де можна отримати 

юридичну допомогу.  

16 вересня працював мобільний пункт 

консультування громадян. Консультування 

проводили в.о. начальника Новопсковського 

ВДВС Желєзняк Ю.В. та спеціаліст 

Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги Бутков С.В. Під час прийому відвідувачам розповсюджувались 

буклети з контактною інформацією Новопсковського бюро правової допомоги 

та тематичні буклети відносно стягнення аліментів.  

Серед сучасної учнівської молоді останнім часом надзвичайно 

загострилася проблема насильства, агресивних проявів у стосунках підлітків. 

Такі стосунки отримали назву шкільний булінг, розповсюдження якого 

впродовж останніх років визнано в освітній практиці та є соціальною 

проблемою. Що таке булінг та як йому протидіяти розповіла працівник 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги під час проведення тематичних уроків 

«Протидія булінгу» для учнів 4а, 4б, 4в 

Старобільської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 3. 

Виїзне засідання комісії з питань захисту прав 

дитини Білокуракинської райдержадміністрації за участю начальника 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулось 9 

вересня в с. Павлівка. Засідання пройшло під головуванням голови комісії, 

заступника голови райдержадміністрації Наталії Вервейко. На порядку 

денному було розглянуто питання про стан виконання батьківських обов’язків 

мешканцями с. Павлівка стосовно малолітньої дитини, а саме забезпечення 

нормальними умовами для проживання та повноцінного розвитку. За 

результатом розгляду даного питання комісією були прийняте відповідне 

рішення спрямоване на захист порушених прав дитини.  

Чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини 

Білокуракинської райдержадміністрації за участю начальника 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулось 13 

вересня. Засідання пройшло під головуванням голови комісії, заступника 

голови райдержадміністрації Наталії Вервейко. На порядку денному було 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD-TMQz0_sHGco7eOKwq5RrPZwrftFQaBv5H6Aors31S2bOlrSN3ZCUiDqaZ255icUcykKp0MGlBaMOPGVL0h0Wq3wNB-lexDe3iKgOiEeiWx2u3BhnrRq1mJOCBe4CXZ5U2RO2xUKJ56jpbnUovtO6zxUxk5HBgiE1eb6LRonhpDWfXDpSZgFpnRT6eXmJmuwfHVr8hC24SDemeBwaeh9V8tlZyNjFYnMnaGNQIV5gpmOQFo3bzhqd88Kd4dGsDTSUxDKmwNuVI_BKjDguJ4mOpCftuOS4c8jDm_GTKymx9dcf-lAHLbX8LDkTs_X1nGef4NAYpA3ICKpx7FPujEl5cg&__tn__=%2ANK-R
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розглянуто чотири питання зокрема : Про стан виконання батьківських 

обов’язків мешканцями Білокуракинського району стосовно малолітніх дітей . 

Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту малолітніх дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Про розгляд заяви мешканки смт. Білокуракине про 

надання дозволу органу опіки та піклування Білокуракинської 

райдержадміністрації на продаж житла, право користування яким має її 

малолітня дитина. По кожному 

питанню комісією були прийняті 

окремі рішення спрямовані на 

захист порушених прав дітей.   

Одним із завдань Уряду є 

піклування про наше майбутнє – 

про наших дітей. Кампанія «Відповідальне батьківство», яка проходить в 

рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» спрямована на 

формування відповідального ставлення батьків до своїх обов’язків по 

вихованню і належному утриманню дітей. Так, 19.09.2019 начальник відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко М. спільно з 

в.о. начальника Голубівського відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції Удовенко Н. організували та 

провели дистанційний прийом клієнтів в приміщенні виконавчої служби.  

Зокрема клієнтам розповіли про можливості отримання податкової знижки на 

розвиток дитини – суми, яка повертається державою зі сплаченого батьками 

податку на доходи, також привернули увагу до ще одного урядового проекту з 

підтримки молодих батьків – «Муніципальна няня», у рамках якого держава 

компенсує частину витрат на послуги няні для дітей до 3 років. При цьому 

компенсація на няню не заміняє інші соціальні виплати на дитину і 

виплачується окремо. На компенсацію можуть розраховувати як працюючі 

батьки, так і ті, хто знаходиться у декретній відпустці.  
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У ході обговорення клієнти Державної виконавчої служби отримали 

тематичні буклети, які інформують про алгоритм нарахування аліментів, 

податкову знижку на розвиток та навчання дитини, виїзд з дитиною за кордон 

та інші інформаційні матеріали, розроблені Міністерством юстиції та 

системою безоплатної правової допомоги. 

В рамках «Тижня протидії булінгу» 20 вересня працівниками 

Щастинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено урок для 

учнів молодших класів загальноосвітньої школи міста Щастя школі № 1 

м.Щастя на тему «Протидія булінгу» . Метою уроку було сформувати 

уявлення про проблему насилля й жорстокості, їх наслідків для дитини чи 

інших членів родини; вивчити права дітей, обговорити питання, як 

захиститися від будь-якого насильства; виховувати вміння попереджувати 

жорстоке поводження з людьми. 

В рамках Всеукраїнського тижня з протидії булінгу 20 вересня 

начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно 

з працівниками Голубівського, Брянківського, Новопсковського ВДВС ГТУЮ 

у Луганській області відвідали Макартетинський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів. Було проведено 

урок на тему “Стоп булінг”. Одночасно організовано та 

проведено флешмоб “Булити не круто!”. Метою таких 

заходів було: з'ясувати, що таке булінг, як його розпізнати 

і як йому протидіяти, розширити правовий словниковий 

запас учнів, розвинути їх уміння критично мислити, 

застосовувати на практиці знання, здобуті на уроках правознавства, а також 

підвищити інтерес до правової науки. 

Булінг – це проблема, що є далеко не новою як у всьому світі, так і в 

Україні зокрема. За цим терміном стоять десятки тисяч психологічних 

дитячих проблем та (нерідко) зламаних людських життів. За даними 
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досліджень, Україна увійшла до ТОП-10 країн із поширеною дитячою 

агресією у школах. Жертвами при цьому є здебільшого учні від 11 до 15 

років. З огляду на існуючу проблему та з метою її попередження, спеціалістом 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутковим Сергієм за 

участі представників районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та 

молоді, проведено тематичну лекцію на тему «Булінг» серед учнів 7-9 класів 

Танюшівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Під час лекції, враховуючи популярність 

соціальних мереж серед молоді, було звернуто окрему увагу учнів на такий 

різновид «булінгу», як «кібер булінг» . Дітям було продемонстровано три 

соціальні відео ролики на відповідну тему, які зможуть допомогти уникнути, 

попередити та виявити «булінг» у шкільному середовищі.   

Легальна зайнятість – наша впевненість у завтрашньому дні! 

Питання легалізації трудових відносин на сьогодні є надзвичайно актуальним, 

адже існує чимало випадків, коли роботодавці уникають легального 

використання робочої сили, та не укладають передбачені законодавством 

трудові договори. Учасники чергового семінару, що відбувся 23 вересня в 

Новоайдарському районному центрі зайнятості, обговорили питання щодо 

легалізації трудових відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на 

ринку праці. Працівник відділу «Новоайдарське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги зазначила, що використання найманої праці без оформлення 

трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, які суттєво 

впливають на майбутнє людини. Так, погоджуючись на нелегальну роботу, 

найманий працівник власноруч позбавляє себе права на зарахування періоду 

роботи до страхового стажу, згідно з яким обчислюється пенсія, матеріальної 

допомоги у разі настання безробіття, а також компенсації тимчасової 

непрацездатності. Громадяни повинні усвідомлювати, що вимагаючи від своїх 

роботодавців офіційного працевлаштування, а також нарахування та виплату 

гідної заробітної плати сьогодні, вони забезпечують собі соціальні гарантії та 
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пенсію завтра. 

Відбулася тематична бесіда з підобліковими Новопсковського району на 

тему: «Право засуджених на правову допомогу», та «Я знаю свої права, я дію 

та користуюсь своїми правами». Одним з чинників, які здійснюють 

негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, нині є високий 

рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх 

життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість 

моральних правил співжиття. 23 вересня під час планової реєстрації 

засуджених старший інспектор Новопсковського районного сектору філії 

Державної установи "Центр пробації" в Луганській області Дмитро Чаленко 

спільно з начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мариною Матвієнко забезпечили роботу дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги суб’єктам пробації та провели 

тематичну бесіду на тему: «Право засуджених на правову допомогу», «Я знаю 

свої права, я дію та користуюсь своїми правами». Матвієнко М. 

проінформувала суб’єктів пробації про діяльність та основні функції які 

здійснює бюро правової допомоги, наголосила про те, що в Україні діє 

система надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав усіх 

верств населення.  Крім того, під час бесіди клієнтам пробації роз`яснили 

норми кримінального та адміністративного законодавства щодо протидії та 

запобіганню домашньому насильству та те, що домашнє насильство 

тлумачать як будь-які умисні дії фізичному чи психічному здоров`ю. 

Проведення таких заходів є дуже важливими для ресоціалізації суб’єктів 

пробації, адже сприяє зниженню кількості скоєних повторних злочинів і 

відповідно – зменшення загальної кількості злочинів. Наостанок присутні (4 

особи) отримали юридичні консультації та тематичні буклети правового 

змісту. Захід відбувся на виконання Меморандуму про співпрацю та графіку 

роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

В рамках роботи дистанційної точки доступу до безоплатної правової 



30 
 

допомоги, з метою захисту та забезпечення прав громадян продовжують 

консультувати осіб приватний нотаріус Новопсковського районного 

нотаріального округу Кулікова Я. та начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Матвієнко М.  24 вересня спільний прийом 

громадян в приміщенні приватного нотаріуса був присвячений питанням 

реєстрації нерухомого майна, порядку посвідчення договору дарування, 

оформлення спадщини, порядку посвідчення заповіту, тощо. В ході 

консультування було надано роз’яснення 2 клієнтам. Крім цього було 

проведено обмін досвідом та узагальнено судову практику щодо залучення 

нотаріусів, як третіх осіб у судовому процесі.  З проведеного заходу зроблено 

висновок, що першочергово клієнтів цікавлять питання щодо визнання права 

власності на нерухоме майно в судовому порядку та за відсутності 

правовстановлюючих документів, встановлення фактів родинних відносин, 

фактів проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу.  

По завершенню дистанційного прийому було залишено роздаткові матеріали 

правового характеру – буклети системи БПД для подальшого 

розповсюдження серед громадян. 

Для учнів 10-11 классу ЗОШ №6 відбулося засідання кіноклубу медіа-

просвіти з прав людини Docudays UA, який діє при Сватівській центральній 

районній бібліотеці. В засіданні кіноклубу, яке відбулося 25 вересня, взяла 

участь заступник начальника Сватівського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Анна Хафізова та розповіла, що таке булінг та як йому протидіяти. 

Звернула увагу учнів про відповідальність за булінг та пояснила, що булінг 

може бути як активний так і пасивний. 

Наприкінці заходу школярі одностайно зробили висновок, що такі 

загальнолюдські цінності як гідність, свобода, повага, гуманізм ніколи на 

втратять своєї актуальності. 

Чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини 
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Білокуракинської райдержадміністрації за участю начальника 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулось 20 

вересня.  Засідання пройшло під головуванням голови комісії, заступника 

голови райдержадміністрації Наталії Вервейко. На порядку денному було 

розглянуто три питання зокрема: 

- Про доцільність функціонування прийомної сім’ї в якій виховується 

неповнолітня дитина позбавлена батьківського піклування. 

- Про розгляд заяв законних представників дітей про надання дітям 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 заяви зацікавленої особи щодо порушення майнових прав 

неповнолітньої дитини. По кожному питанню комісією були прийняті окремі 

рішення спрямовані на захист порушених прав дітей. 

Завдяки Skype-зв'язку була проконсультована одна особа з питання 

позбавлення батьківських прав матері, яка виїхала на непідконтрольну 

територію України. 30 вересня в приміщенні Сватівської центральної 

районної бібліотеки була організована робота дистанційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги через Skype-зв'язок, зокрема, з 

використанням можливостей системи «Бібліоміст». 

«Скажемо булінгу ні!!» Під таким гаслом 17 вересня пройшла зустріч 

школярів Білокуракинської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 1 із начальником Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М., працівниками Білокуракинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану, Лутугинського районного 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції.  Зустріч була присвячена проблемі булінгу в школі. Діти дізнались як 

відрізняти та реагувати на прояви булінгу. Наприкінці зустрічі серед учнів 



32 
 

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. 

 

 

 

 

 

  

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 липня  по 30  вересня 2019 року Старобільським  

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1030 

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

належність осіб за категоріями підтверджено та видано 177 наказів про 

надання БВПД. Видано 41 доручення адвокатам та 112 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів), прийнято та перевірено 68 актів.  

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
 

Щодо категорій клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний 

квартал найбільше звернень було прийнято від внутрішньо переміщених 

осіб 89 (53%), малозабезпечених осіб(середньомісячний дохід не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) 54 ( 32%), та осіб з інвалідністю 13 

(8%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром,  в тому числі бюро правової допомоги, 

за звітний квартал було: 

 здійснено 19 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 

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 80 осіб, в тому числі  35 особи  звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 45 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 73 правопросвітницькі заходи. 

 розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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