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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Старобільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності    

у II  кварталі 2020  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. 

 

 Публікація в газеті «Життя Білокуракинщини» від 04.04.2020 року 

«Карантин:права та обов’язки 

громадян». 

Начальник Білокуракинського 

бюро правової допомоги Ірина 

Коряк взяла участь у черговому 

засіданні комісії з питань захисту 

прав дитини Білокуракинської 

районної державної  адміністрації  

яке пройшло 8 квітня 2020 року.  

Цього  разу засідання 

проходило в он-лайн режимі.  

На порядку денному було 

розглянуто ряд питань, зокрема:  

- Про затвердження 

персонального складу 

міждисциплінарної команди 

(МДК) для організації соціального 

захисту дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах.  

- Щодо виведення з сім’ї 

патронатного вихователя 

неповнолітньої дитини. 

По кожному питанню комісією були прийняті окремі рішення 

спрямовані на захист порушених прав дітей. 

Відеоконсультації працівників Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, розміщені на офіційній  

сторінці у Facebook від 17.04.2020р. 

7 травня начальник Білокуракинського бюро безоплатної правової 

допомоги Старобільського місцевого центру  з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ірина Коряк взяла участь у черговому засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини Білокуракинської селищної ради, яке 
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провів Білокуракинський селищний голова Сергій Сірик. На порядку 

денному слухалось питання про захист прав та інтересів малолітньої дитини, 

яка, за інформацією матері, є свідком скоєння насильницьких дій з боку 

батька стосовно матері та таким чином зазнає психологічного насильства. За 

результатами  обговорення та розгляду підготовлених документів членами 

комісії у складі представників структурних підрозділів Білокуракинської 

селищної ради та КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської 

СТГ, було прийняте рішення щодо забезпечення указаної родини 

необхідними соціальними послугами, зокрема з метою захисту прав та 

інтересів дитини в сім’ї відповідно до Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству». Також, селищним головою було 

наголошено на недопущенні випадків скоєння будь-яких форм насильства у 

родинах, своєчасному вжитті заходів стосовно кривдників та жертв, а також 

відповідальності згідно 

чинного законодавства. 

        З нагоди відзначення 

Міжнародного дня боротьби за 

права осіб з інвалідністю, 5 

травня начальник відділу 

Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Марина 

Матвієнко за допомогою 

вайбер-зв’язку провела 

відеобесіду з клієнткою з 

обмеженими можливостями. 

Клієнтка звернулася з 

питанням щодо першочергового зарахування до вищих навчальних закладів 

осіб з обмеженими можливостями. Під час спілкування були надані 

роз’яснення щодо Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2020 році, зокрема щодо особливостей прийому осіб з інвалідністю 

та траєкторії вступу.  

У зв’язку з карантинними заходами в Україні відслідковується 

зростання випадків домашнього насильства. Нестабільний емоційний стан, 

хитке матеріальне становище, неналагоджені стосунки в сім’ях спровокували 

сплеск домашнього насильства. Саме темі прав жінок, які потерпіли від 

домашнього насильства, та доступні послуги служб по протидії домашньому 

насильству, було присвячено відеоконференцію в он-лайн режимі програми 

Zoom, 29 квітня 2020 року, в роботі якої прийняли участь представники 
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служби у справах дітей Новоайдарської 

райдержадміністрації, Новоайдарського 

районного центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, Новоайдарського 

бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській 

області та ін.  Під час он-лайн заходу 

представник системи безоплатної правової 

допомоги нагадала присутнім про право 

осіб, постраждалих від домашнього 

насильства на безоплатну вторинну правову 

допомогу та контакти бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги, в 

разі необхідності правової 

консультації. 

 19 травня завдяки 

співпраці зі старостами 

Білокуракинської територіальної 

громади пройшло чергове 

безконтактне інформування 

населення с. Нещеретове про 

відновлення роботи  Білокуракинського бюро Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

У межах правопросвітницької та комунікаційної діяльності системи 

надання безоплатної правової 25 травня з додержанням всіх санітарних норм 

та правил, головний 

спеціаліст  Новопсквоського бюро правової 

допомоги Старобільського Місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Бутков Сергій, разом з інспектором 

Новопсковського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в 
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Луганській області  Володимиром Бугайовим, провели серед суб`єктів 

пробації, які перебувають на обліку у Новопсковському районному  секторі 

філії Державної установи «Центр пробації»  лекцію на тему «Запобігання та 

протидія торгівлі людьми». 

   З нагоди  святкування дня захисту дітей, головний 

спеціаліст  Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського 

Місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Бутков 

Сергій, разом з начальником та  старшим інспектором Новопсковського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській 

області  Скребковою Вікторією та Чаленко Дмитром  організували та провели 

турнір з настольного тенісу серед неповнолітніх осіб які перебувають на 

обліку Новопсковському районному  секторі філії Державної установи 

«Центр пробації». 

Наприкінці  заходу 

Бутков Сергій провів 

спілкування з 

неповнолітніми та в 

черговий раз 

нагадав  про їх  цивільні права та обов’язки.   

    10 червня за запрошенням соціального партнера, Новопсковського 

районного центру зайнятості населення,  головний спеціаліст 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутков Сергій, прийняв 

участь у Zoom конференції на якій черговий раз повідомив учасників про 

систему безоплатної правової допомоги та відповів учасникам конференції на 

поставлені ними запитання.  
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"Життя Білокуракинщини" від 6 червня 2020 

року №23, сторінка 6, публікація "Чи є 

обмеження щодо тютюнопаління у 

громадських місцях?"Публікація "Найкращі 

інтереси дитини є предметом основного 

піклування батьків" 

          09 червня головним спеціалістом 

Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Іщенко Д. було проведено консультування 

осіб, які перебувають на обліку у Білокуракинському районному сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Луганській області. Засудженим, 

було роз'яснено їх права як громадян України при вирішенні майнових спорів 

при розподілі майна подружжя при розлученні та дії в разі відсутності у 

спадкоємців правовстановлюючих документів при прийнятті спадщини. Були 

розповсюджені 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. Проведено 

роботу дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. За 

консультацією звернулося дві особи. 

З нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби із дитячою 

працею, на запрошення інспектора Новопсковського районного сектору філії 

Державної установи Центр пробації в Луганській області, 09 червня 

начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М., в умовах 

загальнодержавного карантину спільно з 
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інспекторами сектору пробації провели індивідуально-профілактичну роботу 

з підобліковими клієнтами пробації.  

4 червня начальник відділу "Новоайдарське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мінакова Тетяна, спільно з фахівцями Новоайдарського районного 

центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, відвідали 

сім'ї які перебувають у складних 

життєвих обставинах та 

проживають у Смолянинівській 

та Новоохтирській сільських 

радах Новоайдарського району. 

Під час заходу представником системи безоплатної правової допомоги надано 

юридичні консультації щодо встановлення опіки над неповнолітньою 

дитиною, оформлення житлової субсидії, визнання факту батьківства тощо. 

Начальник  Білокуракинського  бюро 

правової допомоги  Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ірина  Коряк 

взяла участь у черговому засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини, яке відбулось 3 

червня  під головуванням в.о. голови 

райдержадміністрації Сергія Щебетенка. У 

роботі комісії взяли участь представники 

служби у 

справах 

дітей 

райдержадміністрації, районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
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райдержадміністрації, управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, районного центру зайнятості населення.На порядку 

денному було розглянуто два питання стосовно однієї дитини з інвалідністю, 

яка була відібрана від батька у зв’язку з загрозою життю та здоров’ю. За 

результатами засідання було прийнято рішення про подальше влаштування 

дитини до спеціалізованого будинку-інтернату.  

Багатьох місцевих жителів, які охоче спілкувалися 11 червня із 

начальником відділу «Новопсковське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М., цікавили послуги, які надає Бюро правової допомоги, 

час вирішення питань, контакти центру та підпорядкованих бюро та інше. 

Громадянам, які виявили свою 

зацікавленість даною 

інформацією, було роз’яснено: 

що таке безоплатна вторинна 

правова допомога; хто має 

право на отримання такої 

правової допомоги та куди 

звертатися за отриманням цієї 

допомоги; які правові послуги можна отримати в центрі та бюро; у яких 

випадках може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги і що необхідно для звернення до Центру та Бюро правової 

допомоги.  

Першим, після послаблення карантину, населеним пунктом яке 

відвідала  начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк стало с. Нещеретове Луганської області.  16 червня 

місцеві жителі  отримали корисну інформацію, яка зокрема стосувалась 

актуальних питань спадкового, сімейного, житлового та трудового права. 

Серед присутніх були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які 
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роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в 

разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. В 

адміністративній будівлі старостату забезпечено  роботу 

дистанційного  пункту надання безоплатної правової допомоги, громадяни 

отримали первинну правову допомогу у вигляді консультацій з питань 

земельного, спадкового, сімейного та житлового права. 

         З метою поширення серед підоблікових Новопсковського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» інформації про 

функціонування системи правової допомоги, 15 червня начальник відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина Матвієнко 

провела інформаційну бесіду «Протидія домашньому насильству» та 

«Відповідальне батьківство», зокрема були надані роз’яснення щодо 

різновидів насильства, надано поради: як захистити себе та дітей, тощо.  

Наприкінці заходу серед присутніх були розповсюджені інформаційно-

тематичні буклети правового змісту та буклети з контактними даними 

Старобільського МЦ та Бюро правової допомоги. 

18 червня начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мариною Матвієнко проведено правопросвітницький захід у 

Закотненській сільській раді Новопсковського району.  Під час заходу 

присутнім роз’яснено норми Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», ознайомлено з останніми змінами чинного 

законодавства,  проінформовано куди звертатися і з якими документами для 

отримання правової допомоги;  приділено увагу змінам до ст. 14 ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу» (суб’єкти права на безоплатну вторинну 

правову допомогу).  Розповсюджено інформаційні матеріали, буклети та 

брошури системи БПД.  
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По закінченню заходу проведено робочу 

зустріч із головою Закотненської сільської 

ради Комісаренко О.М. із приводу співпраці. 

Під час зустрічі досягнуті домовленості про 

напрямки подальшої роботи, заплановано 

проведення лекцій та інших 

правопросвітницьких заходів.. 

18 червня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Матвієнко провела інформаційну зустріч із завідувачем 

Закотненської сільської бібліотеки – філії Колесник Ю.М.  У бібліотечний 

фонд Закотненської сільської бібліотеки - філії передано інформаційні 

буклети системи БПД. 

Забезпечення безперебійної роботи 

структурних підрозділів – одне з головних 

завдань директора Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Артема 

Ткаченко.Саме з цією метою, 17 червня відбулась робоча поїздка до м. Щастя 

де проведено зустріч з головою військово-цивільної адміністрації м.Щастя 

Дмитром Скворцовим. 

В ході зустрічі обговорювались питання взаємодії між організаціями, 

питання  діяльності відділу «Щастинське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
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Обговорення взаємодії та 

співпраці в умовах карантину 

відбулось 17 червня між директором 

Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Артемом Ткаченко 

та директором Новоайдарського 

районного центру зайнятості 

Часніковою Ольгою. В ході робочої зустрічі обговорено важливість 

продовження спільної роботи в напрямку доведення до громадян їх прав і 

обов'язків, а також скоординовано зусилля сторін для надання пересічним 

громадянам безоплатної правової допомоги. 

18 червня  начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Матвієнко провела вуличне інформування громадян в селі 

Закотне Новопсковського району. 

Мешканцям селища надано інформацію про роботу бюро та місцевого 

центру, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги, 

категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Серед громадян було розповсюджено буклети системи Безоплатної 

Правової Допомоги. Начальником відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Мариною Матвієнко організовано та забезпечено роботу 

18 червня мобільного пункту консультування громадян с. Закотне 

Новопсковського району. За традицією консультування громадян проходило в 

приміщенні Закотненської сільської ради. 

За отриманням безоплатної правової допомоги  звернулось 10 осіб, яким 

були надані індивідуальні відповіді та консультації.   

Отримувачам БПД повідомлено про можливість отримання правових 

послуг у Старобільському місцевому центрі та Новопсковському бюро 
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правової допомоги. Серед присутніх розповсюджено інформаційні матеріали 

з контактами підрозділів системи БПД. 

Такі мобільні консультаційні пункти на базі сільських/селищних рад 

Новопсковського району функціонують постійно відповідно до графіку 

роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги.   

Дана зустріч з селянами яскраво продемонструвала потрібність і велике 

значення такої роботи – як у селі, так і у місті, адже як виявилось запитань 

багато. Стосувалися вони земельних відносин, аліментних питань, спадкових 

та житлових справ.  

" Права жінок, які потерпіли від домашнього насильства та доступні 

послуги служб по протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі", тема вебінару у якому прийняла участь 18 червня головний спеціаліст 

відділу Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко 

Людмила. 

Вебінар організований управлінням соціального захисту населення 

Новоайдарської РДА відбувся в он-лайн режимі. 

Серед питань які обговорювалися: - протидія домашньому насильству в 

умовах карантину, - порядок надання допомоги потерпілим від домашнього 

насильства, - розгорнута статистична інформація по Новоайдарському району, 

-  контактна інформація, щодо надання такої допомоги. 

19 червня представником "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено вуличне інформування мешканців смт Новоайдар. 

Під час заходу перехожим роз'яснено про порядок отримання 

безоплатної первинної правової допомоги, можливість доступу певних 

категорій осіб до безоплатної вторинної правової допомоги. 

22 червня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Матвієнко та співробітники Новопсковського районного 
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сектору з питань пробації провели виховний захід до Дня Конституції 

України. Громадянам роз'яснено про їх право на отримання безоплатної 

правової допомоги, яку здійснює система БПД.  Після закінчення заходу 

суб’єкти пробації отримали роздатковий матеріал системи БПД. Крім того, 

проведено роз'яснювальну роботу з нагоди Міжнародного дня боротьби проти 

зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. З метою розширення 

доступу засуджених до БПД, сектору з питань пробації передано відповідні 

інформаційні матеріали для розміщення на інформаційному стенді. 

В громадській приймальні народного депутата України 22 червня 

заступником начальника відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було проведено робочу зустріч з помічником народного депутата 

України та обговорено з якими саме правовими потребами звертаються 

громадяни.  

Під час заходу громадянам, які зверталися, було роз'яснено що таке 

безоплатна правова допомога та надано відповіді на правові питання. 

"Стоп наркотики!" Саме під таким гаслом 23 червня "Новоайдарським 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги, проведено флешмоб  присвячений 

відзначенню 26 червня Міжнародного дня боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу. 

Учасникам заходу представники системи безоплатної правової 

допомоги нагадали про негативний вплив наркотиків на здоров'я та про 

відповідальність за зловживання наркотичними засобами. 

Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги , тому заступник начальника відділу "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Анна Хафізова 23 червня організувала для 

жителів с. Травневе роботу мобільного пункту доступу до безоплатної 
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правової допомоги, який працював в приміщенні Первомайської сільської 

ради Сватівського району.  

Відвідувачам була надана консультація з хвилюючих їх питань. 

Присутнім роз'яснено права людини та громадянина, також надані буклети з 

телефонами та адресами бюро правової допомоги. 

Конституційне право кожного на правову допомогу за своєю суттю є 

гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і 

громадянина, і в цьому полягає його соціальна значимість. Саме темі 

конституційного права на правову допомогу було присвячено семінар, 

проведений 24 червня "Новоайдарським бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в Новоайдарському районному секторі з питань пробації, з нагоди 

Дня Конституції. 

Під час заходу громадянам роз'яснено їх право на безоплатну правову 

допомогу, надано контакти бюро правової допомоги. 

Після семінару працював дистанційний пункт консультування, під час 

якого звернулась одна особа по питанню оформлення права власності. 

26 червня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Матвієнко Марина в приміщенні приватного нотаріуса Новопсковського 

районного нотаріального округу Кулікової Я.В. організувала та провела 

дистанційний пункт консул 

Заступник начальника відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Анна Хафізова для робітників Сватівського районного відділу філії 

Державної установи "Центр пробації" в Луганській області провела 26 червня 

тренінг з питань удосконалення ними надання доступу до безоплатної 

первинної правової допомоги. Також з начальником Сватівського РВ філії ДУ 

"Центр пробації" в Луганській області були обговорені питання щодо 

співпраці на майбутнє. 



14 
 

26 червня заступник начальника відділу "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Анна Хафізова організувала в приміщенні 

Сватівського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в 

Луганській області роботу дистанційного пункту доступу до правової 

допомоги. Присутнім було проведено лекцію на тему: "Конституційні права 

людини та громадянина". Також, з нагоди Міжнародного дня боротьби проти 

зловживання наркотиками та їх незаконного обігу заступник начальника 

А.Хафізова розповіла про відповідальність за розповсюдження наркотиків та 

наслідки їх вживання. Після проведення лекції були надані індивідуальні 

консультації з питань з яким звернулися відвідувачі Сватівського РВ філії ДУ 

"Центр пробації" в Луганській області. Всім присутнім надані буклети з 

контактами підрозділів системи БПД. 

25 червня начальник  Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк завітала до жителів  с. Курячівка. Під час  зустрічі 

місцеві жителі отримали корисну інформацію, яка зокрема стосувалась 

актуальних питань земельного, спадкового, житлового та трудового права, 

дізнались про способи захисту та протидії домашньому насильству. 

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. 

В адміністративній будівлі старостату забезпечено роботу 

дистанційного пункту надання безоплатної правової допомоги, громадяни 

отримали первинну правову допомогу у вигляді консультацій. 

Чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини 

Білокуракинської селищної ради, яке провів Білокуракинський селищний 

голова Сергій Сірик, відбулось  26  червня  за участю начальника 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Коряк. 
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На порядку денному слухались шість питань, зокрема: 

1. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів, відповідно до  Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268  дітям згідно заяв їх 

законних представників. 

2. Про доцільність влаштування малолітніх дітей-сиріт, які мають 

статус дітей-сиріт та перебувають на первинному обліку відділу Служба у 

справах дітей Білокуракинської селищної ради, тимчасово влаштовані до 

дідуся з яким проживають за адресою: вул. Коцюбинського, 35, смт 

Білокуракине Луганської області, до нього під опіку. 

3. Про затвердження міждисциплінарних команд стосовно малолітніх 

дітей, які мають статус дітей-сиріт та перебувають на первинному обліку 

відділу Служба у справах дітей Білокуракинської селищної ради, тимчасово 

влаштовані до дідуся. 

4. Про стан соціального супроводу багатодітної родини, яка проживає з 

4-ма дітьми. 

5. Про стан соціального супроводу родини, яка перебуває у СЖО 

6. Про захист прав та інтересів дітей у багатодітній родині. 

За результатами розгляду кожного окремого питання винесене 

відповідне рішення направлене на захист прав дитини. 

26 червня під час робочої зустрічі начальника Білокуракинського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з  начальником  відділу Служба у справах дітей 

Білокуракинської селищної ради укладено меморандум про співпрацю. 

Укладений меморандум про співпрацю лише сприятиме розвитку вже 

існуючих партнерських відносин. 

26 червня представником "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено робочу зустріч з керівництвом Дмитрівського обласного 

психоневрологічного інтернату. 
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Під час зустрічі досягнуті домовленості про напрямки подальшої 

співпраці та проведення спільних заходів. 

30 червня представники "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги завітали до с.Муратове Новоайдарського району. 

У приміщенні сільської ради учасники заходу провели робочу зустріч з 

головою сільради, оформили інформаційний стенд, провели прийом громадян 

та надали правові консультації з питань спадкового, пенсійного, житлового 

права. 
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Публікації в ЗМІ: 
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Відеоконсультації: 
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Позитивна практика 

Мешканка Білокуракинського району Луганської області звернулася до відділу 

«Білокуракинське бюро правової допомоги» Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги з проблемою оформлення земельного паю  після смерті 

колишнього чоловіка, з яким після розірвання шлюбу вони продовжували жити однією родиною,  

вести спільне господарство, як чоловік та дружина. 

Начальник бюро Коряк Ірина в ході консультації з’ясувала, що шлюб між громадянкою К. 

та її чоловіком було розірвано до його смерті, вона  не є спадкоємцем за законом, заповіту 

померлий не складав.   

На звернення громадянки К. до державної нотаріальної контори щодо видачі свідоцтва про право 

на спадщину їй  було роз’яснено, що факт проживання спадкоємців однією сім’єю зі спадкодавцем 

підтверджується рішенням суду. У зв’язку із відсутністю документів, що підтверджують родинний 

зв'язок їй необхідно звернутись до суду для отримання відповідного рішення.  

Начальник бюро Коряк Ірина Миколаївна склала позовну заяву до суду про визнання 

спадкоємцем першої черги, визнання права власності на спадкове майно, та в подальшому – 

представляла інтереси громадянки К. під час судових засідань. Рішенням Білокуракинського 

районного суду позовні вимоги громадянки К. задоволено в повному обсязі.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року Старобільським  місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 727 

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

належність осіб за категоріями підтверджено та видано 59 наказів про 

надання БВПД. Видано 22 дорученння адвокатам та 37 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів), прийнято та перевірено 55 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 малозабезпечених осіб 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) 28 ( 47,46%), учасників бойових дій 14 (20,34%) та внутрішньо 

переміщених осіб 5 (8.47%).  

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

36%
64%

Розподіл клієнтів за …

Чоловіки

Жінки

1% 18%

57%

24%

Розподіл клієнтів за віком До 18

18-35 років

35-60 років

понад 60 років



23 
 

 

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

за звітний квартал було: 

 здійснено 14 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 28 

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 81  особи, в  тому числі  41 особа 

звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 40 осіб звернулося до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 24  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 96 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 31 інформаційний матеріал з питань надання БПД. 

 Надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

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 2020 року Старобільський місцевий  центр з надання 

БВПД  був фактично профінансовано на 1674,9 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 174,8  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 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 

надання БВПД становили 174,8 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 30.06.2020  становить 174,8 тис. 

грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 

становить 0 грн.  

 


