ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Старобільським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності
у IV 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.
В кожному районі існують найвіддаленіші від районного центру
населені пункти, в яких громадяни також потребують правової, соціальної та
інших

видів

допомоги

передбачених

законодавством

України.

Враховуючи проблеми з автобусним сполученням між населеними пунктами
району, 03 жовтня фахівці Новопсковського бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, спільно з працівниками Новопсковського районного центру
зайнятості населення, Новопсковського відділу Марківського УПФУ в
Луганській області, УСЗН Новопсковської РДА в Луганській області та
Новопсковського РЦЗН, здійснили виїзд до с. Ганусівка та с. Донцівка
Новопсковського району Під час проведення заходу працював мобільний
консультаційний пункт з правових питань. Громадяни здебільшого звертались
з питанням встановлення фату належності правовстановлюючого документу.
Причиною цьому стало те, що при оформленні пенсійних виплат в УПФУ у
відповідних

документах

громадян

мають

місце

скорочення

ПІБ

та

виправлення. Також мали місце питання з спадкового права, зокрема щодо
включення в спадщину та отримання недоотриманої пенсії спадкодавця.
В рамках проекту «Я маю право» в приміщенні Старобільського
районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в
Луганській

області,

працівником

Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної

вторинної

правової

допомоги

проведено правопросвітницький захід – лекцію
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«Домашнє насильство: поняття, ознаки та особливості.» 03 жовтня 2019 року.
Мешканці сільських територій Новопсковського району не завжди
мають змогу отримувати якісну безоплатну правову допомогу. З метою
розширення доступу до правової допомоги, в рамках Програми безоплатної
правової допомоги населенню Новопсковського району на 2017 – 2020 роки,
яку реалізує Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно
з органами державної влади, заплановані виїзні консультації до віддалених
населених пунктів району. Цього разу фахівці Бюро та Новопсковського
районного центру зайнятості населення провели виїзний захід 3 жовтня в с.
Заайдарівка Новопсковської ОТГ Луганської області. Під час консультацій
присутні були ознайомлені із системою надання безоплатної правової
допомоги та послугами, які вони можуть отримати. Працював мобільний
консультаційний пункт з правових питань де громадяни мали змогу отримати
відповіді на свої питання.
Наш світ дуже швидко розвивається, внаслідок чого постійно зростає і
конкуренція на ринку праці. Тому від кожної людини роботодавці очікують
хороших знань в сфері своєї роботи і високої
кваліфікації. Ви зацікавлені отримати хороше робоче
місце? Тоді ви маєте можливість зробити вибір на
користь освіти за кордоном. З огляду на те, що освіта
за кордоном має вже сформовані традиції, багато
студентів,

піклуючись

про

своє

подальше

працевлаштування, вибирають саме його. 23 жовтня в
рамках

проведення

роз’яснювальної

роботи

до

Старобільського професійного ліцею №93 були запрошені представники
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. В ході зустрічі представник центру здійснив виступив на тему
«Навчання та працевлаштування за кордоном».
В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 23 жовтня працівниками відділу
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Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне»
інформування. В ході проведеного заходу громадян поінформовано про
діяльність системи безоплатної правової допомоги, роз’яснено завдання та
цілі, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги.
Окремо громадян поінформовано про урядову ініціативу «Чесна платіжка» –
реальний інструмент захисту людей.
23 жовтня відбувся прийом громадян в приміщенні Новоайдарської
районної бібліотеки, який був присвячений питанням нарахування тарифів за
послуги з постачання теплової енергії , право на адресну безготівкову
допомогу сім’ям, яка надається на погашення витрат з оплати житловокомунальних послуг та порядок її оформлення. Під час роботи мобільного
консультаційного пункту працівник Бюро правової допомоги проінформувала
громадян про право на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка надається
на погашення витрат з оплати житлово – комунальних послуг. По завершенню
мобільних прийомів було залишено роздаткові матеріали правового характеру
– буклети системи БПД для подальшого розповсюдження серед громадян.
В рамках роботи мобільної точки доступу до безоплатної правової
допомоги, з метою захисту та забезпечення прав громадян працівники відділу
Новоайдарського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру
з

надання

безоплатної

вторинної

правової

допомоги

продовжують

консультувати жителів Новоайдарського району. 24 жовтня прийом громадян
в приміщенні центру надання адміністративних послуг смт Новоайдар був
присвячений питанням оформлення права власності на нерухоме майно. Під
час консультування було надано роз'яснення 2 особам. Крім цього було
проведено обмін досвідом з працівниками ЦНАП з питань оформлення права
власності на нерухоме майно.
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Працівники системи безоплатної правової допомоги долучились до
складання плану дій зі створення розвиненої системи сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
розпочало

піклування,

Міністерство

роботу

на

соціальної

яким

політики.

Пропозиції змін до законодавства і не тільки,
вирішення яких дасть можливість зменшити
кількість
батьківського

піклування,

а

дітей-сиріт

також

та

покращить

дітей,
процес

позбавлених
усиновлення,

встановлення опіки, функціонування прийомних сімей чи дитячих будинків
сімейного типу обговорювалися на засіданні фокус-групи участь у якій взяли
представники Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського
місцевого

центру

разом

із

працівниками

служби

у

справах

дітей

райдержадміністрації, Білокуракинського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та соціальними структурами Білокуракинської
селищної ради. Засідання пройшло 23 жовтня в приміщенні дитячої юнацької
бібліотеки разом з батьками-вихователями, прийомними батьками, опікунами,
піклувальниками та патронатними батьками. Кожен з учасників висловив
власне бачення подальшого розвитку системи сімейних форм виховання.
Озвучені на зустрічі пропозиції будуть узагальнені та направлені для
врахування при розробленні указаного плану.
24 жовтня, вкотре працівник відділу " Щастинське бюро правової
допомоги"

Старобільського

місцевого
вторинної

центру з
правової

представниками
центру

надання

безоплатної

допомоги

спільно

Новоайдарського

зайнятості

провели

з

районного
бесіду

з

безробітними, які знаходяться на обліку в
Новоайдарського РЦЗ.
бесіди

громадяни

буклети Міністерства юстиції України.
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Під час проведення

отримали

інформаційні

Гарантії громадянських прав і свобод військовослужбовців в Україні –
це закріплені в Конституції та гарантовані державою можливості, які
дозволяють вибирати вид своєї поведінки, користуватися представленими
благами для задоволення своїх особистих і суспільних
потреб та інтересів особам, які проходять військову службу.
Вони

регулюють

військовослужбовців

з

важливі

життєві

державою.

Які

права

зв’язки
мають

військовослужбовці, як їх захистити та відстояти - 28
жовтня

консультувала

в

приміщенні

Сватівського

районного військового комісаріату Луганської області
заступник начальника відділу Сватівське бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
Хафізова А.
Зима близько, як говорив герой одного з
популярних серіалів!!! Так і люди починають
піклуватися про свою безтурботну та «теплу»
зиму. З метою отримати державну субсидію на покриття витрат на ЖКГ
громадяни масово звертаються до відповідних органів та часто не знають які
при цьому необхідно подавати документи та як діяти під час офіційного
візиту до управління соціального захисту населення. 29 жовтня під час
роботи дистанційно консультаційного пункту на базі Новопсковського відділу
державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Луганській області,
фахівці Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та ВДРАСЦ
докладно роз’яснювали відвідувачам пункту те, як необхідно діяти та які
документи надавати до управління соціального захисту населення з метою
офіційного оформлення державної субсидії та вручалися пам’ятки з
покроковою інструкцією щодо її оформлення.
Газета "Життя Білокуракинщини" від 26 жовтня 2019 року №43. Стаття
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"Виїзд дитини за кордон без перепон". Стаття присвячена особливостям
виїзду неповнолітніх громадян за межі України у супроводі мами і тата,
одного з батьків або з іншими членами сім’ї.
22 жовтня під час робочої зустрічі начальника Білокуракинського бюро
правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної

правової

допомоги

з

головою

громадської

організації

«НЕЩЕРЕТІВСЬКА МРІЯ» укладено меморандум про співпрацю між
Старобільським

місцевим

центром

та

громадською

організацією

«НЕЩЕРЕТІВСЬКА МРІЯ».
Виїзний захід для жителів сільської місцевості, на запрошення
громадської організації «НЕЩЕРЕТІВСЬКА МРІЯ», проведено працівниками
Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно із
працівниками служби у справах дітей Білокуакинської районної державної
адміністрації. Порядок створення та припинення ФОП та громадської
організації , оформлення субсидій, порядок створення сімейних форм
виховання для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
– це теми, які були розкриті 24 жовтня під час провопросвітницького
заходу для мешканців Нещеретівського старостинського округу. Також
місцеві жителі та внутрішньо переміщені особи, які проживають на
території округу отримали інформацію щодо порядку 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

"Білокуракинського

бюро

правової

допомоги",

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
24 жовтня 2019 року працівниками Білокуракинського бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проведено консультування громадян Нещеретівського
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старостинського округу в рамках дистанційного консультативного пункту. За
консультацією звернулись сім осіб з питань сімейного, спадкового та іншого
цивільного права. Для зручності мешканців села оновлено стенд з правовою
інформацією та контактними телефонами.
30 жовтня в рамках роботи дистанційного
консультативного

пункту

головним

спеціалістом Білокуракинського бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з
надання

безоплатної

допомоги

Іщенко

вторинної
Д.В.

правової
проведено

консультування осіб, які перебувають на обліку
в Білокуракинському районному сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області. За консультацією звернулись дві особи.
Чергове

засідання

Білокуракинської

комісії

з

питань

райдержадміністрації

захисту

за

прав

участю

дитини

начальника

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коряк І.М.
відбулось 01 листопада. Засідання пройшло під головуванням
голови комісії, заступника голови райдержадміністрації
Наталії Вервейко. На порядку денному було розглянуто п'ять
питань.
Правова допомога для жителів сільської місцевості.
З метою розширення доступу до безоплатної правової
допомоги, 06 листопада працівник відділу Новоайдарське
бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з
надання
консультувала

безоплатної

мешканців

вторинної

с.Штормове

правової

Новоайдарського

допомоги
району.

Для мешканців села було організовано роботу двох мобільних пунктів
консультування. Також в приміщенні Штормівської сільської ради було
оновлено стенди з інформацією щодо роботи системи безоплатної правової
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допомоги. Крім того було проведено вуличне інформування місцевих
жителів.
З

метою

розширення

доступу

до

безоплатної правової допомоги, 07 листопада
працівники Старобільського місцевого центру з
надання

безоплатної

вторинної

правової

допомоги консультували мешканців с. Піски Новопсковського району.
Для мешканців села було організовано роботу мобільного пункту
консультування

в

приміщенні

Пісківської

сільської

ради.

Під час роботи мобільного пункту серед присутніх 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. Захід здійснено в
рамках проекту «Ефективне врядування і залучення громадян задля
досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у
східній Україні» за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови
миру та Благодійної Організації "Благодійний Фонд «Восток-СОС.
Чергова зустріч зі суб'єктами пробації, з метою підвищення рівня
правової

обізнаності

громадян,

які

перебувають

на

обліку

в

Білокуракинському районному секторі з питань пробації була проведена 01
листопада

спеціалістом

Білокуракинського

бюро

відділу

правової

"

допомоги"

Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Під час
заходу працівник системи безоплатної правової
допомоги провів лекцію на тему: "Протидія
домашньому насильству" .
Відстань не перешкода для отримання
правової допомоги мешканцями віддалених
8

населених пунктів! Селище міського типу Лозно-Олександрівка знаходиться
на відстані понад 60 кілометрів від районного центу смт. Білокуракине, що
ускладнює доступ до безоплатної правової допомоги. Саме з метою
спрощення доступу до безоплатної правової допомоги, 05 листопада
працівники Білокуракинського бюро Старобільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги відвідали мешканців
селища та провели прийом громадян в рамках роботи дистанційного пункту в
приміщенні селищної ради. Консультації отримали шість осіб з питань
сімейного, спадкового, земельного та іншого цивільного права. Після
закінчення роботи дистанційного пункту для присутніх було проведено
семінар на тему "Відповідальне батьківство" спільно із соціальним партнером
системи безоплатної правової допомоги - службою у справах дітей
Білокуракинської районної державної адміністрації. Серед присутніх 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. Захід здійснено
в рамках проекту «Ефективне врядування і залучення громадян задля
досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у
східній Україні» за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови
миру

та

Благодійної

Організації

"Благодійний

Фонд

«Восток-СОС.

05.11.2019 року в рамках проекту спеціаліст
Білокуракинського
Старобільського

бюро

місцевого

правової
центру

допомоги
з

надання

безоплатної вторинної правової допомоги провів
чергове інформування мешканців про систему
безоплатної правової допомоги смт. Білокуракине
на території Білокуракинського ринку по вул.
Базарній.
07 листопада заступник начальника відділу
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"Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру
вторинної правової допомоги Анна Хафізова прибула до людини похилого
віку, яка, за станом здоров’я, не може самостійно пересуватися для надання їй
первинної правової допомоги.
Чоловіки, жінки та діти потрапляють до рук торговців людьми як в
своїх країнах, так і за кордоном. Міжнародна організація з міграції (МОМ)
приділяє особливу увагу запобіганню торгівлі людьми у співпраці з
державними

установами

в

галузі

соціальної

політики

та

освіти,

правоохоронними органами, іншими міжнародними організаціями, а також
мережею організацій громадянського суспільства по всій території України.
Для того, щоб поділитися актуальними знаннями, вміннями та навичками 7
листопада представник МОМ виступила з презентацію «Протидія торгівлі
людьми» перед працівниками Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Інтернет прийшов у наше життя, ставши невід'ємною частиною. Ми
швидко орієнтуємося у віртуальному світі,
відкриваємо власні способи використання
новітніх

можливостей

інформаційно-

комунікаційних технологій, розвиваємо нові
потреби. У ХХІ столітті люди перестали
бути лише споживачами інформації, яку транслюють засоби масової
інформації. Тому наразі дуже важливо навчитися медіаграмотності. Так, для
підоблікових засуджених Новопсковського районного сектору пробації в
понеділок 11 листопада відбувся захід «Медіабезпека та медіаграмотність» з
ініціативи ГО «Лелека». Метою заходу було:
привернути увагу суспільства до основних правил
медіаграмотності,

сприяти

підвищенню

рівня

свідомості у питаннях медіабезпеки. Крім того для
присутніх

було
10

продемонстровано

відеофільм

«Безпека життєдіяльності в соцмережах». На заході були присутні зокрема
начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги, спеціалісти
Новопсковського РЦСССДМ, терцентру, сектору пробації та ГО «Лелека».
Начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Матвієнко М.
роз’яснила підобліковим про права та обов’язки у сфері реалізації права на
працю. Наприкінці заходу працював дистанційний консультативний пункт
доступу до БПД (присутні 7 підоблікових осіб).
12 листопада в малому залі Новоайдарської
районної ради відбулось засідання робочої групи
з громадської безпеки та соціальної згуртованості
в Новоайдарській громаді, в роботі якої взяла
участь

представник

«Новоайдарського

бюро

правової допомоги».
13 листопада працівники Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за підтримки благодійного фонду
«Восток-SOS» провели виїзний прийом у селі
Новоборове

Старобільського

району.

12 листопада за підтримки благодійного фонду
«Восток-SOS»

відділом

Сватівське

бюро

правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано
в приміщенні Куземівської сільської ради
мобільне

консультування

мешканців

с.Куземівка та с.Новоселівське. Які права
мають

громадяни,

як

їх

захистити

та

відстояти - консультування мешканців сел
провела

заступник

начальника

Хафізова

Анна. Під час виїзного заходу жителі села отримали первинну правову
допомогу, були проінформовані про порядок надання вторинної правової
допомоги. Серед присутніх були розповсюджені буклети системи безоплатної
11

правової допомоги, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну
правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її
отриманням.

Виїзні

консультації

проводяться

проектом

«Ефективне

врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні» благодійного фонду
«Восток-SOS» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за
фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
Один з напрямів роботи Старобільського місцевого
центру з

надання

допомоги

-

безоплатної вторинної правової

вуличне

інформування

громадян

про

актуальні правові питання. 12 листопада заступник
начальника відділу Сватівське бюро правової допомоги
Старобільського
провела

місцевого

вуличне

центру

інформування

Хафізова

Анна

мешканців

села

Куземівка Сватівського району про систему безоплатної
правової допомоги та яким чином пересічені громадяни мають змогу
реалізувати свої права. Серед населення 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.
Черговий правопросвітницький захід
для

підопічних

перебування
соціальних

відділення

денного

«Центр

надання

КУ
послуг»

Білокуракинської

селищної територіальної громади провели
07

листопада

Білокуракинського

працівники
бюро

правової

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Цього разу літні громадяни підвищували рівень своїх
знань в галузі спадкового, сімейного та житлового права. Під час заходу всі
12

присутні отримали пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом на
безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і
звертатись за її отриманням.
Одним з інструментів для забезпечення доступу до безоплатної правової
допомоги є проведення виїзних консультацій
громадян

в

консультаційних

рамках

роботи

мобільних

пунктів

доступу.

Завданням

такого пункту є забезпечення громадян правовою
інформацією та надання відповідей на турбуючи їх
питання. Отримання соціальних послуг та різного
характеру державних соціальних виплат тривалий
час залишається питанням, яке не втрачає своєї актуальності. Враховуючи
нагальні потреби громадян, на базі
УСЗН Новопсковської РДА в Луганській
області

14

мобільний

листопада

консультаційний

правових

питань

спеціалістом

працював
пункт

з

організований

Новопсковського

бюро

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Бутковим Сергієм за участі начальника відділу
прийому заяв і документів УСЗН Новопсковської РДА Пінчук Анастасії та
головного

спеціалісту

відділу

прийому

заяв

та

документів

УСЗН

Новопсковської РДА Савіної Вікторії. Відвідувачі пункту здебільшого
цікавились тим, як самостійно зробити розрахунок субсидії, як оскаржити
рішення про відмову в отриманні державної субсидії, а також мало місце
питання про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини, яка має
громадянство іншої держави. Як правило усі відвідувачі мобільного пункту
отримали відповідну інформацію та буклети відповідного правового
характеру.
14 листопада працівники Старобільського місцевого центру з надання
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безоплатної вторинної правової допомоги за підтримки благодійного фонду
«Восток-SOS» провели виїзний прийом у смт.
Троїцьке Луганської області.
З

метою

налагодження

співпраці

з

новоутвореними територіальними громадами
14

листопада

проведено

робочу

зустріч

директора Старобільського центру Ткаченко Артема з керівництвом Троїцької
об’єднаної територіальної громади. Працівники центру надали представнику
Троїцької ОТГ інформаційні матеріали для їх розповсюдження серед округів,
які увійшли до складу ОТГ та розмістили правові інформаційні матеріали на
інформаційній дошці, щоб в подальшому громадяни мали змогу самостійно
знаходити відповіді на свої питання, в т.ч. й звертаючись до Старобільського
центру.
Працівник Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги 20 листопада 2019 року вкотре прийняла участь
у правопросвітницькому заході з профілактики домашнього насильства на
базі Старобільського професійного ліцею №93. Подібні заходи є ефективним
засобом з попередження домашнього насильства. Адже є велике сподівання,
що обізнані молоді люди, які знатимуть про небезпеки домашнього
насильства, не дозволять проявам цього ганебного явища зіпсувати їм життя.
Порядок вступу в спадщину за законом,нарахування тарифів за послуги
з постачання теплової енергії, право на адресну безготівкову допомогу сім’ям,
яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг та
порядок її оформлення, нарахування субсидії, оформлення земельних паїв,
зняття арешту з рахунків та з багатьох інших питань звертались мешканці
с.Денежнікове

Новоайдарського

району

до

мобільного

пункту

консультування організованого 20 листопада відділом Новоайдарське бюро
правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
14

Під час виїзного заходу жителі села отримали правову допомогу, були
проінформовані про порядок надання вторинної правової допомоги. Серед
присутніх 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.
Разом зі спеціалістами Новоайдарського районного центру соціальних
служб для сім'ї дітей та молоді було проведено урок для учнів 1-3 класів
Денежнеківської загальноосвітньої школи на тему «Незнайомець на вулиці»,
де було висвітлено питання поведінки
дітей, які зустріли незнайому людину
на вулиці.
Під
здійснено

час

виїзного

адресну

заходу
допомогу

багатодітній родині в с.Денежнікове.
На соціальний рахунок сім'ї накладено
арешт, до головного спеціаліста Новоайдарського бюро Андрушко Л.П. мати
звернулась з питанням зняття арешту з цього рахунку в судовому порядку.
Було надане роз'яснення та перелік документів необхідних для вирішення
питання.
Заходи проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення
громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової
підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
21 листопада працівники Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за підтримки благодійного фонду
«Восток-SOS» здійснили виїзд до с. Булавинівка Новопсковського району
Луганської області. Під час перебування у с. Булавинівка працівниками
центру організовано роботу мобільного пункту надання безоплатної правової
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допомоги, проведено робочі зустрічі з працівниками сільського клубу,
бібліотеки,

відділення

«Укрпошти»,

розміщено

правові

інформаційні

матеріали на видних місцях, щоб в подальшому громадяни мали змогу
самостійно звертатись до Центру та підпорядкованих бюро. Заходи
проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення громадян задля
досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у
східній Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії,
Швеції та Швейцарії.
21 листопада головний спеціаліст Новопсковського бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру та начальник Новопсковського
ВДРАЦС ГТЮ в Луганській області забезпечили роботу дистанційно
консультаційного пункту доступу громадян до безоплатної правової
допомоги. Враховуючи специфіку органу на базі якого організовано пункт,
громадяни здебільшого цікавились як отримавши відмови ВДРАЦС в
проведені державної реєстрації фактів смерті та народження звернутися до
суду та отримати відповідні рішення про встановлення факту смерті чи
народження, мало місце питання реєстрації права власності на нерухоме
майно право власності на яке не встановлено, а також як і має бути в
опалювальний період, громадян цікавили питання щодо отримання житлових
субсидій, та які мають бути дії в разі незаконної відмови у її наданні.
Громадяни отримали відповіді на турбуючи питання та буклети відповідного
правового змісту.
З метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги, 19
листопада

працівники

Білокуракинського

бюро Старобільського місцевого центру з
надання

безоплатної

вторинної

правової

допомоги відвідали мешканців селища та
провели
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ряд

заходів:

- проведено семінар на тему «Сімейне
право», зокрема були розкриті питання
домашнього насильства,

спадкового,

житлового та іншого цивільного права;
- проведено роботу мобільного пункту
надання безоплатної правової допомоги
в приміщенні сільської ради;
- проведено роботу мобільного пункту надання безоплатної правової
допомоги в приміщенні сільської бібліотеки;
Серед присутніх 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. Заходи здійснено в рамках
проекту «Ефективне врядування і залучення
громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній Україні» за підтримки Програми ООН із
відновлення та розбудови миру та Благодійної Організації "Благодійний Фонд
«Восток-СОС.
Починаючи з 2003 року, щорічно, 20 листопада в Україні відзначається
День спільних дій в інтересах дітей – день прийняття Конвенції ООН про
права дитини. Цей день покликаний підвищити увагу до соціальних проблем
дитинства, до питань захисту прав та інтересів дітей в усіх сферах суспільного
життя, до сім’ї як головного осередку зростання і розвитку особистості дітей.
З нагоди цієї дати, представником Старобільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято участь у
семінарі-тренінгу «Робота з сім’ями, що опинилися в складних життєвих
обставинах» організований та проведений Старобільським районним центром
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для структур, які здійснюють
захист прав дітей.

До уваги учасників семінару було запропоновано

проаналізувати чинники та фактори, що спричиняють складні життєві
обставини, ознайомитися з нормативноправовою

базою

щодо

взаємодії

суб’єктів соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних
життєвих

обставинах,

переліком

соціальних

послуг,

надаються

що

особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.
З метою роз’яснення останніх змін у законодавстві працівник
Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно зі
службою у справах дітей Білокуракинської РДА, 21 листопада відвідали
Нещеретівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Білокуракинської
селищної ради Луганської області. Для учнів 9-11 класів проведено урок
«Булінг, домашнє насильство» під час якого здійснено перегляд відео
матеріалу на відповідну тематику. Проблематика булінгу визвала жвавий
інтерес серед учнів та активну їх участь в обговоренні питання. Для батьків
учнів Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснено проведення роз’яснювальної
роботи на батьківських зборах. Тема «Відповідальне батьківство. Домашнє
насильство».
21 листопада працівник Білокуракинського бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, спільно зі службою у справах дітей Білокуракинської РДА та
Білокуракинським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, розкривали ці питання разом з студентами Білокуракинського
професійного аграрного ліцею (Луганська обл..,Білокуракинський р-н,. с.
Паньківка). Студенти прийняли активну участь в обговоренні проблеми
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булінгу

та

домашнього

зацікавленістю

здійснили

насильства,
перегляд

із

відео

матеріалу на відповідну тематику.
З нагоди Міжнародного дня боротьби з
насильством щодо жінок, 25 листопада на
автовокзалі

смт.

Новопсков

просто

неба

працював мобільний консультативний пункт,
участь у якому взяли зокрема начальник відділуНовопсковське бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру знадання безоплатної вторинної
правової допомоги, фахівці управління соціального захисту населення,
районного

центру

зайнятості,

центру

надання

соціальних

послуг

Новопсковської селищної ради. Спеціалісти даних організацій не лише
інформували громадян про їхні права, а й навчали їх, як ці права захищати.
Всі бажаючі отримали правові консультації. Громадяни також отримали
тематичні інформаційні буклети та контактні данні Центру та бюро правової
допомоги.
25 листопада головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Іщенко Д.В. був запрошений до Білокуракинського РЦЗ,
де ознайомив громадян та запрошених учасників АТО з переліком гарантій та
пільг, які передбачені законом України серед учасників АТО. Під час роботи
серед присутніх 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.
Враховуючи нагальні потреби громадян, на базі Щастинської державної
нотаріальної контори Луганській області 26 листопада працював мобільний
консультаційний пункт з правових питань організований Щастинським бюро
правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги. Відвідувачі пункту цікавились тим, як
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встановити факт родинних відносин, встановлення факту належності особі
правовстановлюючих

документів.

Усі

відвідувачі

мобільного

пункту

отримали відповідну інформацію та буклети відповідного правового
характеру.
В рамках акції «16 днів проти насильства», метою якого є ствердження
провідної ролі жінки Луганщини, як лідера в різних сферах життєдіяльності,
25 листопада у Сватівському районному молодіжному центрі «Слобожанська
духовна криниця імені Миколи Щепенка» був проведений відкритий
дискусійний

майданчик

«Бути

жінкою»

за

ініціативи

Департаменту

соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації У засіданні
прийняла участь заступник начальника відділу Сватівське бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з
надання

безоплатної

вторинної

правової

допомоги Анна Хафізова. На засіданні було
обговорення

щодо

реалізації

в

області

державної ґендерної політики та запобігання і
протидію домашньому насильству й насильству
за ознакою статі.
27 листопада за підтримки благодійного фонду «Восток-SOS» відділом
Сватівське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано в
приміщенні Преображенської сільської ради мобільне консультування
мешканців с.Преображенне. Під час виїзного заходу жителі села отримали
первинну правову допомогу, були проінформовані про порядок надання
вторинної правової допомоги. Серед присутніх 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. Виїзні консультації проводяться
проектом «Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення
правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній
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Україні» благодійного фонду
«Восток-SOS»
Програми

межах

ООН

відновлення
миру,

в
та

за

підтримки

із

розбудови
фінансової

урядів

Данії,

Швеції та Швейцарії.
27 листопада заступник начальника відділу Сватівське бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру Хафізова Анна провела вуличне
інформування мешканців села Преображенне Сватівського району про
систему безоплатної правової допомоги та яким чином пересічені громадяни
мають

змогу

реалізувати

свої

права.

Серед населення 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.
27

листопада

підтримки

за

благодійного

фонду

«Восток-SOS»

відділом

Сватівське

бюро

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної

правової

допомоги було

організовано

в

селі

Новочервоне

Троїцького району в приміщенні сільського будинку культури мобільне
консультування мешканців с.Новочервоне. Під час виїзного заходу жителі
села отримали первинну правову допомогу, були проінформовані про порядок
надання вторинної правової допомоги. Серед присутніх були розповсюджені
буклети системи безоплатної правової допомоги, які роз'яснюють, як
скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі
необхідності

телефонувати

і

звертатись
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за

її

отриманням.

Виїзні консультації проводяться
залучення

громадян

задля

проектом

«Ефективне

врядування

і

досягнення

правосуддя, безпеки, захисту довкілля та
соціальної

єдності

у

східній

Україні»

благодійного фонду «Восток-SOS» в межах
Програми ООН із відновлення та розбудови
миру, за фінансової підтримки урядів Данії,
Швеції та Швейцарії.
27 листопада заступник начальника відділу Сватівське бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру Хафізова Анна провела вуличне
інформування мешканців села Новочервоне Троїцького району про систему
безоплатної правової допомоги та яким чином громадяни мають змогу
реалізувати свої права. Серед населення 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.
28 листопада спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги в приміщенні Голубівського міського відділу ДВС ГТУЮ в
Луганській області, та начальник Голубівського МВ ДВС консультували
громадян з нагальних правових питань в межах роботи дистанційного пункту
доступу до правової допомоги.
Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться
Всеукраїнська

акція

«16

днів

проти

насильства».

29 листопада працівники відділу Новопсковське бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, спільно з працівниками Новопсковського районного відділу
ГУМВС України у Луганській області, долучились до проведення акції. Серед
громадян були поширені тематичні буклети системи БПД та інформаційні
брошури щодо попередження насильства.
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З метою попередження торгівлі людьми та боротьби з нею, притягнення
до відповідальності злочинців та надання допомоги потерпілим, 2 грудня
начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина
Матвієнко прийняла участь у профінформаційному семінарі, який був
проведений у Новопсковському районному центрі зайнятості. Присутні
отримали інформацію про специфіку злочинів, пов’язаних із торгівлею
людьми, про механізми протидії їм, про правила виїзду за кордон, про
важливість легального працевлаштування за кордоном і оформлення робочої
візи.

Крім

того,

переглянули
тематики.

учасники

відеоролики

семінару
відповідної

Наприкінці присутнім надано

інформацію про існування в районі Бюро
правової допомоги, основні завдання та
функції бюро, його роль у забезпеченні
захисту

прав

та

свобод

соціально

незахищених верств населення, а також порядок звернення до бюро задля
отримання такої допомоги.
Одним із принципів надання безоплатної правової допомоги є її
доступність для всіх осіб, які мають право на її отримання, у тому числі й
особи,

які

перебувають

на

обліку

в

органах

з

питань

пробації.

28 листопада в рамках роботи дистанційного консультаційного пункту
спеціалістом Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено

консультування

осіб,

які

перебувають

на

обліку

в

Білокуракинському районному сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області.
Не треба боятися розповідати про свою проблему дорослим, завжди
знайдуться небайдужі люди, які захочуть допомогти, звертатися до поліції, на
гарячу лінію, або до бюро правової допомоги де їм буде надано кваліфіковану
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допомогу у вирішенні питання. Учні були
одностайні в тому, що булінгу немає міста в
нашому

житті.

29 листопада заступник начальника відділу
Сватівське

бюро

правової

допомоги

Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної

вторинної

правової

допомоги

Хафізова Анна разом з працівниками Управління соціального захисту
населення

Сватівської

райдержадміністрації,

інспектором

ювенальної

превенції Сватівського відділу поліції головного управління національної
поліції в Луганській області Пономаренко М.В. в рамках щорічної
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» провели тренінг «Булінг.
Зупинимо його разом». Захід проходив в КЗ «Сватівська районна бібліотечна
система» за участі учнів 9-го классу КЗ «НВК Сватівська ЗОШ І ст. гімназія». Мета тренінгу: «Сформувати нетерпимість до проявів агресії,
розвити співчутливе ставлення до жертви булінгу, виробити навички надання
і отримання допомоги у подібних ситуаціях». Під час заходу обговорено
способи подолання булінгу, впевнено зроблено висновок: підтримка та
взаємодопомога дуже важливі для людини, яка зазнає насилля. В кінці заходу
діти отримали листівки з адресами та телефонами служб, які надають
допомогу постраждалим від насилля.
Виїзні прийоми громадян покращують доступ сільських жителів до
якісної правової допомоги. Сільські мешканці в силу об'єктивних причин не
завжди вчасно можуть скористатися правом на отримання безоплатної
правової допомоги. Вирішити проблему допомагають виїзні прийоми
громадян. 4 грудня таку правову допомогу отримали жителі села Дмитрівка
Новоайдарського району. Представники "Новоайдарського бюро правової
допомоги" провели презентацію своїх послуг, спрямованих на забезпечення
реалізації прав і свобод людини, та консультування громадян, яких цікавили
питання спадкового, сімейного, житлового права. Заходи проводяться
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проектом «Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення
правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній
Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції
та Швейцарії.
Право

громадян

на

безоплатну

правову

допомогу!

Саме під таким гаслом 04 грудня представниками "Новойдарського бюро
правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги проведено розповсюдження інформаційних
буклетів на правову тематику серед жителів села Дмитрівка, Новоайдарського
району.
Робоча

зустріч

для

подальшої

співпраці.

04 грудня начальник відділу "Новоайдарське бюро правової
допомоги" Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги провела робочу
зустріч

з

керівництвом

Дмитрівської

сільської

ради

Луганської області. Під час зустрічі обговорені можливості
подальшої роботи в напрямку розширення доступу сільських
жителів до первинної та вторинної безоплатної правової допомоги.
Чергова зустріч з мешканцями сільських населених пунктів відбулась 28
листопада

на

території

Просторівської

сільської

ради.

Працівники

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели
правопросвітницький захід та прийом громадян
в

рамках

дистанційного

консультативного

пункту. За консультацією звернулись вісім осіб
з питань спадкового, земельного та іншого
цивільного права. Для зручності мешканців
села оновлено стенд з правовою інформацією
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та контактними телефонами.
Чергова зустріч з мешканцями сільських населених пунктів відбулась 28
листопада

на

території

Просторівської

сільської

ради.

Працівники

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели
правопросвітницький захід та прийом громадян в рамках дистанційного
консультативного

пункту.

За

консультацією звернулись вісім
осіб

з

питань

спадкового,

земельного та іншого цивільного
права. Для зручності мешканців
села оновлено стенд з правовою
інформацією

та

контактними

телефонами.
4 грудня представник Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги прийняв участь у робочій зустрічі
між представниками Старобільського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, правоохоронних органів, відділу освіти, служби у
справах дітей з

питань організації

та

проведення

тижня

права

в

Старобільському районі. У ході обговорення було зазначено, що формування
правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня
знань громадян щодо їхніх прав, а також – звернення уваги на необхідність
дотримання прав людини є важливими завданнями тижня права. Задля їх
реалізації, в Старобільському районі планується провести ряд тематичних
заходів та ініціатив з питань реалізації та захисту прав людини.
04 грудня в рамках Всеукраїнській
акції “16 днів проти насилля” фахівці
Старобільського

місцевого

центру

з

надання безоплатної вторинної правової
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допомоги

спільно

з

представниками
Старобільського

районного

центру соціальних служб для
сім’ї,

дітей

та

молоді

інспекторами

та

сектору

ювенальної

привенції

Старобільського відділу поліції провели відеолекторій з елементами тренінгу
на тему: «Захисти себе від насильства» для учнів старших класів Лиманської
ЗОШ І-ІІІ ст.. Метою зустрічі було інформувати учнів про прояви різних видів
насильства, про те, як діяти у випадку, якщо зіткнулись з домашнім
насильством, як можна собі допомогти в екстрених випадках та куди можна
звернуться щоб отримати допомогу.
05 грудня в рамках Всеукраїнській акції “16 днів проти насилля” фахівці
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги спільно з представниками Старобільського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інспекторами сектору
ювенальної

привенції

Старобільського

відділу поліції провели відеолекторій з
елементами тренінгу на тему: «Захисти
себе від насильства» для учнів старших
класів

Курячівської

ЗОШ

І-ІІ

ст.

Старобільського району. Метою зустрічі
було

інформувати

учнів про прояви

різних видів насильства, про те, як діяти у випадку, якщо зіткнулись з
домашнім насильством, як можна собі допомогти в екстрених випадках та
куди можна звернуться щоб отримати допомогу.
З метою захисту незахищених верств населення та роз’яснення їм їх
законних

прав

05

грудня

в

«Університеті

ІІІ

віку»

Сватівського

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
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послуг) на правовому факультеті було проведено інформаційно-лекційне
заняття. Заступник начальника відділу «Сватівське бюро правової допомоги»
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги
Хафізова Анна провела лекцію на теми: «Отримання субсидій на послуги
житлово-комунального господарства» та "Порядок оформлення спадщини".
Громадяни похилого віку активно обговорювали проблеми, що стосуються
отримання субсидії та спадщини. Всі учасники лекції мали можливість задати
питання, які їх цікавили, та отримували на них відповіді. Після проведення
лекції всі присутні отримали тематичні буклети та інформацію про
місцезнаходження Сватівського бюро правової допомоги.
В Білокуракинському районі триває Всесвітня акція «16 днів проти
насильства». Починаючи з 25 листопада працівники Білокуракинського бюро
правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
правової допомоги неодноразово проводили правопросвітницькі заходи для
дітей та батьків з протидії та попередженню насильства у сім’ях серед
мешканців Білокуракинського району.

05 грудня головний спеціаліст

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної правової допомоги Дмитро Іщенко взяв участь у
засіданні круглого столу на якому представники громадських організацій,
відділів та управлінь райдержадміністрації і правоохоронних органів та
органів місцевого самоврядування підвели підсумки спільної праці та
взаємодії. Учасники заходу обговорили проблематику насильства в сім’ї, та
напрацювали спільний алгоритм дій у протидії цьому негативному явищу.
З метою консультування громадян, які потребують правової допомоги,
05 грудня начальник відділу Новопсковське бюро
правової

допомоги

Старобільського

місцевого

центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Матвієнко

Марина

спільно

з

представником БФ «Восток SOS» провели виїзне
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консультування жителів села Рогове Новопсковського району На прийом
звернулося 4 мешканця села, які потребували правових консультацій з
житлового, трудового та земельного права. Всім було надано юридичні
консультації з порушених питань згідно чинного законодавства. Також серед
мешканців села Рогове були поширені буклети системи Безоплатної Правової
Допомоги та міністерства юстиції України. Крім того усім охочим були
роздані інформаційні матеріали про систему БПД та її можливості, контактну
інформацію про центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
бюро правової допомоги на території Луганської області.
Задля налагодження співпраці з надання безоплатної правової допомоги
05 грудня відбулась зустріч начальника відділу «Новопсковське бюро
правової допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги з працівниками Рогівської сільської ради. Під
час

зустрічі

обговорювалися

питання

щодо

перспективи

укладення

меморандуму про співпрацю.
10 грудня в приміщенні відділу Новопсковське бюро відбулася робоча
зустріч з фахівцями Новопсковського, Брянківського, Голубівського відділів
Державної виконавчої служби та консультантом державного нотаріуса
Новопсковського районного нотаріального округу Головного територіального
управління юстиції у Луганській області. В ході зустрічі з державними
виконавцями було обговорено ряд питань, які виникають в процесі роботи.
Зокрема таких, що стосуються аліментів, домашнього насильства, в т.ч.
жорстокого поводження з дітьми, відібрання дитини з сім’ї, забезпечення
права одного з батьків на побачення з дитиною тощо. Обговорено норми
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів» та Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству». З консультантом державного нотаріуса обговорено ряд питань зі
спадкового

права,

зокрема

перенаправлення
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клієнтів

нотаріуса,

які

пропустили

строк

вступу

у

спадщину,

спадкування

за

заповітом,

встановлення факту родинних відносин, тощо. В результаті зустрічі
налагоджено

співпрацю

щодо

подальшого

спільного

проведення

інформаційно-просвітницьких заходів, виховних уроків для дітей в закладах
освіти,

виїзних

мобільних

консультувань

у

віддалених

селах

району. Начальник відділу Матвієнко М. відмітила важливу роль юристів у
становленні України як правової держави та наголосила, що бути юристом
почесно і відповідально. Сьогодні немає такої сфери діяльності, державного
органу чи підприємства, які б обходилися без консультації юриста. Крім того,
розповіла про історію становлення та роботу Старобільського місцевого
центру з надання БВПД та підпорядкованих відділів Бюро правової допомоги.
Головний спеціаліст Бюро Бутков С. зазначив, що метою та завданням такої
зустрічі є подальше налагодження співпраці між відділами ДВС. Під час
зустрічі, зокрема, сторонами досягнуто домовленостей оперативного обміну
інформацією, яка стосується порушених прав громадян.
10

грудня

Луганського

відбулась

неформальна

зустріч

національного

університету

імені

студентів
Тараса

коледжу

Шевченка

з

працівниками Старобільського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, під час вони ознайомилися з роботою місцевого
центру, дізналися все про надання безоплатної правової допомоги.
10 грудня за підтримки благодійного фонду «Восток-SOS» відділом
Сватівське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано в селі
Мілуватка Сватівського району в
приміщенні

сільської

мобільне

ради

консультування

мешканців с.Мілуватка. Які права
мають громадяни, як їх захистити
та

відстояти

-

консультування

мешканців селища провела заступник начальника Хафізова Анна. Під час
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виїзного заходу жителі села отримали первинну правову допомогу, були
проінформовані про порядок надання вторинної правової допомоги. Серед
присутніх 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.

Виїзні

консультації

проводяться

проектом

«Ефективне

врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні» благодійного фонду
«Восток-SOS» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за
фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
Завітайте 10 грудня на
День

відкритих

дверей

і

зустріньтеся зі спеціалістами
відділу Новопсковське Бюро
правової

допомоги

Старобільського

місцевого

центру з надання безоплатної
вторинної

правової

допомоги, приуроченого до
Дня прав людини, дізнайтеся
відповіді на всі запитання та додатково отримайте індивідуальну безоплатну
юридичну

консультацію

безпосередньо

з

фахівцем.

Фахівці

відділу

Новопсковське бюро правової допомоги готові до відвертої розмови з кожним
та здійснюють прийом та консультування громадян, розповсюджують
тематичні буклети правового змісту.

Ми усвідомлюємо, що більшість

громадян України не має достатньої кількості інформації в розрізі права.
Юридична підтримка наших клієнтів проводиться якісно, професійно та
безоплатно.
11 грудня працівники Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за підтримки благодійного фонду
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«Восток-SOS» здійснили виїзд до
с.

Шульгинка

Старобільського

району Луганської області. Під час
перебування

у

с.

Шульгінка

працівниками центру організовано
роботу мобільного пункту надання
безоплатної правової допомоги в приміщенні територіальної громади,
проведено робочу зустріч з працівниками громади, бесіди з працівниками
бібліотеки, відділення «Укрпошти», відділення «Ощадбанку», сільської
аптеки, де було розміщено правові інформаційні матеріали на видних місцях,
щоб в подальшому громадяни мали змогу самостійно звертатись до Центру та
підпорядкованих бюро. Заходи проводяться
проектом «Ефективне врядування і залучення
громадян

задля

досягнення

безпеки,

захисту

довкілля

правосуддя,
та

соціальної

єдності у східній Україні» благодійного фонду
«Восток-SOS» в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру, за фінансової
підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
10 грудня працівники "Новоайдарського бюро правової допомоги"
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги провели профілактичний урок на тему : "Відповідальність
неповнолітніх"

для

учнів

10

класу

КЗ

"Новоайдарська

обласна

загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів". В ході бесіди
школярам навчального закладу доведено про кримінальну, адміністративну,
цивільну та дисциплінарну відповідальність неповнолітніх, з якого віку настає
відповідальність, за які правопорушення та види покарань, що застосовуються
до неповнолітніх, винних у вчиненні правопорушень.
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10 грудня директор Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної

вторинної

правової

допомоги

Ткаченко

Артем

відвідав

Старобільський слідчий ізолятор. Захід проведено в рамках просвітницької та
роз’яснювальної роботи з правових питань. Особам які перебувають в
установах виконання покарань та місцях тимчасового утримання роз’яснено
їх права, щодо отримання безоплатної правової допомоги, визначеної за
законом. Для забезпечення вільного доступу до правової допомоги осіб, які
перебувають в установах виконання покарань та місцях тимчасового
утримання, в межах роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної
правової

допомоги,

здійснено

правове

консультування громадян.
Правова

освіта

обмежуються

лише

і

виховання
часом

не

уроків, а

отримують продовження у позаурочній та
позашкільній роботі. Велику допомогу в
правовиховній

роботі

ефективних

засобів

негативних

тенденцій

середовищі є

та

одним

із

попередження
в

учнівському

розповсюдження

корисної

правової інформації. Тому, 11 грудня в
Новопсковському опорному закладі освіти
проведено правопросвітницький захід. Завдяки
володінню правовою інформацією діти зможуть
орієнтуватися у своїх правах та знатимуть, куди
звернутися за правовою допомогою у випадку,
якщо їх образили в школі чи на вулиці.
11 грудня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Матвієнко М. в приміщенні приватного нотаріуса Новопсковського
районного нотаріального округу Кулікової Я.В. консультувала громадян, які
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потребували безоплатної правової допомоги. Спільно з консультантом
приватного нотаріуса були надані роз'яснення на тему: «Порядок та строки
вступу в спадщину», «Обов'язкова частка у спадщині», «Визначення
додаткового строку для прийняття спадщини». В умовах сьогодення
інформування громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту
прав є досить актуальним, адже сприяє залученню до правової активності та
правосвідомої поведінки. Під час дистанційного консультування клієнтів
нотаріуса було проінформовано про систему БПД, перелічено категорії
громадян,

які

мають

Новопсковського

на

бюро

неї

право,

правової

повідомлено

про

діяльність

допомоги,

роз’яснено про правові послуги, які надає бюро
правової

допомоги,

розповсюджено

тематичні

буклети відповідної правової тематики.
9 грудня здійснено правопросвітницький захід
для

осіб,

які

Білокуракинському

перебувають
районному

на

обліку

сектору

в

філії

Державної установи «Центр пробації» в Луганській
області. В приміщенні Білокуракинського бюро
правової допомоги Старобільського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги пройшла зустріч на якій
громадяни мали змогу отримати інформацію про роботу системи безоплатної
правової допомоги в цілому та про діяльність Білокуракинського бюро
правової допомоги зокрема,

а

також,

прослухати лекцію

«Порядок

оформлення правовстановлюючих документів» з метою уникнення вирішення
цих питань через судові інстанції. Завершився захід оглядом соціального
ролику на тему: «Права громадян України на безоплатну правову допомогу»
та отриманням друкованого матеріалу системи безоплатної правової
допомоги.
10 грудня День відкритих дверей — привід завітати в гості!
В цей день працівники "Білокуракинського бюро правової допомоги"
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Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

гостинно

зустрічали

учнів

6

В

класу

Білокуракинської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.Школярі засвоїли матеріал на тему
: "Права дітей", «Кримінальна, адміністративна, цивільна та дисциплінарна
відповідальність неповнолітніх», які надавався у легкій, доступній формі у
вигляді дитячого фільму з мультиплікаційними героями. Діти пригощались
солодощами, обмінювались думками, жартували. Власні емоції та враження
від зустрічі дітлахи перенесли на плакат правової допомоги, який залишили
працівникам Бюро на згадку про себе!
Заради підвищення обізнаності населення щодо законних прав
громадян, заступником начальника відділу Сватівське бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Хафізовою Анною 12 грудня проведено лекцію з
безробітними, які знаходяться на обліку в Сватівському РЦЗ. Громадянам
була доведена інформація щодо захисту їх прав при вчинення насильства
проти них. Під час проведення бесіди громадяни отримали інформаційні
буклети та контакти за якими вони можуть звернутися за правовою
допомогою.
Працівники системи Безоплатної Правової допомоги продовжують
заходи з підвищення правової освіти українців, виховувати в них повагу до
закону та прав людини, залучити до участі в цікавих правових заходах.
До проведення заходів долучається велика кількість громадських та
студентських організацій, юридичних компаній, закладів освіти, правників та
активістів. Будь-хто, кому цікаво дізнатися більше про права людини та
провести час з користю.
12 грудня в на базі КЗ «Новопсковська центральна районна бібліотека»,
за

участі

представника

Новопсковського

бюро

правової

допомоги

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, серед здобувачів освіти Новопсковського Професійного Аграрного
Ліцею було проведено правову вікторину «Моя правова культура». Участь у
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правовій
команди

вікторині
«Діти

Справедливості».

приймали

Феміди»

дві

та

«Ліга

Учасникам

було

запропоновано для розв’язання шість
завдань

на

правову

тематику.

В

результаті правових змагань та

за

результатами оцінки журі перемогу отримала команда «Ліга Справедливості».
Наприкінці заходу учасники отримали грамоти та подарунки.
12 грудня начальник Новопсковського бюро правової допомоги
Матвієнко Марина з фахівцем БФ «Восток SOS» здійснили виїзд до
Можняківської

сільської

ради

Новопсковського

району.

У селян, так само як і в жителів міст і селищ, постійно виникають
різноманітні питання, для отримання відповідей на які необхідно звертатися
до юристів. Зазвичай вони стосуються оформлення спадщини після померлих
рідних або близьких людей, отримання соціальної допомоги чи пенсії,
приватизації земельних ділянок, виготовлення документів про право
власності на житло і землю, укладення договорів купівлі-продажу, дарування,
обміну та ін., оформлення аліментів на дітей, передачі своїх земельних паїв в
оренду тощо. У разі неправильних дій чи бездіяльності людина може втратити
можливість реалізувати те чи інше своє право або захистити його. Так, до
мобільного консультативного пункту звернулося 4 особи за первинною
правовою допомогою з питань, земельного, житлового та сімейного права.
Клієнти отримали змістовні відповіді та інформаційно-тематичні буклети
правового змісту.
12 грудня начальник відділу «Новопсковське Бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Матвієнко

Марина

провела

робочу

зустріч

з

секретарем

Можняківської сільської ради Новопсковського району Запорожець Ю.М. Під
час зустрічі були обговорені питання земельного, житлового та пенсійного
законодавства, досягнуто домовленість про подальше узгодження графіку
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виїзних прийомів на території Можняківської сільської ради на 2020 рік.
Сільській раді були надані інформаційні плакати та тематичні буклети: «Не
знаєш, як оформити договір оренди землі?», «Прийняття спадщини»,
«Безоплатна

правова

допомога

ВПО»,

тощо,

для

розповсюдження

відвідувачам сільської ради та розміщення на інформаційних стендах
сільської ради. Приємним є той факт, що і мешканці сільської місцевості і
фахівці сільської ради після заходу дякували представникам мобільної групи
за те, що приїхали до них та цікавились їхніми проблемами, запрошували
правознавців і надалі приїздити до них, а це означає, що ми рухаємося у
вірному напрямку.
11 грудня фахівці "Новоайдарського бюро правової допомоги"
Старобільського місцевого центру з надання
бе
зо
пл
ат
ної вторинної правової допомоги
провели

презентацію

правових

послуг, які надає бюро правової допомоги, для осіб, що перебувають на
обліку в Новоайдарському районному секторі філії Державної установи
"Центр пробації" в Луганській області. Під час заходу представник бюро
наголосила про можливість отримання безоплатної правової допомоги,
розповіла про діяльність центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та бюро правової допомоги. По закінченню заходу зацікавленим
особам надано особисті консультації по питанням житлового та сімейного
права.
12 грудня спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Бутков

Голубівського,

Сергій,

разом

Новопсковського

з

відділів
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представниками
державної

Брянківського,

виконавчої служби

ГТУЮ в Луганській області, провели з учнями Новопсковського Газопроводського

закладу

середньої

освіти

1-3

ступенів

лекцію

–

бесіду. Дітям розповіли про права та свободи зазначені в Загальній декларації
прав людини, але докладніше зупинились на Конвенції про права дитини.
Діти охоче слухали та відповідали на питання, і наприкінці бесіди мали
можливість почути відповіді на свої питання.
10 грудня День відкритих дверей .Бажаними гостями Білокуракинського
бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги стали працівники Управління
Державної казначейської служби у Білокуракинському районі. Працівники
Бюро ознайомили відвідувачів з відео матеріалом системи безоплатної
правової допомоги на тему: «Права людини», ознайомили з роботою Бюро,
розповіли все про порядок надання безоплатної правової допомоги, а також
яким чином можна за допомогою системи безоплатної правової допомоги
подолати проблеми в реалізації права на спадщину, пенсійне забезпечення,
тощо. Відповіли на поставлені питання та запросили відвідати Бюро знову.
12 грудня представником "Новоайдарського бюро правової допомоги"
Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

проведено

профілактичний

урок

на

тему:"Відповідальність

неповнолітніх" та "Булінг, його види та як з ним боротися" для учнів 7 класів
Новоайдарської школи-гімназії. Дітям роз'яснено про відповідальність
неповнолітніх, з якого віку вона настає та детально розшифровано поняття
булінгу, як зрозуміти, що дитина є жертвою булінгу, чому важливо вчасно
відреагувати на цькування, як впоратися з ситуацією.
Для налагодження плідної співпраці з державними органами, які
надають первинну правову допомогу спеціалістами відділу Новопсковське
бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги 13 грудня проведено робочу зустріч
з начальником відділу представництва інтересів у судах та інших органах та
головним спеціалістом- юрисконсультом відділу представництва інтересів у
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судах та інших органах юридичного управління головного управління
Пенсійного

фонду

України

Луганської

області.

Під

час

зустрічі

обговорювались питання, щодо координації заходів, направлених на надання
безоплатної вторинної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам,
які зареєстровані та мешкають на території району. Спеціалістам УПФУ
надані буклети з відповідної тематики для поширення серед відвідувачів
закладу.
Захід з підвищення правових знань відбувся в Закотненській ЗОШ 1-2
ст. Новопсковського району, метою якого
було підвищення ролі правової освіти
серед школярів, виховання поваги до
закону і прав людини. Виховний захід 13
грудня було проведено для учнів 5-9
класів.

Подібні

заходи

підвищують

зацікавленість

учнів

правознавства,

розширюють

правові

формують

уміння

знання

учнів,

у

вивченні

співвідносити норми моралі та права,
застосовувати

правові

повсякденному житті.

знання
По

у

закінченню

заходу присутні отримали інформаційні
буклети.
Публікація 14 грудня 2019 року №50 4 сторінка стаття "Безоплатна
правова допомога – завжди поруч".
Черговий круглий стіл під гаслом «Права дитини на освіту та достойний
рівень життя» відбувся 12 грудня за участі соціальних партнерів системи
безоплатної правової допомоги на базі Білокуракинського бюро правової
допомоги. Цього

разу

на

засіданні

круглого

столу

були

присутні

представники Білокуракинського районного центру зайнятості, служби у
справах

дітей

Білокуракинської

РДА,
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сектору

соціальної

роботи

Білокуракинської селищної
ради,

Білокуракинського

районного

центру

соціальних служб для сім'ї,
дітей

та

громадської

молоді,
організації

«Святителя Луки». Саме
згуртованість надає більші
можливості в досягненні будь яких цілей. Підводячи підсумки хочеться
відмітити, що спільними зусиллями протягом поточного року було проведено
понад п'ятдесят правопросвтницьких заходів, в тому числі
спрямованих на захист прав дитини та підвищення рівня
правової обізнаності.
16 грудня 2019 року за підтримки благодійного фонду
«Восток-SOS» відділом

Новоайдарське

бюро

правової

допомоги Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги було організовано
пункт
Бахмутівської

мобільного

сільської

ради

консультування

Новоайдарського

в

району,

приміщенні
для

жителів

с.Бахмутівка та с.Царівка Новоайдарського району Які права мають
громадяни, як їх захистити та відстояти - консультування мешканців сіл
провела головний спеціаліст Новоайдарського бюро Андрушко Людмила.
Актуальними

питаннями,

під

час

проведення

мобільного

консультування, залишаються оформлення земельного паю,
приватизація земельної ділянки, нарахування субсидії. Під
час виїзного заходу жителі сіл отримали первинну правову
допомогу,

були проінформовані про порядок надання

вторинної

правової

розповсюджені

допомоги.

буклети

Серед

системи

присутніх

безоплатної
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були

правової

пункту

допомоги, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову
допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її
отриманням.
Що таке децентралізація і навіщо вона всім нам? - простими словами
про реформу. У Старобільській районній центральній бібліотеці 17 грудня
відбувся тренінг "Ефективне партнерство та комунікація в контексті
децентралізації в громадах". Тренінг організований громадською організацією
"Воля" за підтримки проекту USAID «Демократичне врядування у Східній
Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID).
Під час тренінгу представник Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги вкотре нагадав присутнім про
існування системи безоплатної правової допомоги, її функції, завдання та цілі.
Голови громад та активісти вивчали питання взаємодії громади з засобами
масової інформації, роботу громадських рад як дорадчих органів та гендерну
політику, навчалися впроваджувати успішний досвід інших громад у нашому
регіоні.
Взаємодія

Білокуракинського

бюро

правової

допомоги"

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги з Білокуракинським районним сектором філії Державної установи
«Центр пробації» в Луганській області
зокрема полягає в забезпеченні роботи
дистанційних
пунктів.

16

консультативних
грудня

головним

спеціалістом Білокуракинського Бюро
правової допомоги Іщенко Д.В. було
проведено консультування осіб, які
перебувають на обліку у районному
відділі філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області,
надано роз'яснення щодо процедури поновлення втраченого паспорта та
41

порядку прийняття спадщини за законом, та повідомлено про роботу
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Білокуракинського районного сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області.
16 грудня головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової
допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Іщенко Д.В. провів чергове інформування мешканців про
систему безоплатної правової допомоги смт. Білокуракине на вул. Паркова.
Зацікавленим громадянам були надані консультації та запрошено до Бюро
правової допомоги смт. Білокуракине для більш детального розв'язання
проблем та надання роз'яснень.
В приміщенні Сватівської районної державної адміністрації 18 грудня
відбулося засідання Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової
освіти населення Сватівського району в якому взяла участь заступник
начальника

відділу

безоплатної
Старобільського

Сватівське

правової
місцевого

бюро

допомоги
центру

з

надання безоплатної вторинної правової
допомоги Хафізова Анна. На засіданні
були заслухані інформації щодо підсумків
роботи з правової освіти населення в
районі у ІІ півріччі 2019 року; стану
роботи з правової освіти населення місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними
закладами та закладами культури, відділом Сватівського бюро правової
допомоги Старобільського МЦ з НБВПД, засобами масової інформації; стану
правової навчально-виховної роботи в навчальних закладах.
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Чергова

зустріч

з

мешканцями

сільських населених пунктів відбулась 17
грудня з жителями Олександропільського
старостинського

округу.

Працівники

Білокуракинського бюро правової допомоги
Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
провели прийом громадян в рамках мобільного консультативного пункту. За
консультацією звернулись 12 осіб з питань земельного, спадкового, сімейного
та житлового права.

Захід здійснено в рамках проекту «Ефективне

врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні» за підтримки
Програми ООН із відновлення та розбудови миру та Благодійної Організації
"Благодійний Фонд «Восток-СОС».
Коротко про головне ! Проблемою мешканців відділених селищ
залишається інформаційна ізоляція. Знати про свої
права та механізм їх реалізації на сьогодні дуже
важливо. Працівники Білокуракинського бюро
правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної правової допомоги,
це досвідчені юристи, які кожного дня вирішують
проблеми своїх клієнтів. Як кажуть на помилках
вчаться, однак краще вчитись на чужих. Аналіз
звернень надає можливість виділити найбільш
актуальні проблеми населення та акцентувати
увагу громадян саме на типові помилки , які можуть стати на заваді в
реалізації власних прав.

На зустрічі 17 грудня з мешканцями с.

Олександропіль мова йшла саме про актуальні питання земельного,
житлового, спадкового та цивільного права.
Працівники

Білокуракинського
43

бюро

правової

допомоги

Старобільського місцевого центру з
надання
допомоги

безоплатної
17

грудня

відвідувачами

правової
зустрілись

з

Олександропільської

бібліотеки філії №2 Білокуракинського
району,

відповіли

на

поставлені

питання, облаштували стенд правової
допомоги в приміщенні установи та узгодили наступні кроки співпраці.Захід
здійснено в рамках проекту «Ефективне врядування і залучення громадян
задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності
у східній Україні» за підтримки Програми ООН із
відновлення та розбудови миру та Благодійної Організації
"Благодійний Фонд «Восток-СОС».
19

грудня

найвіддаленіших

здійснив
населених

виїзд
пунктів

до

одного

з

Новопсковського

району – села Ганусівка. В приміщенні виконавчого
комітету

сільської

ради

було

організовано

роботу

мобільного консультаційного пункту з правових питань,
який працював з 11 по 13 годину. В процесі роботи пункту були озвучені та
розглянуті питання щодо порядку отримання держаної субсидії на покриття
витрат на оплату ЖКП, щодо організації прийомної сім’ї та щодо оскарження
рішень суб’єктів владних повноважень (УПФУ, УСЗН, сільських та селищних
рад). Захід здійснено в рамках проекту «Ефективне врядування і залучення
громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній Україні» за підтримки Програми ООН із
відновлення та розбудови миру та Благодійної Організації "Благодійний Фонд
«Восток-СОС».
26 грудня працівники Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за підтримки благодійного фонду
«Восток-SOS» здійснили виїзд до с. Малохатка Старобільського району
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Луганської області. Працівниками центру організовано роботу мобільного
пункту надання безоплатної правової допомоги в приміщенні сільської ради.
Заходи проводяться проектом «Ефективне врядування і залучення громадян
задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності
у східній Україні» благодійного фонду «Восток-SOS» в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки урядів Данії,
Швеції та Швейцарії.
26 грудня спеціалісти Старобільського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги надали адресну правову допомогу
чоловіку з інвалідністю I групи за місцем проживання у с. Байдівка
Старобільського району, оскільки він позбавлений можливості пересуватися
самостійно. Роз’яснивши правові аспекти вирішення питання, працівники
центру прийняли звернення на отримання вторинної правової допомоги.
24

грудня

відділом

Сватівське

бюро

правової допомоги Старобільського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги в приміщенні сільської ради села
Коржове
району

(Петрівське)
організовано

Сватівського
мобільне

консультування мешканців. Які права
мають громадяни, як їх захистити та
відстояти - консультування мешканців
сел

провела

заступник

начальника

Хафізова Анна. Під час виїзного заходу
жителі села отримали первинну правову допомогу, були проінформовані про
порядок надання вторинної правової допомоги.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 жовтня по 31 грудня 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 216 наказів про
надання БВПД. Видано 63 доручення адвокатам та 153 наказів штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів), прийнято та перевірено 82 акти.
Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю

Розподіл клієнтів за…
Чоловіки

35%

65%

Жінки

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком

Розподіл клієнтів за віком

До 18
18-35 років

1%

17%
35-60 років

30%
52%

понад 60 років

Щодо категорій клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний
квартал найбільше звернень було прийнято від внутрішньо переміщених
осіб 109 (49%), малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 73 ( 33%), та осіб з
інвалідністю 18 (8%).
Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб
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Розподіл клієнтів за категоріями осіб
Особи, середньомісячний дохід яких нижчий суми
подвоєного прожиткового мінімуму
Інваліди
Внутрішньо переміщені особи
Учасники бойових дій

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги,
за звітний квартал було:
 здійснено 43 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 50
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 269 осіб, в тому числі 147 осіб звернулися
за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 122 особи 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 98 правопросвітницьких заходів.
 розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
 Надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу.
З 01 січня по 31 грудня 2019 року Старобільський місцевий центр з надання
БВПД був фактично профінансовано на 3036623,17 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 221176,55 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 31 грудня 2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за
надання БВПД становили 221176,55 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 31.12.2019 становить 221176,55
тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду
становить 0 грн.
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