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 Розділ 1. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Ранній доступ та інклюзивність 

 

                 02 липня 2020р. юрист 

місцевого центру Юрій Водолазський 

відвідав смт. Біловодськ, де розповів про 

право на БПД для кожного працівникам 

"ЧП Зеленько" та розповсюдив 

правопросвітницькі буклети з адресами 

місцевого центру і бюро. 

          Протягом 1 та 2 липня юрист 

Міловського МЦ Оксана Чумак за 

допомогою благодійної 

організації Восток SOS за регулярним 

графіком відвідала смт. Марківку та с. 

Бондарівка Марківської ОТГ. 

Під час мобільних виїздів вона надала 

правову допомогу 13 громадянам. 

Також для підвищення правової 

обізнаності громадян вона провела 

сукупно 7 правопросвітницьких заходів: 

1) з колективом Бондарівської сільської ради "Особливості реалізації земельного права в 

умовах нестачі вільної території"; 

2) з колективом Бондарівського сільського будинку культури "Правові аспекти трудової 

діяльності в умовах карантину"; 

3) з колективом Бондарівської сільської амбулаторії "Пільги для медичних працівників в 

умовах пандемії COVID-19"; 

4) з колективом ПрАТ "Агротон" відділення "Маяк" "Право громадян на БПД, гарантоване 

державою"; 

https://www.facebook.com/vostoksos/?__tn__=K-R&eid=ARBXMsghHb2JJ5uV04SNosSVav5Xx8dtXEMZZqY2n3TahNwrfAtzOO6oE-hPczm7KfwuUDsJWWYS8aFJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALJYgAiimBo7SdzrnmvsIyxA3mQ56ODbVvKnlsZvxs8lVjspFHVg4jl7Ph8gULJ1VB38y7zju3OQJubJrqlXjdiHc4HCkODCLy00B0AjYmBy-izJoieZorf9PNcIwVbC0ggT-XAiMJZm1RQ8liXinx8yRT_QbkmvP2yHYoZdTWIIzsm7bem_SPd79MwIZU7DHN2QjnUdPAfkFaiHjFum7-ZtzwA_dLOQqIswdWWqW1vWdQyIcqU6lT7tyKlG6VeghUhYd1jCJoeeo9i5dBld6n_etecxjCRRlw0zXhQtswcLEFpUzOQhBWDNvPwWNLfjwBRpV1s0kuSU9ELK_f1jDcnQ


5) з колективом Бондарівської гімназії "Особливості оплати праці педагогів під час реалізації 

дистанційного навчання"; 

6) з колективом Марківського комунального підприжмства "Марківський комунальник" - 

"Правове регулювання процесу надання комунальних послуг громадянам"; 

7) з колективом Марківського професійного аграрного ліцею "Особливості співпраці центру 

БВПД з закладами освіти". 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
08 липня 2020 року, заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Міловського 

МЦ з надання БВПД Ірина Потоцька, на 

виконання меморандуму про співпрацю, в 

приміщенні Міловського районного сектору 

філії Державної установи "Центр пробації" у 

Луганській області, провела зустріч з 

суб’єктам пробації, що перебувають на обліку 

з тем: «Правове регулювання прав та 

обов’язків осіб, що проживають у цивільному 

шлюбі» та «Встановлення факту родинних 

відносин». Усім присутнім надані тематичні 

буклети БПД та контакти куди звертатися в 

разі необхідності отримання безоплатної 

правової допомоги.             
 

        

        09 липня 2020р. відбувся виїзд до 

Марківського району. Під час мобільних 

виїздів юрист Оксана Чумак надала правову 

допомогу 10 громадянам та провела 6 

правопросвітницьких заходів: 

1) з колективом Ліснополянської сільської 

ради "Особливості реалізації земельного 

права в умовах нестачі вільної території"; 

2) з колективом Марківського районного 

будинку культури "Правові аспекти 

трудової діяльності в умовах карантину"; 

3) з працівниками поштового відділення 

Ліснополянської сільської ради "Безпека 

громадян в умовах пандемії COVID-19"; 

4) з колективом сільськогосподарської 

виробничої фірми "Агротон" відділення 

"Лісна Поляна" "Право громадян на БПД, 

гарантоване державою"; 

5) з колективом Ліснополянської ЗОШ І-ІІІ ст. "Особливості оплати праці під час реалізації 

дистанційного навчання"; 

6) з колективом Марківського районної бібліотеки "Можливості правового виховання дітей в 

умовах карантину". 

      

  

 

 

 



 

 

 

        Правопросвітницька діяльність 

Міловського місцевого центру правової 

допомоги з 13.07.2020 по 17.07.2020 включала: 

— правопросвітницькі виступи при особистих 

зустрічах у селах Петропавлівка та Тепле 

Станично-Луганського району на тему "Задачі 

системи безоплатної правової допомоги"; 

- у селі Новолимарівка Біловодського району та 

Лісна Поляна Марківського району.        

 

  

 

 

         Під час мобільних виїздів правову допомогу отримало 11 громадян та проведено 5 

правопросвітницьких заходів: 

- з технічним персоналом Кризької 

ЗОШ І-ІІІ ст. "Доступ до безоплатної правової 

допомоги громадян, середньомісячний дохід 

яких не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму"; 

- з колективом Кризького 

сільськогосподарського товариства з 

обмеженою відповідальністю "Оріон" "Правові 

аспекти реалізації земельної реформи в 

Україні"; 

- з працівниками Марківського районного 

відділу ДВС ГТУЮ в Луганській області 

"Співпраця відділів виконавчої служби з 

місцевими центрами з надання БВПД"; 

- з колективом КУ "Трудовий архів 

територіальних громад Марківського району" 

на тему "Право громадян на БПД, гарантоване державою"; 

- з колективом Марківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Луганській 

області "Реалізація прав громадян у галузі сімейного права". 

 
 

          30 липня юристи Міловського МЦ БВПД 

Оксана Чумак та Юрій Водолазський відвідали 

смт. Марківку та село Кризьке Марківської ОТГ в 

рамках співпраці з благодійною організацією 

Восток SOS. 

Під час мобільних виїздів правову допомогу 

отримало 11 громадян та проведено 5 

правопросвітницьких заходів: 

- з технічним персоналом Кризької 

ЗОШ І-ІІІ ст. "Доступ до безоплатної правової 

допомоги громадян, середньомісячний дохід яких 

не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму"; 

- з колективом Кризького 

сільськогосподарського товариства з обмеженою 

https://www.facebook.com/vostoksos/?__cft__%5b0%5d=AZXxWs2ZC0htatCgztb5Q00FGoHKiBNgKNpX6gy1ZuXPC10D-V_dnz4E52YIxWrIUd72N_S2CcS1gA_OBhl_gPNUXY_WZGoyMy1m2nnS5gOWzY2cq54YPegiqLbjaVMvx8PKAeisebVDXnqErTQhZWFwDdzYMOCD3nfAypaYTsCaFA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vostoksos/?__cft__%5b0%5d=AZXxWs2ZC0htatCgztb5Q00FGoHKiBNgKNpX6gy1ZuXPC10D-V_dnz4E52YIxWrIUd72N_S2CcS1gA_OBhl_gPNUXY_WZGoyMy1m2nnS5gOWzY2cq54YPegiqLbjaVMvx8PKAeisebVDXnqErTQhZWFwDdzYMOCD3nfAypaYTsCaFA&__tn__=kK-R


відповідальністю "Оріон" "Правові аспекти реалізації земельної реформи в Україні"; 

- з працівниками Марківського районного відділу ДВС ГТУЮ в Луганській області 

"Співпраця відділів виконавчої служби з місцевими центрами з надання БВПД"; 

- з колективом КУ "Трудовий архів територіальних громад Марківського 

району" на тему "Право громадян на БПД, гарантоване державою"; 

- з колективом Марківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Луганській 

області "Реалізація прав громадян у галузі сімейного права". 

 
           11 серпня 2020 року заступником 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Міловського МЦ з надання БВПД Іриною 

Потоцькою спільно з благодійною організацією 

"Восток SOS" здійснено мобільний виїзд до 

Морозівської та Микільської сільських рад для 

прийому громадян. Під час роботи мобільного 

пункту звернулося одинадцять місцевих 

мешканців за наданням правової консультації. 

Також під час поїздки було проведено шість 

правопросвітницьких заходів з працівниками 

сільських рад, мешканцями сіл та вчителями 

Морозівської й Микільської шкіл де було висвітлено наступні теми: «Порядок звернення за 

безоплатною правовою допомогою», «Оформлення спадщини за законом та заповітом», 

«Податкова знижка на навчання». 

 

            13 серпня 2020 року юристи Міловського 

МЦ з надання БВПД Ірина Потоцька й Оксана 

Чумак спільно з благодійною організацією 

"Восток SOS" здійснили мобільний виїзд до 

Марківської громади для прийому громадян. 

Під час роботи мобільних пунктів в 

Марківський адміністрації та в Просянській 

сільській раді прийнято 21 звернення за 

наданням правової консультації. 

Також під час поїздки було проведено три 

правопросвітницьких західи: 

1) з колективом Марківського аграрного ліцею 

на тему: «Податкова знижка на навчання»; 

2) з колективом Просянської сільської ради - "Реалізація права громадян на безоплатне 

отримання земельної ділянки"; 

3) з колективом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-

Про" - "Реалізація права громадян на безоплатне отримання земельної ділянки". 

 

       17 вересня 2020 року юристи Міловського 

МЦ з надання БВПД Ірина Потоцька й Юрій 

Водолазький спільно з благодійною 

організацією "Восток-SOS" здійснили 

мобільний виїзд до Марківської громади для 

прийому громадян. Під час роботи мобільних 

пунктів в Марківський адміністрації та 

сільській раді Лісної Поляни прийнято 13 

громадян з різними правовими питаннями. 

 



 

 Працівник Міловського місцевого центру 

Юрій Водолазський читав лекцію для 

громадян, що встановлені на облік у 

Марківській філії ДУ "Центр пробації" на тему 

"Діяльність, завдання та функції місцевого 

центру з надання безоплатної правової 

допомоги". Слухачі отримали буклети та 

відповіді на запитання. 

Також Юрій прийняв звернення від шести осіб, 

що звернулись до дистанційного пункту 

надання правової допомоги. Таким чином, їм 

не потрібно виїзджати до бюро чи місцевого 

центру в інший район. 

 

 

 

           Юрист Міловського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги 

Сергій Бабанін прочитав лекцію працівникам 

районних електромереж на тему земельної 

реформи. У Міловській дільниці 

"Старобільськводи" він розповів про порядок 

звернення за правовою допомогою в місцевий 

центр.  

          

            

 

 

 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

[1.2] БПД-онлайн 
 

 

        03 липня 2020 року заступник 

начальника відділу правопросвітництва та 

надання БПД Міловського місцевого центру з 

надання БВПД Ірина Потоцька провела 

онлайн-конференцію за допомогою ZOOM з 

громадянами, які перебувають на обліку в 

Біловодському центрі зайнятості, як 

безробітні з тем: «Особливості договору 

дарування та заповіту», «Правове 

регулювання прав та обов’язків осіб, що 

проживають у цивільному шлюбі». 

Також під час заходів було проінформовано 

про діяльність Міловського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, роз’яснено порядок надання, як 

первинної, так і вторинної правової 

допомоги, надані контакти Центру й Бюро. 



      

      22 липня 2020р. юристом Станично-Луганського бюро правової допомоги створено 

відеоконсультацію на тему "Водійські права: нові правила здачі екзамену".  

 

          20 серпня 2020 року заступник 

начальника відділу Міловського місцевого 

центру безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Потоцька під час 

інформаційного вебінару із загальних питань 

зайнятості надала інформацію про сімейні 

правовідносини, переваги офіційного 

оформлення стосунків. 

Також на заході учасники дізналися як 

запобігти дискримінації та гендерної 

нерівності при влаштуванні на роботу, які 

загрози несе нелегальна трудова міграції, 

електронні сервіси державної служби 

зайнятості та переконалися в перевагах 

легальної зайнятості. 

 

 

            Під час карантину у приміщенні 

місцевого центру наприкінці серпня — 

початку вересня наші юристи не припиняли 

роботу. Оксана Чумак проводила дистанційні 

лекції для учнів 6-8 класів Міловської та 

Марківської ЗОШ. Загалом було проведено 3 

сеанси, були розглянуті теми "Права підлітків 

у період карантину під час навчання" та 

"Конституція гарантує мої права". Охоплення 

аудиторії склало сумарно 34 учнів. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

[1.3] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLe-

galAid»       

 

 

[1.4] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД.   

       Відповідно до річного плану діяльності Міловського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 2020р.,  з метою розвитку мережі партнерів та 

незалежних провайдерів надання БПД, біло налагоджено співпрацю з Передільською 

сільською радою та підписано Меморандум про співпрацю. 

 



 

 

[1.5] Забезпечення отримання клієнтами якісних послуг БПД  

 

              23 липня 2020р. до Марківського району 

виїжджав юрист Міловського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Юрій Водолазський. Він влаштував 

мобільний консультаційний пункт у приміщенні 

Марківської ОТГ та прийняв звернення 

громадян, а далі розповідав про існування та 

задачі системи безоплатної правової допомоги 

відвідувачам Марківської пробації, працівникам 

трудового архіву і територіального центру. 

 

 

          Поновлено вуличні інформування жителів Міловського, Марківського, Станично-

Луганського та Біловодського районів. Різноманітні правові матеріали з адресами місцевого 

центру та бюро правової допомоги охоче беруть десятки перехожих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Розділ 2. Результативні показники діяльності 

 

                За період з 01.07.2020 по 30.09.2020 року Міловським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, відділом «Біловодське бюро правової допомоги» 

та відділом «Станично-Луганське бюро правової допомоги»,  що є відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 584 звернень клієнтів, 509 особам було 

надано правову консультацію, 75 із них написали письмову заяву про надання БВПД.     

 

              Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 

Найменування відділ МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

378 347 31 

 

2 Відділ «Біловодське бюро 

правової допомоги» 

32 28 4 

3 Відділ «Станично-Луганське 

бюро правової допомоги» 

174 134 40 

 Разом по МЦ 584 509 75 

            

         В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 74 рішень про 

надання БВПД та надано 10 доручення адвокатам та 64 наказів штатним працівникам для 

складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів у 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими 

особами, по 0 зверненням прийняте рішення про відмову у наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

           В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейне право 88 

(15,07%); пенсійне право 80 ( 13,7%); цивільне право 75 (12,84%); спадкове право 68 

(11,64%); цивільний процес 62 (10,62%); житлового 45 (7,71%); соціальне забезпечення 45 

(7,71%); адміністративне право 37 (6,33%); трудове право 31 (5,31%); земельне право 30 

(5,14%); кримінальне право 5 ( 0,86%); виконання судових рішень 5 ( 0,86 %); податкове 

право 4 ( 0,68%); інше 4 (0,68%); адміністративні правопорушення 3 (0,51%); кримінальний 

процес 2 (0,34 %) (разом –584 ). 

 

 



 

Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 

            

Діаграма 2. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю. 

  

  

 

 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,  за віком. 
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            Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних 

рішень було прийнято по: 

-  малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) – 24; 

- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 36; 

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» – 7; 

- діти без окремих категорій – 6; 

- діти-сироти – 1; 

- особи з інвалідністю – 1. 

 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД за категорією осіб, які мають право 

на отримання БВПД 

 

 

 

       Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період 

було: 

- здійснено 37 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 11 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

- загальна кількість осіб, яка звернулась за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 276 осіб, в 

тому числі 240 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 36 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 6 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 90 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у ЗМІ 96  інформації про роботу системи БПД та з питань роз’яснення  

гарантованих Конституцією та законами України прав у різних сферах життя громад.   

 

 

24

36

7
6

1 1 Малозабезп - 32% - (24)

ВПО - 48% - (36)

ветерани - 9% - (7)

діти - 8% - (6)

сироти - 1% - (1)

особи з інвалід. - 1% - (1)



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ-

провайдерів 

в БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщениї

х у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 
37 11 6 90 0 96 

2 Відділ 

правопросвітни

цтва та 

надання 

безоплатної 

правової 

допомоги 

 

27 

 

3 

 

3 

 

78 

 

0 

 

46 

3 Відділ 

«Біловодське 

бюро правової 
допомоги» 

 

2 

 

4 

 

1 

 

3 

 

0 

 

30 

4 Відділ 

«Станично-

Луганське 

бюро правової 

допомоги» 

 

8 

 

4 

 

2 

 

9 

 

0 

 

20 

 


