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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Старобільським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності    

у III  кварталі 2020  року 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

 

01 липня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко Марина  провела робочу зустріч з Липівським Анатолієм 

- головою Ганусівської сільської ради Новопсковського району Луганської 

області.  В ході зустрічі були обговорені нагальні питання, з якими до 

сільської ради звертаються місцеві жителі, зокрема: відносини 

добросусідства, порядок виготовлення технічної документації на земельні 

ділянки, визначення меж земельної ділянки в натурі, реєстрація права 

власності на земельну ділянку, тощо.   Під час бесіди, колективу Ганусівської 

сільської ради доведено про систему безоплатної правової допомоги, 

ознайомлено з основними завданнями Новопсковського бюро правової 

допомоги та порядком отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, розповсюджено тематичні буклети. 

Відповідно до спільного графіку роботи мобільних точок доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги укладеного з БФ «Восток СОС» та з 

метою створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових 

знань та навичок у їх застосуванні, 01 липня з 10-00 до 12-00 год. в 

приміщенні Ганусівської сільської ради Новопсковського району відбувся 

прийом громадян начальником відділу «Новопсковське  бюро правової 

допомоги» Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Матвієнко М.О.  

До мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги за консультаціями звернулося 10 осіб, які отримали 
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роз’яснення з правових  питань.  Під час проведення прийому громадян була 

надана безоплатна правова допомога особам, які її потребували у сфері 

земельного, житлового, спадкового, сімейного законодавства. Крім того 

інформаційно-роз’яснювальну роботу начальником відділу правової допомоги 

було проведено шляхом вуличного інформування в с. Ганусівка та 

розповсюджено інформаційні матеріали (буклети та брошури), що містять 

правові консультації з питань, які найбільше хвилюють мешканців віддалених 

сільських районів.  На інформаційному стенді Ганусівської сільської ради 

були оновлені інформаційні буклети про роботу центрів з надання 

БВПД.  Метою даного заходу було підвищення правової обізнаності громадян 

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

захистити, звернувшись до Новопсковського бюро правової допомоги.В 

Новопсковському районному секторі з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації міністерства Юстиції 06 липня відбувся черговий інформаційно-

просвітницький захід для умовно засуджених, які перебувають на обліку в 

секторі пробації.    

Начальник відділу Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко Марина провела інформаційну бесіду на тему 

«Відповідальність за куріння в громадських та заборонених місцях».  

Громадянам роз'яснено про їх право на отримання безоплатної правової 

допомоги, яку здійснює система БПД, для допомоги у вирішенні життєвих 

проблемних питань у правовий спосіб.  До дистанційного консультативного 

пункту звернулася одна особа. 

В Новопсковському районному секторі з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації міністерства Юстиції 06 липня відбувся черговий 

інформаційно-просвітницький захід для умовно засуджених, які перебувають 

на обліку в секторі пробації.    
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Начальник відділу Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко Марина провела інформаційну бесіду на тему 

«Відповідальність за куріння в громадських та заборонених місцях».  

Громадянам роз'яснено про їх право на отримання безоплатної правової 

допомоги, яку здійснює система БПД, для допомоги у вирішенні життєвих 

проблемних питань у правовий спосіб.  До дистанційного консультативного 

пункту звернулася одна особа. 

Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги , тому заступник начальника відділу "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Анна Хафізова 03 липня організувала для 

жителів с. Оборотнівка Сватівського району роботу мобільного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги, який працював в приміщенні 

Оборотнівської сільської ради Сватівського району. 

Одним із способів розширення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги є організація мобільних та дистанційних консультаційних 

пунктів. 07 липня заступник начальника відділу "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру  з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хафізова Анна в приміщенні приватного 

нотаріуса Сватівського районного нотаріального округу Дмитро Матвієвський 

організувала та провела дистанційний пункт консультування громадян, які 

потребували безоплатної правової допомоги. В умовах сьогодення 

інформування громадян є досить актуальним, адже сприяє залученню до 

правосвідомої поведінки. Відновлено заходи, спрямовані на покращення 

доступу безоплатної правової допомоги для мешканців віддалених сіл, щоб 

кожен громадянин мав реальну можливість безкоштовно скористатися 

правовою допомогою задля захисту своїх прав та свобод, не витрачаючи час 

та кошти на подорож до обласного чи районного центру. 
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7 липня працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  здійснили виїзд до с. Шпотіно 

Старобільського району, де було проведено зустріч з керівництвом закладів, 

організовано та забезпечено роботу мобільного пункту, по завершенню 

роботи якого проведено інформування громадян на вулицях та у відділенні 

«Укрпошта». 

У Білокуракинському районному сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Луганській області вже традиційним стало проведення 

спільних заходів з працівниками системи безоплатної правової допомоги. 

06 липня  головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Дмитро Іщенко в черговий раз був запрошений до сектору 

пробації де спільно із працівниками сектору провів зустріч із особами, які 

перебувають на обліку установи. Під час прийому, клієнтам пробації надано 

консультації та роз'яснення з сімейних, кримінальних, земельних  та інших 

правових питань. Наголошено на відмінності первинної і вторинної правової 

допомоги. В рамках роботи дистанційного консультаційного пункту, 

громадяни отримали консультації з земельних питань, питань спадкування за 

законом та адміністративних стягнень. 

У відділі «Новопсковське бюро правової допомоги» Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги кожен 

може отримати безоплатну первинну правову допомогу – правову інформацію 

та консультації, витяги з законодавства, роз'яснення з правових питань тощо. 

Вразливі категорії громадян, визначені Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу» тут же мають доступ і до безоплатної вторинної правової 

допомоги – складання процесуальних документів та представництва їх 

інтересів в суді. 

У фокусі бюро правової допомоги – надання безоплатної первинної 

правової допомоги та забезпечення доступу до правосуддя вразливих 

категорій осіб у цивільних та адміністративних справах.   Бюро правової 
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допомоги є мережею точок активного поширення правової інформації та 

доступу до правових консультацій на рівні територіальних громад та 

соціально вразливих суспільних груп.  

06 липня начальник Бюро – Матвієнко Марина відвідала 

Новопсковський районний центр зайнятості з метою оновлення 

інформаційних стендів та розповсюдження інформаційно-правових буклетів 

серед клієнтів установи. Одній особі була надана консультація з сімейного 

права. 

З метою розширення доступу до безоплатної  правової допомоги 06 

липня головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дмитро Іщенко  довів до відома мешканців смт. Білокуракине, 

інформацію про безоплатну правову допомогу та про покладені на 

Білокуракинське бюро функції. На запитання жителів смт. Білокуракине 

працівником системи безоплатної правової допомоги були надані короткі усні 

відповіді  у сфері земельних відносин  та  з питань прийняття спадщини. Всі 

зацікавлені особи отримали правову консультацію, тематичні інформаційні 

буклети та контактні данні Центру та бюро правової допомоги. 

Два дні поспіль 13 та 14 липня начальник "Новоайдарського бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінакова Тетяна, разом із Новоайдарським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , соціально-

психологічною бригадою та БФ «Восток SOS», надавали юридичну, 

психологічну та соціальну допомогу потерпілим 

людям. 

14 липня  начальник  Білокуракинського 

бюро безоплатної правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 



6 
 

Коряк взяла участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини Білокуракинської селищної ради, яке провів Білокуракинський 

селищний голова Сергій Сірик. На порядку денному були розглянуті 3 (три) 

заяви законних представників дітей про надання дозволів органу опіки та 

піклування Білокуракинської селищної ради на укладання правочинів 

стосовно житла, право користування яким мають діти. За 

результатами  обговорення та розгляду підготовлених документів членами 

комісії у складі представників структурних підрозділів Білокуракинської 

селищної ради, районного центру зайнятості були прийняті відповідні 

рішення в інтересах дітей.16 липня начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина Матвієнко в приміщені Кам’янської 

сільської ради провела прийом громадян. 

Бажаючі отримати правову допомогу, радо підходили до 

консультаційної точки, яку надав голова сільської ради Плис Віталій 

Іванович. Питання були найрізноманітніші: оформлення спадщини, 

розірвання шлюбу та стягнення аліментів, визнання особи таким, що втратив 

право користування житлом, земельні питання, тощо.  Завдяки Бюро правової 

допомоги вже багато селян вирішили свої проблеми правового характеру і 

тому на приїзд мобільної групи люди завжди чекають. Фахівці Бюро правової 

допомоги не тільки надають повні, вичерпні та кваліфіковані відповіді, а ще й 

інформують селян з актуальних питань: як протидіяти булінгу та домашньому 

насильству, які права гарантуються захисникам України, як отримати 

аліменти та як оформити договір оренди землі, надають методичні 

рекомендації з різноманітних питань. 

Під час надання консультацій та пізніше розповсюджувались буклети 

системи безоплатної правової допомоги, в яких зазначено контактну 

інформацію, за якою мешканці с. Кам’янка та с. Степне можуть звертатись 

для отримання безоплатних правових послуг. У рамках виїзного заходу 

відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 
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центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 16 липня в 

Кам’янській сільській раді проведено робочу зустріч із головою сільської 

ради Плисом Віталієм Івановичем. 

Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги, тому фахівцем відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артемом Мусієнко 16 липня організовано та проведено мобільне 

консультування жителів с. Свистунівка Сватівського району, який працював в 

приміщенні Свистунівської сільської ради Сватівського району. 

З метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги 

проведено робочу зустріч-бесіду з працівниками сільської ради, під час якої 

присутнім роз’яснено шляхи отримання безоплатної правової допомоги, де і 

як можливо це зробити, наголошено на важливості розповсюдження 

контактної інформації Бюро та Старобільського місцевого центру серед 

громадян. 

Робоча зустріч начальника Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірини Коряк  зі старостою Попівського старостинського округу 

Білокуракинської громади Юлією  Гуртовою 16 липня завершилась 

досягненням домовленостей про плідну співпрацю та укладенням 

меморандуму про співпрацю. 

З метою підвищення рівня обізнаності населення з питань земельних 

правовідносин,  головний спеціаліст Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги Бутков Сергій, спільно  з начальником Новопсковського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області 

Скребковою Вікторією та спеціалістом Новопсковського районного центру 

зайнятості населення, 20 липня провели  лекцію на тему «Земельні 

правовідносини» для осіб які перебувають на обліку  в Новопсковському 

районному  секторі філії Державної установи «Центр пробації».   
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З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 20 

липня фахівець Новоайдарського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Андрушко Людмила  провела роз’яснювальну роботу серед відвідувачів 

Новоайдарського районного управління соціального захисту населення 

інформацію про безоплатну правову допомогу та про покладені на 

Новоайдарське бюро функції.  

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 20 

липня 2020 року фахівець Новоайдарського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Андрушко Людмила розповсюдила серед відвідувачів 

Новоайдарської районної бібліотеки, інформацію про безоплатну правову 

допомогу та про покладені на 

Новоайдарське бюро функції. Також на базі 

Новоайдарської районної бібліотеки було 

організовано роботу мобільного пункту 

консультування під час роботи якого 

проведено правові  консультації. Цього разу 

громадян турбували питання у сфері земельних 

відносин та з прийняття спадщини. 

Для забезпечення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги 

фахівець  Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков Сергій,  20 липня забезпечив роботу дистанційно-

консультаційного пункту  в службовому кабінеті 

інспекторів  Новопсковського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Луганській області.  
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Під час роботи дистанційного пункту за консультаціями звернулось три 

особи. Зокрема були піднімались  питання стосовно посилення 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху та стосовно 

децентралізації влади. З метою поширення інформаційних матеріалів та 

забезпечення права осіб на безоплатну правову допомогу, 21 липня фахівець 

Новоайдарського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Людмила, 

провела "вуличне" інформування жителів смт.Новоайдар. 

Черговий інформаційно-просвітницький захід для умовно засуджених, 

які перебувають на обліку в секторі пробації. Відбувся 21 липня в 

Новоайдарському 

районному секторі з 

питань пробації. Фахівець 

Новоайдарського бюро 

правової допомоги 

Старобільського місцевого 

центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги Андрушко Людмила провела інформаційну бесіду на тему 

«Земельні правовідносини». Також під час робочої зустрічі з начальником 

Новоайдарського районного сектора пробації були обговорені питання щодо 

співпраці на майбутнє. До дистанційного консультативного пункту 

звернулись дві особи. 

 21 липня мешканці села Попівка Білокуракинської громади мали 

можливість значно підвищити рівень своїх знань в галузі сімейного, 

земельного, спадкового, житлового та трудового права.  Цього разу 

начальник Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
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Коряк завітала до жителів с.Попівка 

Білокуракинської громади. Серед 

присутніх були поширені інформаційні 

буклети та пам'ятки, які роз'яснюють, як 

скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням.  На території села 

працював мобільний консультативний пункт надання безоплатної правової 

допомоги в рамках роботи  якого 10 громадян отримали первинну правову 

допомогу у вигляді консультацій. 

22 липня фахівець "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та представник Благодійної 

Організації "Благодійний Фонд «Восток-

СОС» завітали до с.Трьохізбенка 

Новоайдарського району.  

У приміщенні сільської ради 

учасники заходу провели робочу зустріч з 

секретарем сільради, розмістили 

інформаційні матеріали на стенді, провели 

прийом громадян та надали правові консультації з питань соціального 

забезпечення, спадкового, пенсійного, житлового права. Серед присутніх 

були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які роз'яснюють, як 

скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. На території села 

працював мобільний консультативний пункт надання безоплатної правової 

допомоги в рамках роботи  якого 10 громадян отримали первинну правову 

допомогу у вигляді консультацій та здійснено надання 2 адресних допомог. 

22  липня  начальник Білокуракинського бюро безоплатної правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Коряк взяла участь у черговому засіданні комісії з 
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питань захисту прав дитини 

Білокуракинської селищної ради, яке 

провела заступник Білокуракинського 

селищного голови Наталія Вервейко за 

участю керівників структурних підрозділів 

Білокуракинської селищної ради,  представників Білокуракинського ВП 

ГУНП, КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської СТГ, 

старости с. Лизине.  За результатами обговорення членами комісії були 

ухвалені відповідні рішення в інтересах дітей, зокрема розроблено 

першочергові заходи для подолання складних життєвих обставин 

багатодітною матір’ю, яка виховує 3 малолітніх дітей,  попереджено її про 

правові наслідки порушень прав та інтересів дітей згідно чинного 

законодавства, а також розглянуто питання стосовно забезпечення 

індивідуальним навчання 3 дітей з інвалідністю за місцем їх проживання. 

Виконуючи одне з головних положень ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу», створюючи належні умови для забезпечення доступу мешканців 

територіальних громад до безоплатної правової допомоги, 23 липня фахівець 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Бутков спільно з 

представником БФ «Восток СОС» провів виїзний консультаційний прийом у 

Новобілянській сільській раді.  

Крім того проведена робоча зустріч з секретарем сільської ради. 

Зокрема були обговорені питання земельного та пенсійного законодавства. 

Заступник начальника відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Анна Хафізова 23 липня провела робочу зустріч з начальником 

служби у справах дітей Сватівської РДА Анною Жадановою на якій було 

обговорено подальшу співпрацю  та поширення методичних матеріалів.  

Після робочої зустрічі в приміщенні служби у справах дітей 

Сватівської РДА був організований мобільний пункт консультування для 
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відвідувачів. Серед присутніх були 

розповсюдженні друковані матеріали з 

телефоном гарячої лінії безоплатної 

правової допомоги та адреси, куди 

саме можна звернутися з правовими 

питаннями. 

Навіть в умовах карантину 

робітники системи правової 

допомоги знаходять вихід з 

ситуації. 24 липня заступник 

начальника відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анна 

Хафізова в приміщенні Сватівського районного центру зайнятості провела 

лекцію в режимі Zoom на тему: «Земельна реформа в Україні». Учасникам 

лекції була донесена інформація щодо місця знаходження бюро правової 

допомоги та номера телефонів за якими можна звернутися в разі правових 

питань. 

Начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Матвієнко 27 липня взяла участь у засіданні 

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

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми, яке провела начальник Управління соціального захисту 

населення Новопсковської РДА Хомутянська С.І.  

На засіданні були обговорені новели законодавчої бази з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми та шляхи їх виконання 

на території району. Крім того, було розглянуто питання проблеми жінок в 

сільській місцевості, у тому числі під час карантину.  За результатами 

обговорення членами комісії були ухвалені відповідні рішення щодо 
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подальшого проведення на регулярній основі інформаційно-просвітницьких 

кампаній з питань гендерної рівності, домашнього насильства та 

дискримінації, тощо, поширення інформації з вищезазначених питань через 

офіційні сайти соціальних партнерів, проведення інформаційно-освітніх 

заходів щодо інформування населення про запобігання ризикам потрапляння 

в ситуації торгівлі людьми. Після тривалих карантинних обмежень свою 

роботу відновив "Університет ІІІ віку" Сватівського територіального центру. 

Для невеликої групи студентів на правовому факультеті 27 липня заступник 

начальника відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Анна 

Хафізова здійснила виступ за темою: 

"Права осіб, які здійснюють постійний 

догляд за особами, які його 

потребують".  

Після закінчення лекції 

А.Хафізова в режимі дистанційного пункту доступу до правової допомоги 

надала консультації тим студентам, які цього потребували.  

Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги, тому фахівцем відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артемом Мусієнко 28 липня організовано та проведено мобільне 

консультування жителів с. Маньківка Сватівського району, який працював в 

приміщенні Маньківської сільської ради Сватівського району. Відвідувачам 

була надана консультація з хвилюючих їх питань. Присутнім роз'яснено 

права людини та громадянина, також надані буклети з телефонами та 

адресами бюро правової допомоги. Наприкінці робочої поїздки до с. 

Маньківка розповсюдження інформації про систему правової допомоги 

проведено безпосередньо на центральній вулиці села. 
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Тривають заходи, спрямовані на 

покращення доступу безоплатної 

правової допомоги для мешканців 

віддалених сіл, щоб кожен громадянин 

мав реальну можливість безкоштовно 

скористатися правовою допомогою 

задля захисту своїх прав та свобод, не витрачаючи час та кошти на подорож 

до обласного чи районного центру. 

29 липня працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  здійснили виїзд до с. Калмиківка 

Старобільського району, де в приміщенні Калмиківського сільського клубу 

було проведено правопросвітницький захід на тему «Земельна реформа в 

Україні», по закінченню якого організовано роботу мобільного пункту 

надання безоплатної правової допомоги. Крім того, проведено інформування 

та розповсюдження інформаційних буклетів серед громадян с. Калмиківка.  

29 липня начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Матвієнко надала адресну правову допомогу жителю 

селища Новопсков, одинокому пенсіонеру. В ході зустрічі клієнт повідомив, 

що йому необхідно встановити факт належності правовстановлюючого 

документу, а саме архівних довідок про трудовий стаж та трудової книжки.  

Підвищення рівня правової свідомості та обізнаності громадян про 

систему безоплатної правової допомоги, проведено 30 липня в приміщенні 

Новопсковського районного суду Луганської області. Працював мобільний 

пункт консультування громадян, організований відділом "Новопсковське 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, розповсюджувались тематичні 

буклети правового змісту серед відвідувачів суду. 
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 Сватівський щотижневик "Голос 

Громади" від 31 липня 2020 року, стаття 

"Захист прав викривачів корупції".  

В приміщенні Павлівської бібліотеки 

філії №15 Білокуракинського району 30 липня 

працював мобільний консультативний пункт 

надання безоплатної правової допомоги в 

рамках роботи  якого громадяни отримали 

первинну правову допомогу у вигляді 

консультацій. Фахівець Білокуракинського 

бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової 

допомоги 

Дмитро Іщенко відповів на поставлені 

питання та облаштував куточок правової 

допомоги в приміщенні установи.  

В ході зустрічі з працівниками 

бібліотеки були узгодженні питання співпраці, що надасть жителям села 

додаткові можливості для реалізації права на правову допомогу та значно 

розширить коло осіб, які мають право на відповідну допомогу. 

4 серпня працівники Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги  здійснили виїзд до с. Світле 

Старобільського району, де в 

приміщенні Світлівського сільського 

клубу було проведено 

правопросвітницький захід на тему 

«Земельна реформа в Україні», по 
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закінченню якого організовано роботу мобільного 

пункту надання безоплатної правової допомоги. 

Крім того, проведено інформування та 

розповсюдження інформаційних буклетів серед 

громадян на вулицях та у поштовому відділенні 

зв’язку с. Світле. Проведено робочу зустріч з працівниками сільської ради. 

Для того, щоб за отриманням правової допомоги людям не доводилось 

діставатись до районного центру, фахівець відділу "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мусієнко Артем, разом із головою ГО 

"ЛУГАНОЧКА", 31 липня відвідали село Кругле Сватівського району, де 

спілкувались з людьми за місцем проживання. Під час зустрічі в приміщенні 

Круглівської сільської ради присутні отримали інформацію за темою 

"Гендерна рівність". 

Після зустрічі було організовано роботу мобільного пункту 

консультування.  

Серед присутніх були розповсюдженні друковані матеріали з 

телефоном гарячої лінії безоплатної правової допомоги та адреси, куди саме 

можна звернутися з правовими питаннями.  Також проведено вуличне 

інформування населення. 

5 серпня проведено робоча зустріч  начальника відділу «Новопсковське 

бюро правової допомоги» Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з секретарем  Донцівської сільської 

ради Новопсковського району.  

Під час зустрічі обговорювалося 

питання співпраці щодо надання 

безоплатної правової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення, що 

гарантуватиме їм рівні можливості доступу 



17 
 

до правосуддя. Під час зустрічі наголошено, хто є суб’єктами права на 

безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. 05 серпня в приміщенні 

Донцівської сільської ради Новопсковського району начальник відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги М. Матвієнко забезпечила 

роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Під 

час роботи мобільного пункту усі бажаючі отримали кваліфіковану 

юридичну допомогу.  

З метою розширення правових знань клієнтів була проведена 

інформаційна бесіда на тему «Податкова знижка на навчання», зокрема 

роз’яснено як відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України можна 

повернути частину витрат за навчання за минулий рік у вигляді податкової 

знижки, зазначено який перелік документів необхідно подати до Державної 

фіскальної служби за місцем реєстрації.  05 серпня Новопсковським  бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової  допомоги проведено розповсюдження інформаційних 

буклетів правового змісту у Донцівському відділенні Укрпошти. Відтепер 

громадяни (клієнти пошти), сплачуючи за будь-які послуги у відділенні 

поштового зв’язку матимуть змогу отримати буклет безпосередньо в руки та 

скористатися даною інформацією. 

Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги, тому фахівцем відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артемом Мусієнко організовано та 06 серпня проведено роботу 

мобільного пункту консультування жителів с. Райгородка Сватівського 

району, який працював в приміщенні Райгородської сільської ради 

Сватівського району. 

Відвідувачам була надана консультація з хвилюючих їх питань. 

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

телефонами та адресами бюро правової допомоги. 
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З метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги 

проведено робочу зустріч-бесіду з працівниками сільської ради, під час якої 

присутнім роз’яснено шляхи отримання безоплатної правової допомоги, де і 

як можливо це зробити, наголошено на важливості розповсюдження 

контактної інформації Бюро та Старобільського місцевого центру серед 

громадян. 

Наприкінці робочої поїздки до с. Райгородка розповсюдження 

інформації про систему правової допомоги проведено безпосередньо на 

центральній вулиці села. 

 «Вуличне» інформування громадян в с. Донцівка Новопсковського 

району 05 серпня провела начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Марина МатвієнкоГромадяни, в більшій мірі цікавились 

інформацією про послуги, що надаються бюро правової допомоги та про 

категорії осіб, яким може бути призначено адвоката за рахунок держави. 

Правниця довела до відома селян інформацію щодо документів, які потрібно 

надавати під час звернення до Бюро.  Під час заходу кожному охочому була 

розповсюджена інформаційна література та буклети правового змісту 

системи БПД.Потреби громадськості у забезпеченні безоплатної правової 

допомоги в Україні все ще не задоволені у повній мірі. Значна частина 

населення, а особливо – його вразливі верстви, досі має низький рівень 

правової обізнаності щодо розв’язання своїх проблем у правовий спосіб. 

Розширення точок доступу громадян до якісної безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги на всій території України; дасть змогу 

створити та забезпечити функціонування нових пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги та оптимізувати перелік осіб, що матимуть 

право на її отримання.  

10 серпня фахівець "Сватівського бюро правової допомоги" провів 

робочу зустріч з Секретарем Сватівської міської ради Романенко Дмитром , 

під час якої обговорювались питання взаємодії та співпраці. Тривають 
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заходи, спрямовані на покращення доступу безоплатної 

правової допомоги для мешканців сіл та селищ, щоб 

кожен громадянин мав реальну можливість 

безкоштовно скористатися правовою допомогою задля 

захисту своїх прав та свобод, не витрачаючи час та 

кошти на подорож до обласного чи районного центру. 

11 серпня працівники Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  здійснили виїзд 

до с. Лиман Старобільського району, де в приміщенні Лиманської сільської 

ради проведено правопросвітницький захід на тему «Земельна реформа в 

Україні», по закінченню якого організовано роботу мобільного пункту 

надання безоплатної правової допомоги. 

Фахівець Сватівського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 12 серпня 

провів інформаційну кампанію під час 

заходу "Бібліотека простонеба", 

організованого Сватівською центральною 

районною бібліотекою ім. Т.А. Полякова.  Проведено інформування, надання 

консультацій. Під час заходу були розповсюджені інформаційні бюлетені 

правового характеру. В Україні діє державна система безоплатної правової 

допомоги. Тобто, люди отримують послуги юриста коштом державного 

бюджету. Відповідні  центри та бюро безоплатної правової допомоги існують 

майже в кожному районному центі. Однак  жителям у сільській місцевості 

отримати юридичну допомогу значно важче 

через відсутність регулярного 

транспортного сполучення, брак коштів, 

тощо.  

12 серпня фахівець 
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Білокуракинського бюро Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги Дмитро Іщенко  відвідав  село 

Дем`янівка  Білокуракинського району.  Громадяни дізнались про роботу 

безоплатної правової допомоги , заслухали лекцію на тему: 

«Домашнє  насильство в сім'ї, та його наслідки». По завершенню зустрічі 

Дмитро Іщенко провів особистий прийом громадян в приміщенні 

громадського центру на території Дем`янівського старостинського округу 

Білокуракинської об'єднаної територіальної громади Білокуракинського 

району. Під час прийому  консультацію отримали дев'ять громадян, 

здебільшого з питань спадкового, трудового, сімейного права. 

Завершився виїзний захід відвідуванням сільського фельдшерсько - 

акушерського пункту та зустріччю з його працівниками. Для відвідувачів 

ФАПу в приміщенні установи  залишено інформаційні матеріали та контакти 

системи безоплатної правової допомогиНа території сіл Шовкунівка та 

Дем'янівка Білокуракинського району, 12 серпня проведено профілактичний 

захід «Діти вулиці». Фахівець 

Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Дмитро Іщенко, спільно з соціальними 

партнерами, представниками відділу Служби 

у справах дітей Білокуракинської селищної 

ради, фахівця із соціальної роботи, практичного психолога КУ «ЦНСП» 

Білокуракинської СТГ, старшим інспектором ювенальної превенції сектору 

превентивної діяльності Білокуракинського ВП ГУНП відвідали дві 

багатодітні родини.  

З батьками дітей проведені індивідуально-профілактичні бесіди про 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків по 

вихованню, утриманню і розвитку дітей, та протидії домашньому насильству. 
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20 серпня, в переддень державних свят, працівники Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно 

з фахівцями Старобільської центральної районної 

бібліотеки, на центральній площі м. Старобільськ 

нагадали громадянам важливість і історію 

виникнення державних свят, здійснили інформування 

про систему безоплатної правової допомоги та 

розповсюдження інформаційних буклетів.  

20 серпня безоплатну правову допомогу 

отримали жителі села Райгородка, Новоайдарського 

району. Начальник "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Мінакова Тетяна надала правові консультації 

громадянам з питань житлового, сімейного, земельного та спадкового права, 

провела робочу зустріч з в.о. голови Райгородської сільської ради та 

поширила інформаційні матеріали 

правового характеру в приміщенні 

ради. 

За запрошенням соціального 

партнера, Новопсковського районного 

центру зайнятості населення та за участі представників Марківського 

об’єднаного УПФУ  в Луганській області,  головний спеціаліст 

Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутков Сергій, 21 

серпня  прийняв участь у Zoom конференції, яка була присвячена легальній 

зайнятості населення. В ході проведення конференції фахівець 

Новопсковського бюро вже вкотре  повідомив учасникам  про 

діяльність  системи безоплатної правової допомоги в Україні та надав 

відповіді  на запитання учасників конференції. 
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На території Білокуракинщини продовжуються заходи, спрямовані на 

покращення доступу мешканців сіл до безоплатної правової допомоги, щоб 

кожен громадянин, незважаючи на місце проживання, мав реальну 

можливість скористатися безоплатною правовою допомогою задля захисту 

своїх прав та свобод. Одним із таких заходів є робота мобільних та 

дистанційних пунктів безоплатної правової допомоги безпосередньо у 

сільських громадах, де кожен місцевий мешканець може звернутися до 

юриста за допомогою у вирішенні правових питань, не витрачаючи час та 

кошти на подорож до районного центру. Черговий захід відбувся 25 серпня у 

селі Шапарівка, Білокуракинського району, де головний спеціаліст 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитро Іщенко, 

під час функціонування мобільного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги, надав правові консультації та роз'яснення місцевим мешканцям. 

Громадян цікавили переважно питання, що стосуються спадкового, 

житлового та сімейного права. Всі, хто звернувся за консультаціями також 

отримали буклети з правової тематики, для підвищення своєї правової 

обізнаності. 

26 серпня працювали дві мобільні точки доступу безоплатної правової 

допомоги в селі Дмитрівка, Новоайдарського району: Дмитрівській сільраді та 

Дмитрівському обласному психоневрологічному інтернаті. Юридичну 

допомогу надавала начальник "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Мінакова 

Тетяна. Громадяни отримали правові консультації 

щодо оформлення житлової субсидії, встановлення 

факту родинних відносин, оформлення спадку, 

перерахунку пенсії та інші. З метою поширення 

інформації щодо реалізації права на безоплатну 
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правову допомогу представником бюро правової допомоги проведено робочу 

зустріч з керівництвом психоневрологічного інтернату та поширено буклети 

системи безоплатної правової допомоги. 

    27 серпня мобільний консультаційний пункт з правових питань 

працював в приміщенні Заайдарівського старостинського округа 

Новопсковської об’єднаної територіальної громади Луганської області, про 

що жителів було сповіщено заздалегідь силами органів місцевого 

самоврядування. Жителі села не знехтувати своїм правом на отримання 

безоплатної правової допомоги та відвідали консультаційний пункт, де 

отримали правову інформацію та вичерпні відповіді на свої питання. 

Громадянам, які скористались послугами консультаційного пункту, було 

роз’яснено про можливість та порядок отримання 

вторинної правової допомоги відповідно до чинного 

законодавства України та традиційно вручені 

інформаційні буклети з контактними даними бюро та 

місцевого центру. Скориставшись нагодою, фахівець 

Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснив 

вуличне інформування громадян та розповсюдження буклетів правового 

змісту серед населення с. Заайдарівка. 

  26 серпня фахівець Щастинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

здійснив розповсюдження інформаційних 

буклетів правового змісту у приміщенні 

Щастинської автостанції. Відтепер мешканці та 

гості міста Щастя матимуть змогу отримати 
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буклет безпосередньо в руки та скористатися наведеною в ньому 

інформацією. В буклетах також надана інформація про адресу та контактний 

телефон Щастинського бюро правової допомоги.  

27 серпня фахівцем Щастинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко Юрієм проведено робочу зустріч з головним 

спеціалістом Щастинської ВЦА Палагутою Наталією. Під час зустрічі 

обговорювалося питання співпраці щодо поширення інформації про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення. Підсумок зустрічі – домовленість про 

розміщення на сайті ВЦА м. Щастя інформації про можливість отримати 

безоплатну правову допомогу у Щастинському бюро правової допомоги та 

інформації про адресу та контактний телефон бюро. 

З метою розповсюдження та поширення інформації про можливість 

отримати правову допомогу серед мешканців міста Щастя 27 серпня фахівцем 

Щастинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко Юрієм була 

проведена зустріч з фахівцями центру психосоціального супроводу м. Щастя.  

В підсумку була досягнута домовленість про проведення робочої зустрічі з 

метою планування та організації спільної роботи з питань поширення 

інформації про можливість отримати правову допомогу та проведення заходів 

з метою підвищення правової 

свідомості, культури та 

освіченості населення. 

28 серпня фахівець 

відділу "Сватівське бюро 

правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провів он-лайн лекцію в Сватівському районному центрі зайнятості 
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на тему «Отримання статусу безробітного та порядок виплат по безробіттю 

під час карантину». 

27 серпня начальник Білокуракинського бюро безоплатної правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Коряк взяла участь у черговому засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини Білокуракинської селищної ради, яке провела 

заступник Білокуракинського селищного голови Наталія  Вервейко за участю 

керівників структурних підрозділів Білокуракинської селищної ради, , 

Білокуракинського районного центру зайнятості, фахівців із соціальної 

роботи КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської СТГ,. За 

результатами розгляду підготовлених відділом Служби у справах дітей 

Білокуракинської селищної ради документів дітей, стосовно 

яких  розглядалися питання, та обговорення членами комісії були ухвалені 

відповідні рішення в інтересах дітей.  Зокрема, прийнято рішення 

про  доцільність влаштування 5 дітей, які мають інвалідність та особливі 

освітні потреби, до закладу на цілодобове перебування; матір підлітка, який 

перебуває у складних життєвих обставинах, попереджено про правові 

наслідки ухилення від виконання батьківських обов’язків згідно чинного 

законодавства; у зв’язку з тим, що пройшло недостатньо часу з моменту 

настання позитивних змін у родині батьків, позбавлених батьківських прав 

стосовно 7-ми дітей, та не в повній мірі подолані обставини, що стали 

підставою позбавлення батьківських прав, вирішено відмовити подружжю у 

наданні висновку щодо доцільності поновлення у батьківських правах; з 

метою забезпечення стабілізації психологічного стану малолітньої дитини, 

який зазнав насильства з боку мачухи та категорично відмовляється 

проживати у родині батька, рекомендовано його бабусі та дідусеві питання 

визначення місця проживання онука вирішувати у судовому порядку. Також, 

затверджено індивідуальні плани соціального захисту дітей, які перебувають 

на обліку відділу Служби у справах дітей Білокуракинської селищної ради.  
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Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги, тому фахівцем відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артемом Мусієнко 02 вересня організовано та забезпечено роботу 

мобільного пункту консультування жителів смт. 

Нижня Дуванка Сватівського району, який 

працював в приміщенні НижньоДуванської 

сільської ради Сватівського району. Відвідувачам 

була надана консультація з хвилюючих їх питань. 

Присутнім роз'яснено права людини та 

громадянина, також надані буклети з номерами 

контактних телефонів та адресами бюро правової 

допомоги. З метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги 

проведено робочу зустріч-бесіду з працівниками сільської ради, під час якої 

присутнім роз’яснено шляхи отримання безоплатної правової допомоги, де і 

як можливо це зробити, наголошено на важливості розповсюдження 

контактної інформації Бюро та Старобільського місцевого центру серед 

громадян. Наприкінці робочої поїздки до смт. Нижня Дуванка здійснено 

розповсюдження інформації про систему правової допомоги проведено 

безпосередньо на центральній вулиці села. 

Тривають заходи, спрямовані на покращення доступу безоплатної 

правової допомоги для мешканців сіл та селищ, щоб кожен громадянин мав 

реальну можливість безкоштовно скористатися правовою допомогою задля 

захисту своїх прав та свобод, не витрачаючи час та кошти на подорож до 

обласного чи районного центру. 03 вересня директор 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Артем 

Ткаченко здійснив виїзд до с. Курячівка 

Старобільського району, де в приміщенні Курячівської 

сільської ради проведено правопросвітницький захід на 

тему «Земельна реформа в Україні», по закінченню 

якого організовано роботу мобільного пункту надання 

безоплатної правової допомоги. Крім того, проведено 

інформування та розповсюдження інформаційних 

матеріалів серед громадян на вулицях  с. Курячівка. Проведено робочу 

зустріч з працівниками сільської ради. 

03 вересня представники «Новоайдарського бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги прийняли участь у тренінгу з питань вдосконалення 

комунікаційних навичок у роботі з уразливими категоріями населення, який 

проходив в приміщенні Новоайдарської районної адміністрації. Під час 
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навчальних занять, учасники розглянули 

питання  правового статусу людей з 

інвалідністю, комунікативно-психологічних 

особливостей взаємодії із людьми з 

інвалідністю, фізичної доступності будівель і 

приміщень для людей з інвалідністю та 

маломобільних груп населення.  

З метою поширення інформації про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги 03 вересня фахівець 

Щастинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

розповсюдження інформаційних буклетів правового змісту у приміщенні 

Щастинської міської лікарні. Проведено робочу зустріч з головнім лікарем 

Супруном Олегом Григоровичем. В підсумку зустрічі досягнута 

домовленість про організацію та проведення заходів правопросвітницького 

характеру для медичного персоналу лікарні. 

З метою розповсюдження та поширення серед мешканців міста Щастя 

інформації про можливість отримати безоплатну правову допомогу 4 

вересня  фахівець Щастинського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій 

Матвієнко провів робочу зустріч з фахівцями Центру психосоціального 

супроводу м. Щастя. Задля підвищення правової свідомості, культури та 

освіченості населення під час зустрічі  досягнута домовленість про 

співпрацю та організацію спільної роботи при проведенні заходів. Також 

проведено розміщення буклетів правового змісту на інформаційному стенді 

Центру психосоціального супроводу м. Щастя. 

З метою підвищення правової обізнаності осіб, які засуджені до 

покарання не пов’язаного з позбавленням волі, 07 вересня начальником 

відділу «Новопсковське бюро правової допомоги» Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною 

Матвієнко, спільно з працівниками 

Новопсковського районного сектору філії “Центр 

пробації” у Луганській області, проведено 

дистанційне консультування та семінар для 

суб’єктів пробації на тему: «Відновне правосуддя 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення». 

Наприкінці семінару суб’єктам пробації 

були розповсюджені буклети правового 

змісту та роз’яснено про послуги, які надає 

бюро правової допомоги, алгоритм дій у разі 
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необхідності вирішення проблемних правових питань. Надання допомоги 

особам засудженим до покарань не пов’язаних з позбавленням волі! 

08 вересня фахівець відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артем Мусієнко забезпечив роботу дистанційного пункту доступу 

до правової допомоги в приміщенні Сватівського районного відділу філії 

Державної установи "Центр пробації" в Луганській області.  Присутні також 

прослухали доповідь - лекцію на тему: "Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення". Всім присутнім надані буклети з контактами підрозділів 

системи БПД. Правова допомога поруч! 

08 вересня фахівці "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відвідали с. Олексіївка, Новоайдарського району. Правову 

допомогу отримали сільські жителі під час мобільного 

консультування громадян. 

З метою поширення інформації щодо реалізації права на 

безоплатну правову допомогу начальником бюро правової 

допомоги проведено робочу зустріч з керівництвом 

Олексіївської сільської ради 

та поширено буклети 

системи безоплатної 

правової допомоги. 

Фахівець Білокуракинського 

бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Дмитро Іщенко 04 вересня завітав до Лизінської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІ ступенів Білокуракинської селищної ради, де провів робочу 

зустріч з директором закладу та провів урок правових знань для учнів 9 

класу. Учнів ознайомлено з системою безоплатної вторинної правової 

допомоги, основними нормами Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», з переліком осіб, що мають право на 

отримання такої допомоги та  про порядок 

роботи Білокуракинського бюро правової 

допомоги. Серед учнів розповсюджено 

інформаційні буклети про систему безоплатної 

правової допомогу із зазначенням адреси та 

номерів контактних телефонів  Старобільського 

місцевого центру. 
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Задля можливості  мешканців села Лизине 

Білокуракинського району скористатися безоплатною 

правовою допомогою 04 вересня фахівець Білокуракинського 

бюро Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги Дмитро Іщенко,  організував 

та забезпечив роботу мобільного пункту консультування 

громадян в приміщенні громадського центру на території 

Лизинського старостинського округу Білокуракинської об'єднаної 

територіальної. Під час прийому  консультацію отримали десять громадян, 

здебільшого з питань спадкового, трудового, житлового права. Присутнім 

розкрито питання та здійснено виступ за темою «Домашнє  насильство в 

сім'ї, та його наслідки».  Роз’яснено про роботу системи безоплатної правової 

допомоги. Розповсюджені буклети системи безоплатної правової допомоги.  

Начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ірина Коряк взяла участь у черговому 12 засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини. Засідання 

пройшло 7 вересня під 

головуванням голови 

Білокуракинської 

райдержадміністрації  Сергія 

Щебетенка. Розглянуто питання 

про припинення піклування над 

дитиною-сиротою у зв’язку 

із  заявою піклувальника та 

вступом дитини на повне 

державне забезпечення до Вищого професійного училища, про що прийнято 

відповідне рішення. Правопорушення неповнолітніх та пов’язані з ними інші 

негативні явища у дитячому середовищі (бездоглядність, безпритульність та 

бродяжництво, наркотична, алкогольна та ігрова залежність дітей тощо) 

набули характеру соціального явища, тенденції розвитку якого становлять 

загрозу національній безпеці України, що зумовлює необхідність активізації 

профілактики та протидії правопорушенням у дитячому середовищі.  

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2018 року № 1027-р Національна стратегія реформування системи юстиції 

щодо дітей на період до 2023 року, передбачає вдосконалення механізмів 

юстиції щодо дітей на засадах забезпечення їх 

прав шляхом виконання програм 

профілактики правопорушень серед дітей, 

здійснення ефективних заходів соціальної 

адаптації та реабілітації неповнолітніх, які 
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перебувають у конфлікті із законом. 10 вересня фахівець Новопсковського 

бюро правової допомоги  Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Бутков Сергій, провів робочу 

зустріч з представником служби у справах дітей Новопсковської РДА 

Соболєвою Інною,   та обговорив питання щодо співпраці в рамках проекту 

«Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні  кримінальних правопорушень».  

Не в кожного є можливість поїхати до міста для отримання правової 

допомоги , тому фахівцем відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артемом Мусієнко 10 вересня організовано та забезпечено роботу 

мобільного пункту консультування жителів с. Свистунівка Сватівського 

району, який працював в приміщенні Свистунівсткої сільської ради. 

Відвідувачам була надана консультація з хвилюючих їх питань. Присутнім 

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

та адресами бюро правової допомоги. З метою спрощення доступу до 

безоплатної правової допомоги проведено робочу зустріч-

бесіду з працівниками сільської ради, під час якої 

присутнім роз’яснено шляхи отримання безоплатної 

правової допомоги, де і як можливо це зробити, 

наголошено на важливості розповсюдження контактної 

інформації Бюро та Старобільського місцевого центру 

серед громадян. 

07 вересня відбулась робоча зустріч начальника 

відділу «Новопсковське бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марини Матвієнко з начальником «Новопсковського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області 

Вікторією Скребцовою. Під час зустрічі було обговорено та узгоджено 

графік роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі органу пробації на 4 квартал 2020 року. Також було 

обговорено деякі питання щодо правового захисту суб’єктів пробації під час 

реалізації наглядової та пенітенціарної пробації. 

З метою наближення правових послуг до людей начальник відділу 

«Новопсковське бюро правової допомоги» Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина Матвієнко 09 

вересня провела виїзний прийом та індивідуальні консультації громадян за 

місцем їхнього проживання в Можняківській сільській раді Новопсковського 

району. За правовою допомогою звернулося населення з питань, які 

стосуються цивільного, трудового, сімейного, житлового законодавства. 
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Протягом відведеного часу, відповідно до графіку роботи мобільних 

точок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, було проведено 

ряд заходів, а саме проведено робочу зустріч з секретарем сільської ради 

Запорожець Ю.М. щодо доступу громади до системи безоплатної правової 

допомоги та завідуючою сільською бібліотекою-філією, в приміщенні якої 

було оновлено правові куточки, залишено буклети та плакати правового 

змісту. Інформаційно-правова робота відбулася і в формі проведення 

вуличного інформування населення с. Можняківка. Було проінформовано 

про роботу системи безоплатної правової 

допомоги, а саме в чому полягає 

первинна та вторинна безоплатна 

правова допомога, хто має право на неї. 

Наголошено про головні аспекти роботи 

бюро та можливість без перешкод 

отримати правову допомогу. Також було 

розповсюджено інформаційні буклети. 

10 вересня фахівцем Щастинського 

бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко Юрієм проведена 

робоча зустріч з консультантом Гуманітарного Центру «Проліска – Щастя» 

Наталією Бондаренко. Під час зустрічі були обговорені питання про надання 

правової та соціальної допомоги мешканцям м. Щастя. За підсумками 

зустрічі була досягнута домовленість про спільну діяльність з поширення 

інформації про можливість отримати правову допомогу та попередня 

домовленість про планування та організацію спільної роботи з проведення 

спільних заходів, направлених на підвищення правової свідомості, культури, 

освіченості та соціального захисту громадян. Також було проведено 

розміщення в приміщенні Центру буклетів правового змісту. Відтепер 

мешканці міста Щастя, які звертаються до Сектора обслуговування громадян 

в м. Щастя Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Луганської області з питань отримання пенсії, матимуть змогу 

отримати правову інформації безпосередньо в руки та скористатися 

наведеною в ньому правовою інформацією.  

11 вересня фахівцем Щастинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, з метою поширення інформації про можливість отримання 

правової допомоги в м. Щастя, було проведено розповсюдження 

інформаційних буклетів правового змісту у приміщенні Сектора 
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обслуговування громадян в м. Щастя Старобільського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Луганської області. 

З метою поширення інформації про можливість отримати правову 

допомогу серед мешканців міста Щастя «11» вересня фахівцем 

Щастинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко Юрієм було 

проведена зустріч з фахівцями КЗ «Міська бібліотека для дітей м. Щастя». 

Підчас зустрічі була досягнута домовленість про спільну діяльність з 

поширення інформації про можливість отримати правову допомогу серед 

дітей та їхніх батьків. Також було проведено 

розміщення в приміщенні бібліотеки 

буклетів правового змісту. 

14 вересня начальник відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Марина Матвієнко завітала до ГО «Моя 

Новопсковщина», головою правління якої є 

Єгор Потоцький. Під час зустрічі керівнику Громадської організації було 

передано лист вдячності за вагомий внесок у реалізацію Пілотного проекту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину». Крім того, під час обговорення основних напрямків подальшої 

взаємодії щодо організації та проведення спільних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості населення району щодо захисту 

своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу, Марина 

Матвієнко висловила свою вдячність за співпрацю з ГО, залишила 

інформаційно-правові буклети системи БПД для подальшого 

розповсюдження клієнтам ГО.   

Для забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

головний спеціаліст  Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков Сергій,  14  вересня забезпечив роботу дистанційно-

консультаційного пункту  в службовому кабінеті 

інспекторів  Новопсковського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Луганській області. Під час роботи дистанційного пункту 

за консультаціями звернулось три особи.  Громадяни зокрема цікавились 

стосовно порядку отримання житлових субсидій  та як діяти у разі отримання 

письмової відмови у її наданні. 

Основними завданнями місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги є захист прав  громадян шляхом забезпечення 

рівного доступу до правосуддя та правової інформації, а також посилення 
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правової спроможності 14.09.2020 р. 

відбулась зустріч осіб які перебувають на 

обліку Білокуракинського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в 

Луганській області, з головним спеціалістом 

Білокуракинського Бюро правової допомоги 

Іщенко Д.В. який провів консультування з 

правових питань для засуджених до 

покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. На даний час ще не 

всі українці знають, що можуть звернутися за безоплатною правовою 

допомогою до юриста. І особи, які перебувають в конфлікті з законом, - не 

виключення. Забезпечуючи рівний доступ до правосуддя, працівники 

системи правової допомоги проводять консультування, роз´яснення, адже ця 

категорія потребує постійної уваги. Фахівець системи БПД пояснив, що 

безоплатна правова допомога буває двох видів: первинна (консультування, 

роз´яснення з правових питань) і вторинна (складання процесуальних 

документів, представницькі послуги, захист у суді) та хто має право на 

останню. Всі присутні отримали 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. За консультацією звернулося три особи. 

Начальник Білокуракинського бюро правової Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 

Коряк взяла участь у засіданні опікунської ради при виконавчому комітеті 

Білокуракинської селищної ради, яке 

відбулось 11 вересня в приміщенні зали 

засідань селищної ради.  Під час засідання 

Ірина Коряк надала методичну допомогу 

в вирішенні питання пов’язаного із 

недопущенням порушення спадкових 

прав осіб, які мають право на обов’язкову 

частку у спадщині.  

15 вересня 2020 року 

представниками "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено вуличне інформування жителів смт Новоайдар. 

Під час заходу громадян ознайомлено з системою безоплатної правової 

допомоги, роботою "Новоадарського бюро правової допомоги", надано 

буклети з правових питань. 
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Для вирішення першочергових правових потреб населення заступник 

начальника відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анна 

Хафізова провела з співробітниками 

служби для сім'ї, дітей та молоді дискусію 

щодо порядку вирішення правових 

проблем населення, які потрапили в 

складні життєві обставини. Після 

проведення сумісної дискусії заступник 

начальника відділу "Сватівське бюро 

правової допомоги" Старобільського МЦ з 

НБВПД в приміщенні відділу соціальної роботи 

Сватівського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді організувала роботу 

мобільного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги для відвідувачів. Кожному клієнту були 

надані буклети інформаційного характеру, також 

дані буклети були розміщені в приміщенні служби 

для сім'ї, дітей та молоді.  

В Новоайдарському районному секторі з питань пробації 16  вересня 

2020 року відбувся черговий інформаційно-просвітницький захід для умовно 

засуджених, які перебувають на обліку в секторі пробації. Головний 

спеціаліст відділу Новоайдарського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Андрушко Л.П. провела семінар на тему «Оформлення землі у 

спадок». 

Громадянам роз'яснено про їх право на отримання безоплатної правової 

допомоги, яку здійснює система БПД, для допомоги у вирішенні життєвих 

проблемних питань у правовий спосіб. Присутнім були вручені 

інформаційно-просвітницькі буклети з контактними даними місцевих центрів 

з надання БВПД та підпорядкованих бюро 

правової 

допомоги. 

До дистанці

йного консу

льтативного

 пункту звер

нулась 1 осо

ба .  

Продовжуємо надавати безоплатну правову допомогу мешканцям 

віддалених сіл та селищ Білокуракинського району у Луганської області. 
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16 вересня головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дмитро Іщенко завітала до жителів с. Бунчуківка. Під час зустрічі 

місцеві жителі отримали корисну інформацію, яка зокрема стосувалась, 

сімейного, спадкового, житлового та цивільного права, дізнались про способи 

захисту та протидії домашньому насильству. 

     Серед присутніх були поширені інформаційні буклети та пам'ятки, які 

роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову допомогу, куди в 

разі необхідності телефонувати і звертатись за її отриманням. 

В адміністративній будівлі старостату забезпечено роботу мобільного пункту 

надання безоплатної правової допомоги, громадяни отримали первинну 

правову допомогу у вигляді консультацій. 

         17 вересня 2020 року представники "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги разом з представниками  Благодійного Фонду 

«Восток-СОС»  завітали до с.Колядівка Новоайдарського району. У 

приміщенні сільської ради учасники заходу провели робочу зустріч з головою 

сільради Висторобською Олександрою Миколаївною, оформили 

інформаційний стенд, провели вуличне інформування громадян, організували 

мобільний пункт консультування де для жителів села  надали правові 

консультації з питань соціального забеспечення ,спадкового, земельного, 

житлового права. 

Де можливо отримати безоплатну правову допомогу та які правові 

послуги включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога.  

На ці питання жителям села Рогове під час виїзного мобільного 

консультування 22 вересня розповіла начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Марина Матвієнко. Вона акцентувала увагу на 

тому, що з 2017 року розширилось коло осіб, які мають право скористатись 

допомогою професійного адвоката, послуги якого сплачує держава. 
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Під час зустрічі з представниками сільської ради, зокрема Рогівською 

сільською головою Валентиною Олександрівною були проведені перемовини 

щодо подальшої співпраці та проведення спільних заходів, найголовнішою 

метою яких буде підвищення правової освіти та культури людей, які 

проживають в селі Рогове Новопсковського району.  

Крім того, сільському голові надано консультаційну допомогу щодо 

умов проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Жителям села Рогове 

під час проведення вуличного інформування населення розповсюджено 

буклети з контактною інформацією та на різну правову тематику.  

Жителі відділених сіл чекають таких заходів, адже це дає можливість 

отримати фахові правові консультації безкоштовно і для цього не потрібно 

витрачати час та гроші на дорогу, аби дістатись до районного центру до 

адвоката чи нотаріуса. 

Під час виїзного консультування громадяни зверталися з таких питань: 

порядок набуття права власності на житловий будинок, ставки податку на 

нерухоме майно, порядок збільшення стягуваних аліментів, тощо.  

Окрема увага приділялась питанням земельної реформи, про 

проведення якої проведено роз’яснювальну роботу та надано відповіді на 

виниклі питання. 

Начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко Мариною з метою підвищення рівня правової 

обізнаності  та поінформованості громадян району про їх права було оновлено 

інформаційні куточки в Новопсковській селищній раді. 

Крім того було проведено інформування населення в торгівельних 

точках селища та розміщено інформаційні буклети з контактними даними 

місцевого центру та підпорядкованих бюро на дошках для інформації 

населення. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги, у 

Новоайдарському районі діють дистанційні та мобільні консультативні 
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пункти, в яких громадяни можуть скористатися своїм правом, гарантованим 

їм державою, на безоплатну правову допомогу. 

24 вересня головний спеціаліст відділу Новоайдарське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Андрушко Л.П., проводила консультування мешканців смт 

Новоайдар та Новоайдарського району на базі Центру з надання 

адміністративних послуг  і здійснила розповсюдження матеріалів та 

інформаційних буклетів правового змісту в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг смт Новоайдар. З метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги 24 вересня головним спеціалістом 

Новоайдарського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. 

організовано роботу дистанційного пункту консультування та надано правові  

консультації  в он-лайн режимі. 

Також  серед відвідувачів Новоайдарської районної бібліотеки, 

розповсюджена інформація про безоплатну правову допомогу та про 

покладені на Новоайдарське бюро функції.24 вересня дистанційна точка 

доступу до системи безоплатної правової допомоги організована начальником 

відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко 

Мариною працювала у Новопсковському районному відділі державної                                                                                

реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків). Основною метою діяльності 

консультативних пунктів є забезпечення громадян віддалених населених 

пунктів можливістю отримати якісну безоплатну правову допомогу, 

підвищення рівня знання громадян України щодо своїх прав у різних сферах 

життя, правової свідомості громадян та спроможності громадян захищати свої 

права.29 вересня фахівець відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Артем Мусієнко забезпечив роботу дистанційного пункту доступу 
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до правової допомоги в приміщенні Сватівської Центральної Районної 

Бібліотеки ім. Т.А. Полякова. Для забезпечення обізнаності населення  щодо 

гарантованого Конституцією України права на безоплатну правову допомогу, 

представник Новопсковського бюро правової допомоги  Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутков  

Сергій  29  вересня організував роботу мобільного консультаційного пункту 

для громадян в приміщенні УСЗН Новопсковської РДА .   

До мобільного пункту звертались громадяни з питаннями різного роду, 

зокрема були питання  щодо укладення договору реструктуризації боргу за 

неправомірно отримані виплати, оскарження рішень УСЗН про відмову у 

наданні державних  субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, а також 

мало місце питання стосовно земельних правовідносин.  Консультацію 

отримали чотири  особи.  

Відвідувачам мобільного пункту були вручені буклети правового 

змісту. Фахівці "Новоайдарського бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

консультують мешканців села Гречишкино, Новоайдарського району. 

30 вересня представники системи безоплатної правової допомоги на базі 

Гречишкинської сільської ради провели консультування громадян. Людей, що 

скористались безоплатною правовою допомогою, задля захисту своїх прав та 

свобод, цікавили питання спадкового, сімейного, пенсійного та житлового 

права. Окрема увага приділялась питанням земельної реформи та земельного 

права. 

30 вересня в Новоайдарському відділенні Старобільського об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України Луганської області відбулось засідання  

круглого столу за участю фахівців "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та органів Пенсійного фонду. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 липня по 30 вересня  2020 року Старобільським  

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1332 

звернення клієнтів. В результаті розгляду письмових заяв про надання 

БВПД, належність осіб за категоріями підтверджено та видано166 наказів 

про надання БВПД. Видано 34 доручення  адвокатам та 136 наказів  

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів), прийнято та перевірено 68 актів.  

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
 

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

квартал найбільше звернень було прийнято від малозабезпечених осіб 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) 73 (43%), внутрішньо переміщених осіб 62 (37%),  учасників 

бойових дій 13 (8%). 

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

за звітний квартал було: 

 здійснено 68 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21 

дистанційного пункту 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 390  особи, в  тому числі  326 осіб 

звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 64 особи  звернулося до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 45  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 225  правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 8 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Розподіл клієнтів за категоріями осіб

Особи, середньомісячний дохід яких нижчий суми 
подвоєного прожиткового мінімуму

Інваліди

Внутрішньо переміщені особи

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

правову допомогу. 

З 01 січня по 30 вересня 2020 року Старобільський місцевий  центр з надання 

БВПД  був фактично профінансовано на 2407,06 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 212,225 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 

«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 

100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

З 01 січня по 30 вересня  2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 

надання БВПД становили 212,226 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 30.06.2020  становить 212,226 тис. 

грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 

становить 0 грн.  

 


