Інформаційна довідка
Щодо виконання Міловським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги річного плану діяльності на 2018 рік у ІV кварталі

Зміст
Розділ 1. 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
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
[1.3] Децентралізація системи надання БПД
[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів
громадського захисту у кримінальних провадженнях
[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання
БПД та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Розділ 2. Результативні показники діяльності

Розділ 1. 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
3 жовтня керівник Міловського
місцевого центру правової допомоги
Олександр Мельник та співробітники
Міловського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Луганській області влаштували "круглий
стіл", на якому було затверджено графік
роботи дистанційних пунктів доступу до
безоплатної
правової
допомоги
в
Міловському відділі «Центру пробації» на
IV квартал.

Робочі зустрічі з представниками районних секторів «Центру пробації» в
відповідних районах були проведені співпрацівниками Біловодського та СтаничноЛуганського бюро правової допомоги. На зустрічі затверджувались графіки роботи
дистанційних пунктів надання безоплатної правової допомоги. За попередніми
домовленостями, дистанційна правова допомога всім бажаючим (у вигляді безкоштовних
юридичних консультаций та інше) у районних відділеннях «Центру пробації» буде
надаватися за допомогою SKYPE-зв'язку з Міловським місцевим центром двічі на
тиждень: щовівторка та щочетверга з 13-00 до 17-00.
10 жовтня 2018 року в приміщенні
Міловського
районного
сектору
філії
Державної установи «Центр пробації» в
Луганській області, начальником відділу
представництва Міловського МЦ з надання
БВПД Потоцькою Іриною, на виконання
Меморандуму про співпрацю, проведено
зустріч з суб’єктами пробації для забезпечення
підвищення рівня правової свідомості. Надано
одну
юридичну
консультацію.
Усім присутнім роздані відповідні буклети
БПД

17 жовтня 2018 року, на виконання
Меморандуму
про
співпрацю
між
Міловським МЦ з надання ПВПД та
Міловським районним центром зайнятості, у
рамках
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!», з метою співпраці і консолідації
зусиль сторін, спрямованих на сприяння
надання правової допомоги та юридичних
соціальних послуг в інтересах осіб, які
потребують безоплатної правової допомоги,
а також забезпечення доступу до правової
допомоги,
начальником
відділу
представництва Потоцькою Іриною проведено інформаційний захід для безробітних, які
знаходяться на обліку на тему: «Чужих дітей не буває». Зокрема обговорювались питання:
«Як оформити аліменти?», «Розмір аліментів на дитину», «Відповідальність за несплату
аліментів» та інше. Присутнім були надані відповідні буклети.
30 жовтня 2018 року, учні 8-9 класів
Міловської ЗОШ І-ІІІ ступенів завітали до
Міловського місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги.
Начальник
відділу
представництва Ірина Потоцька, у рамках
правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!», провела лекцію на тему:
«Працевлаштування
неповнолітніх:
консультація щодо всіх аспектів трудових
відносин з підлітками». Обговорювались
питання прийняття на роботу неповнолітніх
осіб, охорона здоров’я підлітків, робочий
час, відпустки, припинення трудових
правовідносин із неповнолітніми. Також цікавою темою для розмови було обрання
професії та вступ до вищого учбового закладу за відповідним фахом. Майже усі присутні
учні вже визначились з професією, яка їх цікавить у майбутньому. У зв’язку з тим, що на
теперішній час під час канікул учні мають бажання працевлаштуватися для особистого
заробітку, відповідна зустріч виявилась важливою й інформативною для дітей.
Круглий стіл з проблемних питань,
пов'язаних з внутрішньо переміщеними
особами, відбувся в Міловській РДА 30
жовтня. Були присутні керівники РДА та
селищних організацій, таких як пенсійний
фонд,
УСЗН,
відділення
Ощадбанка,
територіального
центру,
громадського
об'єднання ветеранів та інші. Керівник
Міловського місцевого центру безоплатної
вторинної правової допомоги Олександр
Мельник відзвітував за результатами роботи
з цією категорією громадян: загальна
кількість звернень, кількість випадків
надання вторинної правової допомоги та про
відсутність незадовільнених рішень за зверненнями громадян, які відносяться до ВПО.

30 жовтня юристи Міловського
місцевого центру провели "круглий стіл" зі
співпрацівниками
відділу
державної
реєстрації
Міловської
райдержадміністрації. Були розглянуті
питання, які виникають у громадян під час
реєстрації
нерухомості;
вимоги,
встановлені законодавством до документів,
необхідних для державної реєстрації прав
на нерухоме майно, та їх перелік.
Також було уточнено перелік категорій
фізичних осіб, які звільняються від сплати
адміністративного
збору
під
час
проведення державної реєстрації.

06 листопада 2018 року у Міловському районному центрі зайнятості спільно з
Міловським МЦ з надання БВПД було проведено тренінгове заняття з учнями 7-х класів
Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Протягом тренінгу діти виконували
різноманітні завдання на тему майбутньої професії, визначали свої здібності й прийняли
участь в навчально-розважальній правовій грі «ВАЖНИЦЯ». Учні розділилися на дві
команди та відповідали на питання з рідного права, вирішували правові життєві ситуації,
відгадували загадки Феміди, наприкінці гри було проведено правовий двобій капітанів на
знання українського законодавства. Правопросвітницька зустріч з учнями пройшла цікаво
та додала дітям знань й впевненості в своїх силах!
7
листопада
2018
керівник
Міловського місцевого центру Олександр
Мельник прийняв участь в "круглому столі".
В заході, на якому було розглянуто питання
співпраці та виконання правопросвітницької
програми "Я маю право!", також приймали
участь керівники та робітники соцзахисту,
Міловського районного сектора пробації,
Міловського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді.

07
листопада
2018
року,
начальник
відділу
представництва
Міловського МЦ з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Ірина
Потоцька
провела
лекцію
для
безробітних, які знаходяться на обліку в
Міловському
районному
центрі
зайнятості на тему: «Основні помилки
при пошуку роботи». Протягом зустрічі
розглянуто
типові
помилки
при
працевлаштуванні, такі як: сумніви і
страхи, погано складене резюме,
обмежене
коло
пошуку
роботи,
необґрунтовані амбіції, несерйозне
ставлення до співбесіди та інше. Також
були
обговорені
поради
щодо
недопущення вищезазначених помилок. Наприкінці лекції усі присутні отримали
інформаційні буклети про надання БПД і «Я МАЮ ПРАВО!».
9 листопада керівник Міловського
місцевого центру Олександр Мельник з
начальником
відділу
"Довжанський
міський відділ ДРАЦС" Іриною Бєліковою
підписали "меморандум про співпрацю в
межах правопросвітницького проекту “Я
маю право!” у 2018-2019 роках".

12 листопада 2018 року в ОНЗ
«Міловській
гімназії»,
у рамках
загальнонаціонального
правопросвітницького
проекту
«Я
МАЮ ПРАВО!», начальник відділу
представництва Міловського МЦ з
надання БВПД Ірина Потоцька провела
презентацію з учнями 8-9 та 11 класів на
тему «СТОП БУЛІНГ». Презентація
складалася з трьох частин: 1) вступ та
перегляд соціальних відео, створених
для більш проникливого розуміння
дітей щодо шкоди булінгу; 2)
теоретична частина – доповідь про
поняття «булінгу», його структури,
видів, проявів, ознак і т.д.; 3) бесіда з
учнями, дискусія, підведення висновків про шкоду, наслідки й відповідальність за
вчинення відповідних дій. Після заходу усі присутні учні отримали буклети «Я МАЮ
ПРАВО!» та буклети БПД «Твої права-твій захист. Правові орієнтири для кожної дитини».

12
листопада
керівник
Міловського місцевого центру Олександр
Мельник підписав меморандум про
співпрацю
в
межах
правопросвітницького проекту “Я маю
право!” у 2018-2019 роках з начальником
відділу Міловського районного ДРАЦС
Н.М. Милостивою з метою формування у
суспільстві
правової
культури
та
правової
свідомості,
сприяння
підвищенню
рівня
знань
та
поінформованості
громадян
щодо
реалізації та захисту своїх прав,
гарантованих Конституцією та законами
України.
14 листопада 2018 року в приміщенні
Міловського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Луганській області, начальником відділу
представництва Міловського МЦ з надання
БВПД Потоцькою Іриною, на виконання
Меморандуму про співпрацю, проведено
правопросвітницький семінар суб’єктам
пробації на тему: «Як протидіяти
домашньому насильству?».
Присутнім
було роз’яснено окремі статті Закону
України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству», визначено поняття «домашнє насильство», види, суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Слухачам
семінару надані відповідні буклети БПД та «Я МАЮ ПРАВО!» з контактною інформацією
«горячих» ліній БПД та попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної
дискримінації.
16 листопада 2018 року, на
виконання Доручення Координаційного
центру з надання правової допомоги від
06.11.2018 № 2125-34-18/1, в ОНЗ
«Міловській
гімназії»
начальником
відділу представництва Міловського МЦ
з надання БВПД Іриною Потоцькою, на
передодні Всесвітнього дня пам'яті жертв
ДТП, проведено презентацію серед учнів
3-го класу на тему: «Будь обережним на
дорозі!». Вивчали правила дорожнього
руху: дорожні знаки, розмітку, правила
для
пішоходів
та велосипедистів,
обговорювали поведінку на дорозі, особливості руху пішоходів за складних погодних
умов, у темний період часу та поведінку громадян за умови аварійної ситуації. Протягом
презентації діти активно приймали участь в обговоренні правил дорожнього руху та
задавали питання, щодо дій у випадках конкретних ситуацій на дорозі. По закінченню
заходу усі отримали тематичні буклети БПД.

27 листопада 2018 року, у Міловському МЦ з
надання БВПД відбулася робоча зустріч з
представником Норвезької ради у справах
біженців
(NRC)
та
спільний
прийом
громадян. Були обговорені питання подальшої
співпраці й надання безоплатної правової
допомоги громадянам.

03
грудня
2018
року,
у
рамках
загальнонаціонального,
правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», у Міловському
районному
центрі
зайнятості
спільно
з
Міловським МЦ з надання БВПД було проведено
навчально-розважальну
правову
гру
«ВАЖНИЦЯ» з учнями 10-го класу Міловської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Учні розділилися
на дві команди та відповідали на питання з
рідного права, вирішували правові життєві
ситуації, відгадували загадки Феміди. Наприкінці
гри було проведено правовий двобій капітанів на
знання українського законодавства. Правопросвітницька зустріч з учнями пройшла цікаво,
жваво та додала дітям знань й впевненості в своїх силах! Важливо відзначити, що знання
учнів 10-го класу відповідають належному рівню правообізнаності в законодавстві рідної
держави.
4
грудня
в
приміщенні
СтаничноЛуганського бюро правової допомоги начальник
відділу бюро Сергій Черепахін спільно із
співробітниками Станично-Луганського районного
сектору філії ДУ "Центр пробації" перед суб'єктами
пробації провели лекцію на теми "Отримання БВПД
в Україні. Працевлаштування засуджених та їх
правовідносини з центром зайнятості". Серед
слухачів було розповсюджено буклети БВПД та "Я
маю право!"
Міловським районним центром соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді, в особі директора –
Слюсаренко
Володимира
Миколайовича,
відповідно до плану роботи на листопад - грудень
2018 року, було проведено круглий стіл
присвячений Всесвітній акції «16 днів проти
насильства». Даний захід відбувся 06.12.2018
року. На цьому заході були присутні: Найдьонов
Андрій Олександрович – старший інспектор
Міловського
районного
сектору
філії
Державноїустанови «Центр пробації» в Луганській
області; Мельник Олександр Володимирович – в.о.
директора, начальник відділу правової інформації
та консультацій Міловського місцевого центру з

надання БВПД; психолог Міловського РЦСССДМ – Ткаченко Оксана Володимирівна. На
засіданні круглого столу обговорювались низка питань щодо привернення уваги до
проблеми її обговорення та поширення знань про те, що може зробити кожна людина й
організація для припинення насильства стосовно жінок, дівчат та дітей. Мельник О.В. та
Найдьонов А.О., внесли деякі роз`яснення щодо відповідальності та наслідків вчинення
насильства. Ткаченко О.В., розповіла про заходи, які проводяться з особами, що постраждали
від насильства направлені на вирішення СЖО та подолання тяжких наслідків даної
проблеми. По завершенню засідання круглого столу Слюсаренко В.М., подякував усім
присутнім за їх чітку позицію у захисті прав та свобод вразливих верств населення, а також
за готовність надати допомогу у вирішенні проблемних питань.
7 грудня 2018 року начальник відділу
представництва Ірина Потоцька разом з
начальником Довжанського міського відділу
ДРАЦС ГТУЮ у Луганській області Іриною
Бєліковою та представником Міловського РВ
УДМС України в Луганській області Ольгою
Коробєйнік провели спільний прийом громадян та
обговорили свою співпрацю в рамках проекту "Я
маю право".

11 грудня 2018 р., згідно графіку проведення
"тематичного тижня права", в приміщенні
центральної бібліотеки начальник СтаничноЛуганського бюро правової допомоги Сергій
Черепахін спільно з представником СтаничноЛуганського районного сектору з питань пробації
Лисьовою Т.М. та представником СтаничноЛуганського районного центру соціальних служб
дітей та молоді Вікторієй Власовой провели лекцію
для встановлених на облік засуджених громадян.
Теми та обговорені питання були різноманітні та
торкались пенсій, виплат аліментів, допомоги та
прав переселенців, існування бюро безоплатної правової допомоги та його функції. Серед
присутніх було розповсюджено правові матеріали.
12 грудня 2018 р., згідно графіку проведення
"тематичного тижня права", головний спеціаліст
Біловодського бюро правової допомоги Михайло
Карягін спільно з представником Біловодського
районного сектору з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань
виконання покарань та пробації Мироненко Ю.О.
провів лекцію для встановлених на облік
громадян. Тема лекції - існування бюро
безоплатної правової допомоги та його функції;
інформація щодо правопросвітницького проекта
"Я маю право". Серед присутніх було
розповсюджено правові матеріали.

13
грудня
2018
року,
у
рамках
Всеукраїнського
тижня
права,
працівники
Міловського МЦ з надання БВПД, Міловського та
Довжанського відділу ДВС ГТУЮ у Луганській
області та районної бібліотеки завітали до
Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Учням
9-го та 11-го класів було доведено права дітей
відповідно до Конвенції про права дитини,
стягнення аліментів на користь дітей, а також
проведено навчально-розважальну правову гру
«ВАЖНИЦЯ». Учні розділилися на дві команди та
відповідали на питання з категорій рідного права,
вирішували правові життєві ситуації, відгадували загадки Феміди. Капітани команд
змагалися у правовому двобії на знання українського законодавства. Діти показали гарні
знання з різних галузей права та своє прагнення до їх удосконалення.
27 грудня в.о. директора Міловського
місцевого центру Олександр Мельник провів
зустріч з головою Міловської селищної ради П.П.
Лукянцовим. На зустрічі були обговорені питання
щодо підготовки та поширення методичних
рекомендацій,
матеріалів
для
громадських
приймальнь, ОМС для надання ними безоплатної
первинної правової допомоги.

27 грудня 2018 року начальник відділу
представництва Міловського місцевого центру з
надання БВПД Ірина Потоцька провела робочу
зустріч з головою Новострільцівської сільської
ради Людмилою Мельничук та її працівниками. На
зустрічі були обговорені питання щодо підготовки
та поширення методичних рекомендацій, матеріалів
для громадських приймальнь, ОМС для надання
ними безоплатної первинної правової допомоги та
питання правил безпечного проведення масових
заходів, а саме: новорічних ялинок у дошкільних та
шкільних закладів й сільському клубі для
мешканців села Новострільцівка.

28 грудня головний спеціаліст Біловодського
бюро правової допомоги Михайло Карягін провів
"круглий стіл" з керівником апарата Біловодського
суду. Було розглянуто питання щодо реалізації
правопросвітництва програми "Я маю право".

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
[1.3] Децентралізація системи надання БПД
[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів
громадського захисту у кримінальних провадженнях.
[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання
БПД та впровадження інших новітніх інформаційних технологій

1 жовтня співробітники Міловського
МЦ влаштували мобільний консультаційний
пункт на вул. Миру. Було розповсюджено
правові матеріали та правопросвітницькі
буклети "Я маю право!"

5 жовтня працівники Міловського
місцевого центру правової допомоги
зпільно з колегою з Довжанського відділу
ДРАЦС влаштували черговий плановий
мобільний консультаційний пункт біля
будівлі Укртелекому.
Перехожим було
запропоновано ознайомитись з правовими
матеріалами,
матеріалами
щодо
правопросвітницького проекту "Я маю
право!", та працівником ДРАЦС була
надана одна консультація.

02.11.2018, завдяки сприятливій погоді,
фахівці Міловського місцевого центру
влаштували мобільний консультаційний
пункт для міловчан та гостей селища на
вулиці Миру. Були розповсюджені правові
матеріали
та
буклети
на
тему
правопросвітництва (з програми "Я маю
право").

9 листопада юристи Міловського
місцевого центру разом з колегами з
Довжанського та Міловського відділу
ДРАЦС
влаштували
мобільний
консультаційний пункт на вул. Миру для
надання консультацій та розповсюдження
правових
матеріалів,
зокрема
з
правопросвітницької програми "Я маю
право!"

09 листопада головний спеціаліст
Біловодського бюро правової допомоги
Михайло Карягін прийняв участь в
спільному
з
юристами
з
NRC
консультуванні громадян в Біловодському
відділі УСЗН, поновив правові матеріали
для відвідувачів та розповсюдив буклети
шляхом вуличного консультування.

Розділ 2. Результативні показники діяльності
За період з 01.10.2018 по 29.12.2018 року Міловським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та відділами «Біловодське бюро правової
допомоги» та «Станично-Луганське бюро правової допомоги», що є відокремленими
структурними підрозділами було зареєстровано 313 звернень клієнтів, кількість нових
клієнтів становить 289 особи, з яких 117 написали письмову заяву про надання БВПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 113
рішення про надання БВПД та видано 4 доручень адвокатам та 109 наказів штатним
працівникам для складання документів процесуального характеру та здійснення
представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування та перед іншими особами.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
з/п

1
2
3

Найменування відділ МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість отриманих
письмових звернень
про надання БВПД

Відділ правової інформації та
консультацій
Відділ «Біловодське бюро правової
допомоги»
Відділ «Станично-Луганське бюро
правової допомоги»
Разом по МЦ

137

124

33

79

53

26

97

39

58

313

216

117

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого
цивільного 138 (44,1%); сімейного 51 (16,3%); соціальне забезпечення 52 (16,6%); спадкового
25 (8%); житлового 22 (7%); договірного 5 (1,6%); земельного 6 (1,9%); трудового 6 (1,9%);
адміністративного 2 (0,6%), медичне 4 (1,3%), виконання судових рішень 2 (0,6%).
Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань.
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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 сім’ї нижчий суми
прожиткового мінімуму) - 22;
внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – 88;
учасники бойових дій (УБД) – 2.

Діаграма 2. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за статтю.
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за віком.
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД за категорією осіб, які мають право
на отримання БВДП
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період
було:
-

здійснено 1 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 дистанційного пункту
доступу до безоплатної правової допомоги;
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час
виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 3 особи;
опрацьовано 95 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
проведено 54 правопросвітницьких заходів.

