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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Старобільським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності    

у I кварталі 2019  року 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 

пріоритетами: 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, відповідно до графіку надання безоплатної правової допомоги 

незахищеним верствам населення, 24 січня 2019 року директор Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Артем 

Ткаченко, спільно з керівництвом Головного територіального управління юстиції у 

Луганській області, здійснив виїзд до с. Малохатка Старобільського району, де було 

організовано та здійснено мобільний пункт консультування  

В рамках проведення інформаційної кампанії «Я маю право голосу», яка 

реалізовується відповідно до загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я маю право», з метою підвищення правової обізнаності осіб, які перебувають на 

обліку в секторі пробації, 25.02.2019 року начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Матвієнко М.О. спільно з начальником 

Новопсковського районного сектору з питань пробації Скребцовою В.О. організували 

та провели пункт доступу до безоплатної правової допомоги, де зокрема Матвієнко 

М.О. для засуджених, які перебувають на обліку роз’яснила про порядок зміни місця 

голосування виборцю, який не має зареєстрованого місця проживання та про 

реалізацію виборчих прав засуджених.  

З метою проведення інформаційної кампанії серед населення району з питань 

застосування чинного законодавства, підвищення правової обізнаності громадян та 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 26.02.2019 року в приміщенні 

Новопсковської селищної ради було оновлено інформаційно - правові куточки 

тематичними буклетами правового змісту системи БПД та візитівками з контактними 

даними Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Луганської області та підпорядкованих бюро.21 лютого 2019 начальник 

відділу "Білокуракинське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коряк І.М. взяла участь у 

засіданні Обласної координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми, яке відбулось в актовій залі Білокуракинської районної державної 

адміністрації. 
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На засіданні розглянуті питання організації роботи із виконання Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», який набрав 

чинності 11 січня 2019 року. Представники обласних структур поінформували членів 

місцевих координаційних рад про нововведення в роботі в умовах оновленого 

законодавства з метою формування єдиних підходів у роботі на регіональному та 

місцевому рівнях у напрямі запобігання і протидії насильству. 

Ольга Лішик наголосила на важливості поглиблення міжвідомчої взаємодії у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі як на 

обласному, так і на місцевому рівнях. За підсумками засідання надані доручення 

щодо організаційних заходів, необхідних для реалізації основних положень та вимог 

чинного законодавства у зазначеній сфері, зокрема, щодо створення у 2019 році у 

населених пунктах області притулків або кризових центрів для осіб, які постраждали 

від домашнього насильства. Окремим питанням було винесено обговорення 

актуалізації діяльності Робочої групи з питань протидії та профілактики домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі при Обласній координаційній раді з питань 

сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми. Захід проведено у режимі відеоконференції 

за участю членів координаційних рад, що працюють при райдержадміністраціях, 

міських радах та в об’єднаних територіальних громадах. До участі в засіданні 

долучилися місцеві представники Національної поліції, прокуратури, суду, пробації 

та інших суб’єктів міжвідомчої взаємодії з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі.  

26.02.2019 року, в приміщенні Білокуракинського районного центру зайнятості 

працював мобільний консультативний пункт, під час роботи якого головним 

спеціалістом Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноваловим Р.О. було 

надано консультації з питань земельного права. 

З метою підвищення рівня правових знань осіб, які перебувають на обліку в 

Білокуракинському районному центрі зайнятості, головним спеціалістом 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з спеціалістами відділу 

активної підтримки безробітних Білокуракинського районного центру зайнятості, в 

рамках проведення інформаційної кампанії "Я маю право голосу", 26 лютого 2019 

року проведено роз'яснення на тему: "Участь у виборах за місцем фактичного 

перебування", та проведено виступ на тему: "Протидія домашньому насильству", в 

рамках цієї тематики більш детально розповів у чому полягає домашнє насильство, 

які прояви видів насильства існують та куди необхідно звертатись щодо протидії 

домашньому насильству. Серед присутніх були поширені інформаційні буклети та 
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пам'ятки, які роз'яснюють, як 

скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу, куди в разі 

необхідності телефонувати і звертатись 

за її отриманням. 

04 березня 2019 року в приміщенні 

управління соціального захисту 

населення Сватівської 

райдержадміністрації з 13-00 до 14-00 

працював мобільний пункт 

консультування громадян, організований 

"Сватівським бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Також була проведена робоча зустріч 

начальника відділу Будник М.В. з начальником УСЗН Сватівської РДА Шумаковою 

Т.А., основним предметом обговорення якої стало питання монетизації наданих 

населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з 01 березня 2019 року, 

проблеми, які виникають під час впровадження вказаної новації. Крім того, з метою 

підвищення рівня правової обізнаності громадян про загальнонаціональний проект "Я 

МАЮ ПРАВО!" та систему безоплатної правової допомоги, проведено роботу з 

розповсюдження інформаційного матеріалу на відповідну тематику серед 

відвідувачів вищезазначеної установи. 

01.03.2019 року головний спеціаліст Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги Коновалов Р.О. зустрівся із посадовими особами відділу освіти 

Білокуракинської РДА та відділу культури Білокуракинської РДА під час зустрічі 

розповів про основні вимоги до порядку заповнення та подачі електронних 

декларацій та надав для використання в роботі пам'яткі "Рекомендації суб'єктам 

декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні". 

На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції 

01.03.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги Коряк І.М. провела робочу зустріч з 

керівником державної казначейської служби України У 

Білокуракинському районні та надала для розповсюдження 

серед працівників служби у вигляді інформаційних пам'яток 

"Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу 

електронного декларування в Україні". 

З метою обміну досвідом з питань правового захисту внутрішньо переміщених 

осіб, 05 березня 2019 року в приміщенні Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової вкотре проведено робочу зустріч працівників 
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Старобільського місцевого центру та бюро правової допомоги з представниками 

Сєвєродонецького офісу БФ "Право на Захист". Під час робочої зустрічі 

обговорювались питання: 

- Захист прав ВПО на соціальний захист та пенсійне забезпечення; 

- Нові тенденції пов’язані із захистом прав ВПО; 

- Проблемні питання взаємодії. 

З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення права осіб на 

безоплатну правову допомогу, 06.03.2019 "Новоайдарським бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено "вуличне" інформування жителів смт.Новоайдар. 

Населення ознайомлено з основними завданнями бюро правової допомоги, переліком 

кола осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну правову допомогу, 

порядком отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги та 

повідомлено про проведення загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

"Я МАЮ ПРАВО!". 

12.03.2019 року з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право 

голосу», головний спеціаліст 

Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Бутков 

С.В., спільно з начальником 

Новопсковського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану 

ГТУЮ в Луганській області 

Тарасенко Н.В., провели 

правопросвітницьку роботу серед 

громадян району та внутрішньо 

переміщених осіб стосовно реалізації їх виборчого права. Внутрішньо переміщеним 

особам роз’яснено порядок дій по тимчасовій зміні місця голосування.  

13 березня 2019 року, в рамках проведення роз’яснювальної роботи за 

тематикою «Булінг», до Старобільського професійного ліцею №93 були запрошені 

представники Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  В ході зустрічі представник центру здійснив виступив на тему 

«Що таке булінг і як з ним боротись». Під час зустрічі серед присутніх були 

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

скористатись правом на безоплатну правову допомогу. 

13 березня 2019 року в приміщенні управління соціального захисту населення 

Новоайдарської райдержадміністрації з 09-00 до 10-00 працював мобільний пункт 

консультування громадян, організований "Новоайдарським бюро правової допомоги" 
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Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян про загальнонаціональний 

проект "Я МАЮ ПРАВО!" та систему безоплатної правової допомоги, проведено 

роботу з розповсюдження інформаційного матеріалу на відповідну тематику серед 

відвідувачів установи. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування населення 

Новоайдарського району щодо захисту своїх прав, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 14 

березня 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення інформаційних буклетів в 

Новоайдарському районному суді Луганської області. 

На виконання Національної Програми правової освіти населення, затвердженої 

Указом Президента України від 18.10.2001 р. № 992/2001, Програми правової освіти 

та виховання молоді в закладах вищої освіти та установах загальноосвітніх шкіл 

Луганської області на 2018-2019 н.р., затвердженої наказом ГТУЮ у Луганській 

області, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 

14.09.2018 р. № 428/АГ/188, загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я маю право», п. 1.1.5 та п. 1.1.17 Плану надання правової допомоги, 14.03.2019 

року начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко 

М.О. спільно зі спеціалістами Брянківського, Голубівського та Новопсковського 

відділів ДВС ГТУЮ у Луганській області було проведено ряд заходів в 

Газопроводській ЗОШ І-ІІІ ст. Зокрема для учнів 10 класу було проведено урок 

правових знань на тему: «Протидія торгівлі людьми», «Стоп домашньому 

насильству!» та продемонстровано соціальні відеоролики: «Протидія торгівлі 

людьми» та «Дитина – не товар». Для учнів 3 класу проведено лекцію на тему: 

«Права дитини в українському законодавстві», яким зокрема були роз’яснені загальні 

права дітей та порядок належного захисту прав та інтересів дітей.  Крім того 

наприкінці заходу підліткам та учням молодших класів були розповсюджені 

тематичні буклети Міністерства юстиції України та 

буклети про правові орієнтири для кожної дитини 

системи БПД, а саме: « Твої права – твій надійний 

захист», « Протидія домашньому насильству», 

«Аліменти на батьків», «Позбавлення батьківських 

прав», «Безоплатна правова допомога» та 

інформаційні буклети з контактними даними 

Старобільського місцевого центру з надання БВПД 

та підпорядкованих бюро. 
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З метою підвищення правової 

обізнаності виборців, на виконання 

інформаційної кампанії «Я маю право 

обирати», 14.03.2019 року начальник 

відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Матвієнко М.О. 

спільно зі спеціалістами Брянківського, 

Голубівського та Новопсковського 

відділів ДВС ГТУЮ у Луганській 

області було проведено інформаційний 

захід для технічного персоналу Газопроводської ЗОШ І-ІІІ ст. щодо їх виборчих прав, 

механізму їх реалізації, захисту та виборчих процедур до, під час та після 

голосування на виборах. Також було розповсюджено інформаційно-тематичні 

буклети управління юстиції України та системи БПД. 

15.03.2019 року в рамках співпраці головний спеціаліст Новопсковського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Бутков С.В., провів робочу зустріч з спеціалістами 

служби у справах дітей Новопсковської РДА стосовно визначення графіку роботи 

мобільних точок доступу до правової допомоги для малозабезпечених сімей на 

другий квартал поточного року. 

В рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», з метою 

інформування неповнолітніх дітей про способи захисту власних прав і роз’яснення 

прав на самостійне звернення до суду працівники Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги спільно із представниками Білокуракинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції 13 березня 2019 року провели тематичну 

зустріч із учнями 9 –а класу Білокуракинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1.  Школярі 

дізнались про права та відповідальність 

неповнолітніх, порядок звернення для 

отримання безоплатної правової допомоги, 

порядок реєстрацію актів цивільного стану 

також під час зустрічі вони мали можливість 

поспілкуватись на із фахівцями на іншу цікаву 

для них тематику. На останок діти отримали інформаційні буклети «Твої права твій 

надійний захист» та пам'ятки, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу та запрошення від працівників Бюро на чергову зустріч. 
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19.03.2019 року, з метою інформування мешканців смт. Петропавлівка, 

Станично-Луганського району про загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО!", 

та систему безоплатної правової допомоги, Щастинського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги головний спеціаліст «Щастинського бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Бєлікова Н.М , провела 

мобільне консультування на базі Петропавлівської 

селищної бібліотеки смт. Петропавлівка, Станично-

Луганського району та проведено роботу з 

розповсюдження інформаційного матеріалу на відповідну 

тематику в приміщенні. 

19.03.2019 року на виконання Указу Президента 

України № 361/2017 "Про оголошення в Україні 2018 

року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!», з метою реалізації інформаційної кампанії 

«Я маю право голосу», головний спеціаліст Новопсковського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Бутков С.В. відвідав управління агропромислового комплексу 

Новопсковської РДА та здійснив розповсюдження інформаційно-правових буклетів 

відповідної тематики серед працівників управління та відвідувачів. 

 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

23 жовтня 2018 року в Новоайдарському районі урочисто відкрився Центр з 

надання адміністративних послуг на якому, за запорошенням, була 

присутня головний спеціаліст відділу Новоайдарське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Л.П., також в 

в рамках проекту «Я маю право!», з метою забезпечення доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги та з метою 

підвищення правової обізнаності мешканців смт. Новоайдар та 

району, здійснила розповсюдження роздаткових матеріалів та 

інформаційних буклетів правового змісту в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг смт. Новоайдар.  
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З метою поширення інформаційних матеріалів та забезпечення права осіб на 

безоплатну правову допомогу, 23.10.2018 

головним спеціалістом відділу 

Новоайдарське 

бюро правової 

допомоги 

Старобільського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Андрушко Л.П., 

проведено 

"вуличне" інформування жителів смт.Новоайдар.   

23.10.2018 року Щастинське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з Гуманітарним 

штабом UNHCR- Агенства ООН по справам біженців, гуманітарною місією 

«Пролісок», та Центром психосоціальної адаптації м. Щастя здійснили виїзд до 

Сотенної сільської ради Станично –Луганського району Луганської області для 

підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої права та право на 

безоплатну правову допомогу де провели тренінг «Просунутий скаржник», під час 

якого мешканцям с. Сотенне було роз’яснено законодавство стосовно звернень 

громадян та проведенні практичні заняття, щодо складання скарг, заяв, та інших 

документів не процесуального характеру.  

25 жовтня 2018 року, в рамках проекту «Я маю право!», з метою забезпечення доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги та з метою підвищення правової 

обізнаності мешканців м. Щастя Новоайдарського району, працівники Щастинського 

бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснили розповсюдження роздаткових матеріалів та 

інформаційних буклетів правового змісту в приміщенні Щастинської міської ради, 

Державної нотаріальної контори та к комунальному закладі Щастинська міська 

бібліотека. 

29.10.2018 року начальником відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М.О. було здійснено розповсюдження інформаційних матеріалів 

в приміщенні Новопсковської автостанції та в маршрутних приміських автобусах. 

Метою даного заходу було інформування жителів 

Новопсковського району про можливість, 

отримання ними безоплатної правової допомоги 

відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу».  

30.10.2018 року Щастинським бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги було здійснено розповсюдження 

інформаційних матеріалів в приміщенні КП 

Щастинська дитяча бібліотека та в аптечному 

пунктім.Щастя. Метою даного заходу було 

інформування жителів м. Щастя про 

можливість, отримання ними безоплатної 

правової допомоги відповідно до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу».  

30.10. 2018 року в рамках проекту "Я 

МАЮ ПРАВО!", з метою підвищення рівня 

правової обізнаності громадян 

Новопсковського району начальником відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко М.О. було здійснено 

розповсюдження інформаційних матеріалів правового змісту в управлінні 

агропромислового розвитку Новопсковської районної державної адміністрації, 

зокрема інформаційні буклети з контактними даними місцевих центрів з надання 

БВПД та підпорядкованих бюро, зняття з 

реєстрації місця проживання, прийняття 

спадщини, безоплатна передача земельної 

ділянки, тощо. 

Головний спеціаліст 

Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коновалов В.О. 

31.10.2018 провів чергове інформування 

населення про систему безоплатної 

правової допомоги та порядок отримання 

такої допомоги безпосередньо на території смт. Білокуракине.  

 01 листопада 2018 року "Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 

розповсюдження інформаційних буклетів правового змісту в Новоайдарському 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 

управлінні соціального захисту населення Новоайдарської райдержадміністрації. 

06.11.2018 "Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено "вуличне" 

інформування жителів смт. Новоайдар. 

 07 листопада 2018 року "Новоайдарським 

бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснено 

розповсюдження інформаційних буклетів 

правового змісту в Новоайдарській державній 

нотаріальній конторі та Новоайдарській 
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районній бібліотеці. 

Начальником відділу Новопсковського бюро правової допомоги 08.11.2018 здійснено 

розповсюдження тематичних буклетів та соціальних газет відпочиваючим ТОВ 

Новопсковський санаторій «Перлина», надано роз’яснення та консультації з правових 

питань. 

4.11.2018 на виконання Указу Президента України від 14.11.2017 року №361/2017 

"Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопровсвітницького 

проекту "Я маю право!", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 

638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», головним 

спеціалістом відділу "Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Хафізовою А.С. спільно з 

представниками Сватівського державного відділу реєстрації актів цивільного стану та 

працівниками Сватівського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Луганській 

області проведено лекцію для громадян, які знаходяться на 

обліку Сватівського районного центру зайнятості на тему 

"Права людини".  

 14 листопада 2018 року начальником відділу 

"Новоайдарське бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Мінаковою Т.М. проведено лекцію на тему: 

"Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із 

земель державної і комунальної власності". Під час 

правопросвітницького заходу громадянам доведено про те, 

хто має право отримати безкоштовно землю, розміри 

земельних ділянок, що безоплатно передаються громадянам, 

куди необхідно звернутись з заявою для отримання земельної ділянки. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування населення 

Новоайдарського району щодо захисту своїх прав, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 14 

листопада 2018 року представниками "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснено розміщення інформаційних буклетів в Новоайдарському 

районному суді Луганської області. 

15 листопада 2018 року директор Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Артем Ткаченко прийняв участь у 

урочистому відкритті освітнього заходу 

на правову тематику «Модель ООН в м. 

Старобільськ». Модель ООН – це 

навчальна гра, яка симулює роботу 

міжнародної Організації об’єднаних 

націй. Синтез наукової конференції та 

рольової гри, в ході якої учні відтворюють 

роботу органів даної Організації, та 
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набувають дипломатичних, лідерських, мовленнєвих, ораторських навичок та умінь 

досягати компромісу. Захід проходить на базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 4 

для 30 учасників, представників Старобільської гімназії, Старобільської СЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 2, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ 

ступенів №4 (учні 9-11 класів від кожного закладу освіти). 

14.112018 року начальник відділу "Щастинське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Страшко Олександр провів робочу зустріч з 

представником руху "Громадські радники". В 

рамках правопросвітницького проекту "Я маю 

право" було обговорено про подальшу співпрацю 

в з надання консультацій ВПО та 

малозабезпеченим особам. Також були 

обговорені проведення спільних тематичних 

семінарів для мешканців м. Щастя. 

15.11.2018 року, на 

базі Щастинської 

нотаріальної 

контори з 09-00 до 

10-00 працював 

мобільний пункт 

консультування 

громадян, 

організований " Щастинським бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Під час роботи мобільного пункту відвідувачам закладу було доведено, що таке 

безоплатна правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної правової 

допомоги, категорії осіб, які мають право скористатись послугами адвоката за рахунок 

держави. 

Редакція газети "Життя Білокуракинщини" №1 від 05 січня 2019 року, стаття "про 

запобігання та протидію домашньому насильству". 

З метою підвищення рівня правової 

обізнаності громадян, які перебувають на 

обліку в Білокуракинському районному 

секторі з питань пробації, в рамках проведення 

інформаційної кампанії "Я маю право голосу", 

18 лютого 2019 року головним спеціалістом 

Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноваловим Р.О. проведено роз'яснення на 

тему: "Участь у виборах за місцем фактичного 

перебування", та проведено виступ на тему: "Протидія домашньому насильству", в 

рамках цієї тематики більш детально розповів у чому полягає домашнє насильство, які 
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прояви видів насильства існують та куди необхідно звертатись щодо протидії 

домашньому насильству. 

18 лютого 2019 року головним спеціалістом "Сватівського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хафізовою А.С. було проведено робочу зустріч з головним 

державним інспектором відділу державного нагляду в АПК 

СКС на транспорті і у зв’язку управління нагляду в 

промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ 

Держпраці в Луганській області Солдатенко В.В. 

23.01.2019 року, з метою підвищення рівня правових 

знань осіб, які перебувають на обліку в Білокуракинському 

районному центрі зайнятості, головним спеціалістом 

Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноваловим Р.О., спільно з 

спеціалістами відділу активної підтримки безробітних Білокуракинського районного 

центру зайнятості, провів черговий правопросвітніцкий захід, під час якого ознайомив 

присутніх з нормами трудового права в частині, що стосується трудового стажу та 

порядку його підтвердження, з нормами адміністративного та спадкового 

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. 

23.01.2019 року, в приміщенні Білокуракинського районного центру зайнятості 

працював мобільний консультативний пункт, під час роботи якого головним 

спеціалістом Білокуракинського бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноваловим Р.О. було 

надано консультації з питань земельного та сімейного права.  

24.01.2019 в рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО!», головним спеціалістом відділу 

"Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хафізовою А.С. в приміщення Сватівського 

районного центру зайнятості населення проведено лекцію з 

питань трудового стажу та порядку його підтвердження.  Під 

час проведення лекції громадяни отримали інформаційні буклети Міністерства 

юстиції України.  Крім того, після проведення лекції в приміщенні Сватівського 

районного центру зайнятості населення з 10-00 до 11-00 год. працював мобільний 

пункт консультування громадян, організований відділом "Сватівське бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  В ході 

роботи мобільного пункту було проконсультьвано дві 

людини.  

24.01.2019 року до "Щастинського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги завітала 
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представник БФ «Право на захист». В рамках правопросвітницького проекту "Я маю 

право", було обговорено подальшу співпрацю на 2019 рік з надання консультацій 

ВПО , малозабезпеченим особам та спільних мобільних консультувань.  

24.01.2019 року, в рамках проекту «Я маю право!», з метою забезпечення 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги та з метою підвищення правової 

обізнаності мешканців м. Щастя Новоайдарського району, Щастинське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснило розповсюдження роздаткових матеріалів та 

інформаційних буклетів правового змісту в приміщенні ЩастинськоЇ міської ради, 

Державної нотаріальної контори та комунальному закладі Щастинська міська 

бібліотека. 

28.01.2019 року в Новопсковському районі оголошено «День донора!». Не 

можна віднімати шанс на життя у тих, для кого донорська кров – це єдина надія на 

одужання, єдиний шанс вижити!  З метою правопросвітницької роботи та юридичної 

освіченості медичних працівників Новопсковського РТМО та його відвідувачів, 

начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко М.О. у 

відділенні трансфузіології роз’яснила порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги, хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу 

відповідно до ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», поширила 

інформаційні буклети правового змісту та 

буклети з контактними даними місцевого 

центру та підпорядкованих бюро, та 

залишила їх для розповсюдження клієнтам 

закладу. 

28 січня 2019 року головним 

спеціалістом "Новоайдарського бюро 

правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. було проведено робочу зустріч з 

начальником Новоайдарського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області 

– Тасбулатовою В.А., на якій була присутня секретар Смолянинівської сільської ради 

Новоайдарського району Дорофєєва Н.В. Питання, що розглядалися під час зустрічі, 

стосувалися реєстрації факту смерті осіб, які померли на окупованій території, та 

виконання рішень судів щодо реєстрації факту смерті на окупованій території. 

Наприкінці зустрічі Андрушко Л.П. залишила у відділі ДРАЦС тематичні буклети 

правового змісту та буклети з контактними даними центрів надання БВПД та 

підпорядкованих Бюро правової допомоги, для подальшого їх розповсюдження 

особам, які будуть мати потребу в отриманні безоплатної правової допомоги. 

30 січня 2019 року в приміщенні управління соціального захисту населення 

Новоайдарської райдержадміністрації з 09-00 до 10-00, та в приміщенні 

Новоайдарського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) з 10-00 до 11-00, працювали мобільні пункти консультування 

громадян, організовані "Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського 
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місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Крім того, з метою підвищення рівня правової 

обізнаності громадян про загальнонаціональний проект "Я 

МАЮ ПРАВО!" та систему безоплатної правової допомоги, 

проведено роботу з розповсюдження інформаційного 

матеріалу на відповідну тематику серед відвідувачів 

вищезазначених установ. 

30.01.2019 року начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко 

М.О. спільно зі спеціалістами Новопсковського, Голубівського 

та Брянківського відділів державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Луганській 

області провели вуличне інформування громадян.   31.01.2018 року о 14-00 в кабінеті 

заступника голови Сватівської РДА Лемешко Г.А. відбулося засідання Міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення Сватівського району, в 

якій прийняв участь начальник відділу "Сватівське бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Будник М.В.  

31 січня 2019 року в приміщенні 

Новопсковського районного суду Луганської 

області з 13-00 до 14-00 год., працював 

мобільний пункт консультування громадян, 

організований відділом "Новопсковське бюро 

правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

30.01.2019 року, з метою реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", спрямованого на підвищення 

рівня правої обізнаності громадян працівниками Білокуракинського бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено інформування населення про систему безоплатної 

правової допомоги.  

01 лютого 2019 року головний спеціаліст відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Бутков С.В. спільно з працівниками Голубівського, Брянківського 

МВДВС та Новопсковського РВДВС ГТУЮ у Луганській області провели вуличне 

інформування громадян.  

04 лютого 2019 року у 

Макартетинському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів (село 

Макартетине Новопсковського району), 

відбулось інформування учнів і педагогів про 

їх можливості з захисту своїх прав, та 

https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1307970052674346/1307969892674362/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAFy7610oLtyTmqckk3LUJ9qnaXSY7NEFdMWNbQn50_POrrsUreD076lSNXeMTl6sJtTMBmZyHZ_PYY&__xts__%5B0%5D=68.ARB13cTJFW8oqqcZlBcLYaEf4xb83dRiHo4ZDmZx3OH12jWrSNqezX8-XPgE9dq7Mpak_DOllKX9XkI9_HMGPIvpDUqfL53dmiK_7x8n5cB-MvPuDYfWJ08lIVv1pTidOzKajdXbtBc7Hd3r59E6FzDoast4OnIweL8rrTXz205VrNJaliq7L7u57CjsRDq4XA9E7X_BiBK7AsrkAtkSodwJRmrDWCVllPvzzYIEzIHaZITpzy4RvdcVn6_ll1mfDTcFpljn4jfMOxLzS2fG7pUbImn9fNfjeenSNPaL9-wmKK0S_Iqs3VgpUHVZgvYBv33W5Ht0Y_fkFf_JNQaHj_G4uw
https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1307970052674346/1307969892674362/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAFy7610oLtyTmqckk3LUJ9qnaXSY7NEFdMWNbQn50_POrrsUreD076lSNXeMTl6sJtTMBmZyHZ_PYY&__xts__%5B0%5D=68.ARB13cTJFW8oqqcZlBcLYaEf4xb83dRiHo4ZDmZx3OH12jWrSNqezX8-XPgE9dq7Mpak_DOllKX9XkI9_HMGPIvpDUqfL53dmiK_7x8n5cB-MvPuDYfWJ08lIVv1pTidOzKajdXbtBc7Hd3r59E6FzDoast4OnIweL8rrTXz205VrNJaliq7L7u57CjsRDq4XA9E7X_BiBK7AsrkAtkSodwJRmrDWCVllPvzzYIEzIHaZITpzy4RvdcVn6_ll1mfDTcFpljn4jfMOxLzS2fG7pUbImn9fNfjeenSNPaL9-wmKK0S_Iqs3VgpUHVZgvYBv33W5Ht0Y_fkFf_JNQaHj_G4uw


15 
 

розповсюджено інформаційно-тематичні буклети правового змісту «Юстиція відкрита 

для людей» та буклети системи безоплатної правової допомоги.  

05 лютого 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення інформаційних буклетів в 

Центрі з надання адміністративних послуг Новоайдарської районної державної 

адміністрації. 

06.02.2019 року Щастинське бюро правової допомоги організувало та провело 

тематичну зустріч з питання виборчого права шляхом проведення зустрічі з 

робітниками КП «Жилбудсервис» під час якої 

були наданні роз’яснення. 

07 лютого 2019 року головним 

спеціалістом "Білокуракинського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коновалов Р.О. здійснив розміщення 

інформаційних буклетів в приміщенні 

Білокуракинського районного суду Луганської 

області. 

07 лютого 2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення інформаційних буклетів в 

Новоайдарському районному суді, також відвідувачам суду було роз'яснено їх права 

та надані інформаційні буклети. 

08.02.2019 року Сватівське бюро 

правової допомоги організувало та 

провело робочу зустріч з питання 

виборчого права з працівниками 

Відділу ведення Державного реєстру 

виборців Сватівської РДА, під час якої 

були обговорення нагальні питання, які 

виникають при внесенні даних до 

реєстру виборців та його ведення, 

організації процесу волевиявлення. 

08.02.2019 року начальник Щастинського Бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги – 

Страшко О.Й. провів тематичну лекцію в приміщенні 

ГО «Культурна фортеця» м. Щастя на тему Закон 

України «Про військово-цивільні адміністрації» .  

13.02.2019 року, в рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»", 

головний спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутков С.В. 

разом з начальником Новопсковського відділу державної реєстрації актів цивільного 
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стану ГТУЮ в Луганській області Тарасенко 

Н.В. та представниками Брянківського, 

Голубівського, Новопсковського відділів 

державної виконавчої служби ГТУЮ в 

Луганській області провели з учнями 9-10 х 

класів Новопсковсько – Газопроводського 

закладу середньої освіти 1-3 ступенів лекцію 

на тему «Стоп булінг».  

13 лютого 2019 року головним 

спеціалістом відділу "Новоайдарське бюро 

правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрушко Л.П. 

проведено лекцію на тему: "Порядок припинення права користування житловим 

приміщенням". 

14.02.2019 року начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги – Матвієнко М.О. спільно зі спеціалістами Новопсковського, Голубівського 

та Брянківського відділів Державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області провели 

вуличне 

інформуванн

я громадян на 

вул. 

Українській 

смт. 

Новопсков, 

на якому 

зокрема перехожим були роз’яснені розділи 

3,5 Конституції України.  

13 лютого начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяла участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини яке 

відбулось під головуванням голови Білокуракинської районної державної 

адміністрації Сергія Іванюченка.  

13.02.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. спільно із представниками Білокуракинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції, служби у справах сім’ї управління соціального захисту зустрілись із учнями 

8-9 класів Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.  

13.02.2018 року на базі Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів працював 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги організований та 

проведений Білокуракинським бюро правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

14 лютого 2019 року представники «Новоайдарського бюро правової допомоги» 
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Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели тематичний урок для учнів молодших класів на тему : «Булінг: 

причини, види, наслідки та відповідальність» в КЗ "Новоайдарська обласна 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів". 

31 березня поточного року відбудуться вибори 

Президента України. Як скористатись своїм правом і 

взяти участь у виборах за місцем фактичного 

перебування роз’яснили фахівці відділу 

Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у газеті 

«Новопсковщина» за № 7 (597) від 14.02.2019 року.  

14.02.2019 року, в рамках інформаційної 

кампанії «Я маю право голосу» до якої долучилась система безоплатної правової 

допомоги, працівники Білокуракинського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели «вуличне» інформування 

мешканців смт. Білокуракине, шляхом 

розповсюдження інформаційного матеріалу системи 

БПД про право громадян України на участь у 

виборах. 

14.02.2019 року на виконання Указу 

Президента України № 361/2017 "Про оголошення в 

Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

головний спеціаліст Новопсковського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков С.В. разом з представниками 

Брянківського, Голубівського, Новопсковського 

відділів державної виконавчої служби ГТУЮ в 

Луганській області провели для учнів 8 – 9-х 

класів Білолуцької загальноосвітньої школи 1-3 

ступенів лекцію на тему « Стоп боулінг», та 

показали тематичне відео. Після перегляду відео 

учні отримали відповіді на виниклі питання 

стосовно боулінгу та відповідальності за його 

вчинення. 

Редакція газети "Життя Білокуракинщини" 

№1 від 05 січня 2019 року, стаття "про запобігання 

та протидію домашньому насильству". 

З метою підвищення рівня правової 

обізнаності громадян, які перебувають на обліку в Білокуракинському районному 

секторі з питань пробації, в рамках проведення інформаційної кампанії "Я маю право 
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голосу", 18 лютого 2019 року головним спеціалістом Білокуракинського бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноваловим Р.О. проведено роз'яснення на тему: 

"Участь у виборах за місцем фактичного перебування", та проведено виступ на тему: 

"Протидія домашньому насильству", в рамках цієї тематики більш детально розповів у 

чому полягає домашнє насильство, які прояви видів насильства існують та куди 

необхідно звертатись щодо протидії домашньому насильству. 

18 лютого 2019 року головним спеціалістом "Сватівського бюро правової 

допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Хафізовою А.С. було проведено робочу зустріч з головним 

державним інспектором відділу державного нагляду в АПК СКС на транспорті і у 

зв’язку управління нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ 

Держпраці в Луганській області Солдатенко В.В. 

19.03.2019 року, з метою інформування мешканців смт. Петропавлівка, 

Станично-Луганського району про загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО!", 

та систему безоплатної правової допомоги, Щастинського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги головний спеціаліст «Щастинського бюро правової допомоги» 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бєлікова Н.М , провела мобільне консультування на базі Петропавлівської 

селищної бібліотеки смт. Петропавлівка, Станично-Луганського району та проведено 

роботу з розповсюдження інформаційного матеріалу на відповідну тематику в 

приміщенні. 

19.03.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 "Про 

оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!», з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право голосу», 

головний спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бутков С.В. 

відвідав управління агропромислового комплексу Новопсковської РДА та здійснив 

розповсюдження інформаційно-правових буклетів відповідної тематики серед 

працівників управління та відвідувачів. 

З метою підвищення правової обізнаності населення Новоайдарського району та 

інформування громадян щодо захисту своїх прав, на виконання 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 19 березня 

2019 року "Новоайдарським бюро правової допомоги" Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 

розповсюдження інформаційних буклетів правового змісту в центрі обслуговування 

платників Новоайдарської державної податкової інспекції Старобільського управління 

Головного управління ДФС у Луганській області. 

20.03.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 "Про 

оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!», з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право голосу», для 

ефективного інформування громадян стосовно виборчих прав, Щастинське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснило розповсюдження інформаційно-правових 
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плакатів відповідної тематики в 

приміщенні КП 

«Жилбутстройсервис». 

21.03.2019 з метою підвищення 

правової обізнаності громадян з 

питань реалізації своїх виборчих 

прав, начальник відділу 

Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

поновила в місцях загального доступу громадян: в Управлінні праці та соціального 

захисту населення Новопсковської РДА, Новопсковській філії ПАТ «Укртелеком», 

архівному відділі Новопсковської РДА, тематичні буклети правового змісту системи 

БПД, матеріали щодо правопросвітницького загальнонаціонального проекту "Я маю 

право голосу", зокрема інформаційні буклети роз’яснювального характеру «Як 

внутрішньо переміщеній особі проголосувати на виборах президента України?» та 

тематичні буклети з контактними даними Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро. 

20 березня 2019 року Старобільський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги прийняв участь в роботі інформаційного намету 

“Перехрестя права” Головного територіального управління юстиції у Луганській 

області, який працював в м. Старобільськ з метою розповсюдження актуальних 

інформаційних матеріалів серед мешканців, а також надання їм правової допомоги.   

22.03.2019 року з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право 

голосу», для ефективного інформування громадян стосовно виборчих прав, 

Новоайдарське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснило розповсюдження інформаційно-

правових буклетів "Як внутрішньо переміщеній особі проголосувати на виборах 

Президента України" серед ВПО, які перебувають на території Новоайдарського 

району. 

21 березня 2019 року директор Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги прийняв участь у робочій зустрічі 

державного експерта Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової 

обізнаності Міністерства юстиції України - Dmytro Kuzin , яка відбулась на базі 

Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки у м. Старобільську в рамках 

робочого візиту до Луганської області. 

Під час зустрічі обговорювались питання 

реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “ Я МАЮ 

ПРАВО "на базі бібліотечної системи 

Луганської області. 
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25.03.2019, на виконання правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство», начальник відділу Новопсковське бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Матвієнко М.О. провела тематичну зустріч зі спеціалістами 

Новопсковського, Голубівського, Брянківського відділів державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Луганській області.  

Під час заходу працівники ВДВС розповіли про концепцію правопросвітницької 

кампанії “Відповідальне батьківство”, яка ініційована Міністерством юстиції України 

у рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. Начальник відділу Новопсковське бюро 

правової допомоги Матвієнко М.О. наголосила, що на сьогоднішній день надзвичайно 

гостро постає проблема агресивних проявів у стосунках школярів підліткового віку. 

Тому, в подальшому важливим є організація роботи проведення правових уроків в 

загальноосвітніх закладах району, так як шкільне насильство визначено 

адміністративним правопорушенням та Законом України № 2657-VІІІ від 18.12.2018 

року Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 173-4 

«Булінг (цькування) учасника освітнього процесу».  Наступним питанням було 

обговорення правопросвітницької кампанії «Я маю право обирати», з роз’ясненням 

якого виступила начальник Бюро правової допомоги Матвієнко М.О., яка доповіла 

про необхідність проведення роз’яснювальних кампаній, зокрема для внутрішньо 

переміщених осіб, щодо реалізації їх виборчих прав. Було наголошено, що системою 

БПД виготовлено тематичні буклети «Як внутрішньо переміщеній особі 

проголосувати на виборах президента України?», та необхідність активізації 

правосвідомості громадян шляхом інформування щодо виборчих процедур. 

25.03.2019 року, з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право 

голосу», головний спеціаліст Новопсковського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бутков С.В., відвідав Новопсковський відділ 

Марківського об’єднаного УПФУ в Луганській області та 

здійснив розповсюдження інформаційно-правових 

буклетів відповідної тематики. 

26 березня 2019 року Представники Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги прийняли участь у роботі круглого 

столу «Пенсійні виплати внутрішньо переміщеним 

особам: заборгованість за минулий рік. Шляхи вирішення проблеми.» за участю 

представників органів виконавчої влади, громадських організацій та управлінь 

пенсійного фонду України Луганської області. 

Круглий стіл відбувся в м. Сєвєродонецьк, та був ініційований Норвезькою радою у 

справах біженців з метою обговорення проблеми та спільного пошуку шляхів її 

вирішення. 

26.03.2019 року начальник Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. відвідала Білокуракинський районний центр зайнятості де взяла 

участь у семінарі, організованому працівниками центру на тему «Легальна 

зайнятість». Присутнім були наведені ознаки та відмінності трудового договору та 
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договору цивільно-правового характеру, наслідки укладання при реалізації прав в 

тому числі на працю та оплату праці. Особи, які перебувають на обліку також 

отримали корисну для себе інформацію стосовно порядку прийняття спадщини, 

дізнались в яких випадках виникає необхідність встановлення факту родинних 

відносин, тощо. Для можливості вирішення цих та буд яких інших питань присутні 

отримали інформацію про порядок звернення для отримання безоплатної правової 

допомоги та пам'ятки, які роз'яснюють, як саме скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її 

отриманням. 

На виконання інформаційної кампанії «Я маю право голосу», з метою правової 

обізнаності громадян, які перебувають на обліку в Сватівському районному відділу 

філії Державної установи "Центр пробації" в Луганській області, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», відповідно до 

Плану надання правової допомоги, 26 березня 2019 року начальником відділу 

"Сватівське бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Будник М.В. в приміщенні установи 

пробації було проведено лекцію на тему: "Президентські вибори 2019 року: права і 

обов'язки громадян". Під час проведення лекції присутнім було роз'яснено їх 

конституційне право приймати участь у виборах, порядок проведення голосування на 

дільницях, попереджено про недопустимість вчинення протиправних дій під час 

проведення виборів та передвиборної агітації, ознайомлено з адміністративною та 

кримінальною відповідальністю за вчинення правопорушень, пов'язаних з виборами. 

26.03.2019 року на базі Білокуракинського районного центру зайнятості 

працював мобільний консультативний пункт надання безоплатної правової допомоги 

організований начальником Білокуракинського бюро правової допомоги 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коряк І.М. під час роботи якого консультацію отримали дві особи з питань 

земельного та іншого цивільного права. 

У зв'язку з проведенням 31 березня поточного року виборів Президента України, 

Старобільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

продовжує проведення інформаційної кампанії «Я маю право голосу». 

26.03.2019 року, в рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу», серед учнів 

Старобільського професійного ліцею №93 організовано та проведено 

правопросвітницький та інформаційний захід з питань виборчого права шляхом.  

Серед усіх учасників заходу були розповсюджені тематичні матеріали і буклети. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян та інформування населення 

Новоайдарського району щодо захисту своїх прав, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", 26 березня 

2019 року головним спеціалістом "Новоайдарського бюро правової допомоги" 

Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Андрушко Л.П. здійснено розміщення інформаційних буклетів в відділенні 

Новоайдарського поштового зв'язку "Укрпошта". 

27.03.2019 року на виконання Указу Президента України № 361/2017 "Про 

оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!», з метою реалізації інформаційної кампанії «Я маю право голосу», для 
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ефективного інформування громадян стосовно виборчих прав, Щастинське бюро 

правової допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги здійснило розповсюдження інформаційно-правових 

плакатів відповідної тематики в приміщенні ВП 1 Новоайдарського ВП ГУНП в 

Луганській області, державної нотаріальної контори м. Щастя, Гуманітарного штабу 

UNHCR- Агентства ООН по справам біженців, гуманітарної місії «Пролісок». 

27 березня 2019 року на виконання всеукраїнської правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство», яка проходить в рамках правопросвітницького проекту 

«Я маю право!», метою якої є підвищення обізнаності населення про 

механізми реалізації та захисту прав дитини на належне та безпечне освітнє 

середовище, гарантії для батьків, начальник відділу Новопсковське бюро правової 

допомоги Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги – Матвієнко М.О. спільно з вихователем групи «Світлячок» ДНЗ 

«Теремок» створили правовий куточок на якому зокрема розмістити корисну 

інформацію для батьків щодо забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, 

інформацію щодо відповідального ставлення до батьківства, інформаційно-тематичні 

буклети системи БПД. 

З метою підвищення рівня правової обізнаності громадян, які перебувають на 

обліку в Новоайдарському районному центрі зайнятості, 28 березня 2019 року 

начальником відділу "Новоайдарське бюро правової допомоги" Старобільського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мінаковою 

Т.М. проведено презентацію послуг бюро правової допомоги. 

Крім того, в рамках проведення інформаційної кампанії "Я маю право обирати" 

проведено лекцію на тему: "Виборець має право знати". Під час заходу роз'яснено, що 

має знати виборець, який іде на дільницю для голосування, а саме: особа, яка йтиме на 

виборчу дільницю для голосування, повинна обов'язково взяти із собою власний 

паспорт громадянина України, проголосувати на виборах можна лише особисто, 

виборець може перебувати в приміщенні для голосування протягом часу, необхідного 

для голосування, виборчий бюлетень виносити за межі виборчої дільниці заборонено 

та інше. Серед присутніх розповсюджено тематичні буклети. 

Одним з найякісніших форматів інформування громадян в рамках реалізації 

Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», інформаційної 

кампанії «Я маю право обирати», «Відповідальне батьківство» є акції прямої дії, тобто 

акції вуличного інформування громадян. Саме тому, 28 березня 2019 року, начальник 

відділу Новопсковське бюро правової допомоги Старобільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Матвієнко М.О. спільно зі 

спеціалістами Новопсковського, Голубівського та Брянківського відділів Державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській 

області з метою інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у 

повсякденному житті у правовий спосіб було проведено інформування громадян по 

вул. Гагаріна, Айдарській та Українській селища Новопсков. Громадянам роз’яснено, 

що основним завданням загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО» є 

підвищення рівня знань українців щодо своїх прав у різних сферах життя, їх правової 

свідомості та здатності захищати свої права. Інформаційні матеріали правового змісту 

були розповсюджені у поштові скриньки та у під’їздах багатоквартирних будинків. 
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За традицією, представники органів ДВС та БПД не тільки консультували громадян, а 

ще й розповсюджували тематичні друковані матеріали Міністерства юстиції України 

та системи безоплатної правової допомоги, які деталізують право громадян на 

отримання житлових субсидій, на оформлення договору оренду землі, на 

безперешкодне отримання аліментів, допомоги при народженні дитини, поновленні на 

роботі незаконно звільненого працівника, безоплатної передачі земельної ділянки 

громадянам, тощо. 

28.03.2019 року з метою проведення правопросвітницької роботи та підвищення 

рівня освіченості мешканців м.Сватове та Сватівського району, в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та в рамках 

інформаційної кампанії "Я маю право голосу", головним спеціалістом "Сватівського 

бюро правової допомоги" Старобільського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Хафізовою А.С. в приміщенні Сватівської центральної 

районної бібліотеки була організована робота дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги через Skype-зв'язок, зокрема, з використанням 

можливостей системи "Бібліоміст". Завдяки Skype-зв'язку була проконсультована 

одна особа з питання про отримання пільг для людини з інвалідністю ІІ групи. 

В приміщенні Сватівської центральної районної бібліотеки були розповсюджені 

інформаційні буклети, які роз'яснюють, як скористатись правом на безоплатну 

правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за її 

отриманням. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1351189461685738/1351189178352433/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8o_-9iBqUiY4gFP7MLY-cjKsaSQ8md8l9P5udekZ14x-i-q1owwf51-MXP6BvYVGgW1YtM5XI_l-K&__xts__%5B0%5D=68.ARDfwPXj5Y_iOzA6_tkM75p-_zUBhXSbQ5d4x3zVCWu4AkS6sNNdqFVUggmBKvjwoxePYMtWFx1GfYkJQaTgRq9BYl_iVR6zgkSKV_gMcAMG6cUAWBMldshK4JhaYnXqHzberxRWLBlyp-wYrcR3V_HaxXjzgIXyRMev_ircC1KdICXZ0HwXGO4-e3LLcqx1m9RmWdXW2-vl7bIVSKGZjcQS_pXptBKlWtKJ0ydFry7UhjNjxarhkxdOYMPz8gzvOXMCaIcKwrjBONYMSTG_ec1bFcda7Hr2e8SjpfgB9hLcYE2-d3zLqTRcxk2SRzCL60veJY2xoEgi8Re7_MNHfzLnOQ
https://www.facebook.com/StarobilskBVPD/photos/pcb.1351189461685738/1351189178352433/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8o_-9iBqUiY4gFP7MLY-cjKsaSQ8md8l9P5udekZ14x-i-q1owwf51-MXP6BvYVGgW1YtM5XI_l-K&__xts__%5B0%5D=68.ARDfwPXj5Y_iOzA6_tkM75p-_zUBhXSbQ5d4x3zVCWu4AkS6sNNdqFVUggmBKvjwoxePYMtWFx1GfYkJQaTgRq9BYl_iVR6zgkSKV_gMcAMG6cUAWBMldshK4JhaYnXqHzberxRWLBlyp-wYrcR3V_HaxXjzgIXyRMev_ircC1KdICXZ0HwXGO4-e3LLcqx1m9RmWdXW2-vl7bIVSKGZjcQS_pXptBKlWtKJ0ydFry7UhjNjxarhkxdOYMPz8gzvOXMCaIcKwrjBONYMSTG_ec1bFcda7Hr2e8SjpfgB9hLcYE2-d3zLqTRcxk2SRzCL60veJY2xoEgi8Re7_MNHfzLnOQ
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 січня по 31 березня  2019 року Старобільським  місцевим 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 11198 звернень клієнтів, 748 особам 

було надано правову консультацію. В результаті розгляду письмових заяв про 

надання БВПД, належність осіб за категоріями підтверджено та видано 140 наказів 

про надання БВПД. Видано 16 доручень адвокатам та 124 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів), прийнято та перевірено 54 акти.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільне 

право 368 (32%), сімейне право 201 (18%), житлового права  138 (12%), спадкового 

права 110 (10%), адміністративного 67 (7%), земельного 37 (3%), кримінального 

права 12 (1%), пенсійного права 52 (5 %), податкового права 2 (1%), з питань 

трудового права 45 (5%), з інших питань 65 (6%). 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 

категорією питань.  

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо категорій клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал 

найбільше позитивних рішень було прийнято від внутрішньо переміщених осіб 60 

(42 %), малозабезпечених осіб(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) 55 (40%), та осіб з інвалідністю 10 (7%). 

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

 

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

квартал було: 

 здійснено 24 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 47 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 

пунктів склала 94 особи, в тому числі  47 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 47 осіб 

звернулося до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 0 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 86 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 Надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

З 01 січня по 31 березня 2019 року Старобільський місцевий  центр з надання 

БВПД  був фактично профінансовано на 695230,00 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 50000,00 тис. грн за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 

надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. 

З 01 січня по 31 грудня 2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів 

за надання БВПД становили 50000,00 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 31.03.2019 становив 53288,56 

грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 

становить 3288,56 грн.  

 


