Полонська районна державна адміністрація ~ Інформація про проведену відділом «Полонське бюр

Протягом вказаного періоду відділом «Полонське бюро правової допомоги» забезпечено
належний рівень роботи з надання безоплатної правової допомоги особам, що її
потребують, а саме:

- прийнято 285 осіб, з них 25 осіб звернулось за отриманням вторинної правової
допомоги, що передбачає складення документів процесуального характеру та здійснення
представництва інтересів осіб в суді.

За категорією питань, з якийми начастіше громадяни звертаються за правовою
допомогою, є питання з сімейного
, спадкового та земельного
права. Зокрема питання щодо розміру та порядку стягнення аліментів на утримання
дітей, стягнення заборгованості по аліментах, розірвання шлюбу
, підстави розірвання договорів оренди земельних ділянок, вирішення земельних спорів,
порядок оформлення спадкового майна, строки для прийняття спадщини.

З початку року до Полонського районного суду підготовлено та направлено 14 позовних
заяв для вирішення правових проблем мешканців громади.

Працівниками відділу систематично проводяться правопросвітницькі заходи щодо
можливості вирішення проблем у правовий спосіб, роз’яснення змісту ключових реформ у
сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення в
трудових колективах та територіальних громадах міста та району. У звітному періоді про
ведено 20 правопросвітницьких заходи спрямованих на підвищення правової обізнаності
та культури мешканців громади.

Постійно ведеться інформаційна компанія з метою популяризації системи безоплатної
правової допомоги.
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Працівниками бюро розміщено 22 публікації в постійно діючій рубриці «Безоплатна
правова допомога», розміщених на офіційних вебсайтах Полонської
райдержадміністрації та Полонської міської ради ОТГ.

Відділом надається доступ громадянам до електронних сервісів Мінюсту, якими протягом
І півріччя 2020 року скористались 7 осіб.

Якщо Ви або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, нагадаємо, що
вразливим категоріям громадян держава гарантує безоплатну вторинну правову
допомогу. Щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до відділу
«Полонське бюро правової допомоги», розташованого за адресою: м.Полонне,
вул.Лесі Українки, 101 (Будівля казначейства, І поверх). тел. 2-03-52

В. о. начальника відділу «Полонське бюро правової допомоги»
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