
 

 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

 

3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 

 

4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

 



Розділ I.Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

 

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП 

ДО БПД 

1. РАННІЙ ДОСТУП ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 

Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб 

громад, в тому числі територіальних органів територіальної 

самоорганізації населення, зокрема проблемних питань у взаємодії з ОВВ, 

ОМС, підтримка в актуальному стані карти правових потреб. 

У 1 декаді січня 2020 року відділом правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги, організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами та відділами Бюро правової 

допомоги  Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено аналіз  першочергових правових 

потреб населення м.Сєвєродонецьк, м.Лисичанськ, м.Рубіжне, 

Кремінського  та Попаснянського районів Луганської області.  
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Захід 1.1.2.  Проведення правопросвітницьких заходів (тематичних 

семінарів, лекцій, круглих столів, правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей 

для цільової аудиторії громадян, інших заходів (в т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, 

іншими установами та організаціями, ГО тощо відповідно до: Програм 

правової допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, 

договорів  про співпрацю), спрямованих на вирішення найактуальніших 

питань життя громад, зокрема проведення заходів для підвищення рівня 

обізнаності населення про систему БПД, запобігання безробіття, 

домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз'яснення змісту 

ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров'я, 

захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безплатного 

отримання земельних ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів 

МЦ  з числа громадських організацій, державних установ та комунальних 

установ органів державної влади та місцевого самоврядування за 

виключенням заходів для дітей, проведення публічних презентацій 

результатів діяльності. 

 

Традиційно, один раз на 

місяць працівники Кремінського 

бюро правової допомоги надають 

правові консультації фахівцям з 

соціальної роботи Кремінського 

районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Так, 09.01.2020р. була проведена 

чергова зустріч з працівниками 

центру. 

 

 

 

 

16.01.2020р. щоб запобігти спробам 

ошукати пенсіонерів працівниками 

"Кремінського бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено лекцію для фахівців з 



соціальної роботи  Кремінського територіального центру які надають 

соціальні послуги одиноким людям та інвалідам. 

 

20.01.2020р. в залі Кремінської 

міської ради відбулось засідання 

робочої групи з громадської 

безпеки та соціальної згуртованості 

в Кремінській громаді, в роботі 

якої взяла участь начальник відділу 

«Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Жадан З.М. 

 

 

20.01.2020р. на апаратній нараді Кремінської районної ради начальник 

відділу Жадан З.М надала інформацію щодо організації виїзних прийомів по 

селам та озвучила графік виїздів юристів. 

 
 

 

24.01.2020р. в залі 

Лисичанської міської ради 

відбулось засідання робочої 

групи з питань безпеки і 

соціальної згуртованості 

міста Лисичанська, в роботі 

засідання котрій прийняли 

участь начальник відділу 

«Лисичанське бюро правової 



допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяна Люта 

 

 

                   03.02.2020р. у залі засідань 

Сєвєродонецької міської ради пройшло 

засідання робочої групи з громадської 

безпеки та соціальної згуртованості 

міста Сєвєродонецька Луганської 

області в якому прийняли участь 

представники Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

            14.02.2020р. для людей похилого віку, в приміщенні Попаснянського 

районного центру надання соціальних послуг, було організовано святкову 

програму, в якій прийняли участь і 

працівники відділу «Попаснянське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, Потапова Оксана 

та Воронцова Дана. Фахівці бюро 

привітали всіх зі святом і 

користуючись можливістю, донесли 

до відома всіх присутніх про роботу 

бюро, розповіли куди звертатися і як отримати безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу. 

 

 

З метою доведення до відома уповноважених 

суб'єктів які здійснюють надання послуг дітям і 

сім'ям , про порядок отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги 

відповідно до законодавства таким категоріями,як 

діти, діти-сироти, позбавленні батьківського 

піклування, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, діти, які постраждали внаслідок 



воєнних дій чи збройного конфлікту, 12.02.2020р. фахівчиня відділу 

"Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру 

надання БВПД Аліна Бобильова взяла участь у засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Рубіжанської міської ради. 

 

 

18.02.2020р. відбувся комунікаційний захід за ініціативою начальника 

Лисичанського міського відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Луганській області Шаммієвої Наталі, 

в якому прийняла участь начальник 

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Тетяна Люта, представник 

Лисичанського ВП ГУНП в 

Луганській області, представники 

комунальних закладів та громадських 

організацій. В ході заходу було 

презентовано роботу та плідну 

співпрацю Лисичанського міського 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області з 

відділом «Лисичанське бюро правової допомоги», а також з іншими 

комунальними установами, та гостями заходу. 

 

        20.02.2020р. в приміщенні Рубіжанського міського центру зайнятості 

фахівчиня відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького 

місцевого центру надання БВПД Аліна Бобильова провела лекцію на тему " 

Ризики нелегальної зайнятості за кордоном".В ході лекції на реальних 

прикладах всім присутнім особам було роз'яснено поняття нелегальної 

зайнятості та перелік наслідків, які під 

час такого працевлаштування 

виникають, перелік ризиків, які 

існують під час незаконної трудової 

міграції, та доведено до відома про 

види правової відповідальності, в 

країнах Європейського союзу у разі 

нелегальної зайнятості. 

 

 



                 Задля більшої обізнаності 

громадян стосовно їхніх прав 

25.02.2020р. головним спеціалістом 

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

Степановим Кирилом в приміщені 

Лисичанського центру зайнятості 

була проведена лекція для тимчасово 

безробітних осіб на тему «Легальна 

зайнятість». 

 

 

05.03.2020р. на території 

Новоастраханського обласного 

психоневрологічного інтернату 

проведено консультування. 

Пацієнти лікувального закладу 

мали змогу задати питання на 

правову тематику та отримати 

змістовні відповіді на 

поставлені запитання. Крім того 

відвідувачам було роздано 

інформаційні буклети БПД. 

 

 

 

13.03.2020р. в Лисичанську 

відбулося засідання Робочої групи з 

питань громадської безпеки, протидії 

домашньому насильству, соціальної 

згуртованості, гендерної рівності міста 

Лисичанська. В роботі групи взяла 

участь начальник відділу «Лисичанське 

бюро безоплатної правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання БВПД Тетяна Люта, де доповіла громаді про стан роботи бюро з 

протидії гендерно-зумовленого та домашнього насильства, також в засідання 

робочої групи взяли участь фахівець з мобілізації громад Еміль Коренєв, 

голова Робочої групи Ірина Нікульнікова, представники органів місцевої 



влади, Лисичанського відділу ГУНП, Лисичанського міського управління ГУ 

ДСНС, управління патрульної поліції, Лисичанського міського суду, 

Лисичанського бюро безоплатної правової допомоги, Лисичанського МВ 

філії ДУ «Центр пробації», громадських організації, комунальних закладів 

міста. 

 

 

Захід 1.1.4. Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, 

плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів, інше) на вулицях, громадському 

транспорті, громадських місцях. 

 

15.02.2020р. начальник відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Тетяна Люта, забезпечила поширення інформаційних 

матеріалів системи БПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2020р. співробітник відділу «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД, провела вуличне 

інформування для мешканців м. Попасна. 

В ході інформування було роздано 

інформаційні буклети з відповідними 

письмовими роз’ясненнями та 

контактними даними системи БВПД. 

 

 

 

 



           16.01.2020р. фахівчиня відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Катерина Конопліна здійснила 

розповсюдження інформаційних 

матеріалі системи БВПД в 

приміщенні Кудрящівської сільської 

ради. 

 

 

        

 

 

 

 

17.01.2020р. начальник відділу 

«Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Жадан З. провела вуличне 

інформування мешканців міста 

Кремінна про систему безоплатної 

правової допомоги та яким чином 

пересічені громадяни мають змогу 

реалізувати свої права. 

 

 

17.01.2020р.  головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ проведено «вуличне» 

інформування населення та 

надана інформація відносно 

системи безоплатної правової 

допомоги, можливості 

звернення до відділу 

«Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

БВПД для отримання 

консультацій з правових 

питань та за необхідності 



захисту прав громадянина у суді. 

 

20.01.2020р. в приміщенні Установи «Центр пробації» Луганської 

області розміщені інформаційні 

матеріали щодо системи безоплатної 

правової допомоги, які роз’яснюють як 

скористатися правом на безоплатну 

правову допомогу. 

 

 

 

 

З метою інформування жителів міста Гірське 

Попаснянського району Луганської області 

щодо гарантованого Конституцією України 

права на безоплатну правову допомогу, а саме, 

можливості громадянина України, іноземця, 

особи без громадянства, у тому числі біженця 

чи особи, яка потребує додаткового захисту, 

отримати в повному обсязі безоплатну 

первинну правову допомогу, а також 

можливість певної категорії осіб отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу у 

випадках, передбачених Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу», фахівцем 

відділу «Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД 27.01.2020р. було проведено 

вуличне інформування. 

 

 

29.01.2020р. у приміщенні 

Привільської міської ради було 

розміщено буклети системи БПД 

 

 

 

 

31.01.2020р. з метою інформування та обізнаності громадян щодо 

захисту та реалізації їх прав, в приміщення Попаснянського районного суду 



Луганської області, головний 

спеціаліст відділу «Попаснянське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, розповсюдила 

тематичні матеріали системи БПД з 

контактними даними місцевих центрів 

та бюро правової допомоги в 

Луганській області. 

 

 

10.02.2020р. фахівчинею відділу "Рубіжанське бюро правої допомоги" 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД Бобильовою Аліною було здійснено 

розповсюдженя серед населення, буклетів та 

інформаційних матеріалів на різні соціально - 

правові теми. Під час заходу до відома 

кожного пересічного громадянина було 

доведено про основні функції та завдання 

системи безоплатної правової допомоги, на 

останок наданні інформаційні брошури з 

контактними даними місцевих центрів та бюро 

правової допомоги у Луганській області. 

 

 

В центрі обслуговування платників 

Попаснянської державної податкової інспекції, 

11.02.2020р. фахівець відділу «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дана Воронцова розповсюдила тематичні 

матеріали системи БПД з контактними даними 

місцевих центрів та бюро правової допомоги в 

Луганській області. 

 

 

           11.02.2020р. в приміщенні Рубіжансько - Кремінського обьеднанного 

відділу Пенсійного Фонду працівник відділу «Кремінське бюро правової 



допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Подлєсняк В. 

поширив тематичні буклети системи БПД 

 

 

13.02.2020р. працівники відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, провели вуличне 

інформування. Під час якого громадянам було 

роз’яснено їх право на професійну юридичну 

допомогу, яка гарантується їм державою та 

способів отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. Також усім 

були роздані буклети системи БПД з 

контактними даними центрів та бюро 

правової допомоги в Луганській області. 

 

 

 

 

 

З метою підвищення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

правової обізнаності мешканців міста 

Гірське Попаснянського району фахівець 

відділу "Гірське бюро правової 

допомоги" Тетяна Гусєва 17.02.2020р. 

провела вуличне інформування про 

право громадян на безоплатну правову 

допомогу. 

 

 

У приміщенні Попаснянського районного відділу Державного 

управління міграційної служби в Луганській області, спеціалісти відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 20.02.2020р. 

розповсюдила тематичні буклети системи БПД з контактними даними 



місцевих центрів і бюро в Луганській 

області, з метою інформування та 

покращення доступу до безоплатної 

правової допомоги мешканців м. 

Попасна. 

 

 

 

 

 

З метою інформування клієнтів приватного нотаріусу, про 

функціонування системи безоплатної 

правової допомоги, в приміщенні приватної 

нотаріальної контори, 20.02.2020р. фахівці 

відділу «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги розповсюдили тематичні 

матеріали системи БПД з контактними 

даними місцевих центрів та бюро правової 

допомоги в Луганській області. 

 

 

21.02.2020р. в приміщенні працівник відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Подлєсняк 

В. поширив тематичні буклети системи 

БПД 

 

 

 

 

З метою інформування та доступу до 

безоплатної правової допомоги мешканців 

Попаснянського району в приміщенні управління Пенсійного фонду, фахівці 

відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 



27.02.2020р. розповсюдили тематичні 

буклети системи БПД з контактними даними 

місцевих центрів і бюро в Луганській 

області. 

 

 

 

 

 

 

У Центрі надання адміністративних 

послуг в місті Попасна, з метою 

розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги та обізнаності 

громадян, щодо роботи місцевих 

центрів та бюро безоплатної правової 

допомоги в Луганській області, 

05.03.2020р. фахівець відділу 

«Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Дана Воронцова, 

розповсюдила буклети системи БПД з контактними даними. 

ЗнайВідстоюйЗахищай. 

 

 

 

 

З метою інформування жителів міста 

Золоте Попаснянського району Луганської 

області щодо гарантованого Конституцією 

України права на безоплатну правову 

допомогу, 05.03.2020р. було проведено 

вуличне інформування. Всім бажаючим були 

надані інформаційні буклети щодо роботи 

бюро та центру. 



З метою підвищення правової 

обізнаності населення міста 

Лисичанська, щодо можливості 

отримання безоплатної правової 

допомоги, 05.03.2020р. головним 

спеціалістом відділу «Лисичанське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ проведено 

«вуличне» інформування населення 

 

 

 

10.03.2020р. в приміщенні Кремінського центру зайнятості працівник 

відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Зоя Жадан поширила 

тематичні буклети системи БПД 

 

 

 

 

 

11.03.2020р. фахівцем відділу "Гірське 

бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ 

з надання БВПД Ритою Переясловою було 

здійснено розміщення інформаційних буклетів 

системи БПД в приміщенні УКРПОШТА 

м.Гірське Попасняського району. 

 

 

 

 

12.03.2020р. у приміщенні Єпіфанівської сільської 

бібліотеки було здійснено розміщення інформаційних 

буклетів системи БПД 

 

 



13.03.2020р. фахівці відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, провели 

вуличне інформування для мешканців м. 

Попасна. 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.1.5 Висвітлення/поширення  у ЗМІ, соціальних мережах та на 

веб - сайтах інформації про роботу системи БПД (трансляція соціальних 

аудіо – та відеороликів на правову тематику, проведені заходи, правову 

інформацію), поширення інформації щодо посилення сервісів інститутів 

правових громад. 

 

З нагоди 5-ої річниці прийняття закону, філією Державної установи 

«Центр пробації» в Луганській області ініційовано проведення прес-

конференції на тему: «5 років Закону України «Про пробацію»: чи стало в 

Україні життя безпечніше?». На захід, як спікерів було запрошено директора 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Богуша В., суддю Сєвєродонецького міського суду 

Комплектову Т. 

 

 

Захід 1.1.6 Організація виступів у засобах масової інформації з питань 

роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами 

України прав у різних сферах життя громад  (в т.ч. розміщення на 

офіційних веб-сайтах партнерів). 

 

На сьогоднішній день велика кількість жителів сільської місцевості 

Луганської області не мають доступу до мережі інтернет. Тому для багатьох з 

них газети та журнали залишаються єдиним джерелом отримання інформації. 

Провівши аналіз першочергових правових потреб громад, в тому числі 

територіальних органів територіальної самоорганізації населення 



#Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги започатковує з лютого у газеті "ЗЕМЛЯ МОЯ КОРМИЛИЦА" 

постійну рубрику "Юридичні консультації". 

  
 

02.03.2020р. З нагоди 5-ої річниці прийняття закону, філією Державної 

установи «Центр пробації» в Луганській області ініційовано проведення 

прес-конференції на тему: «5 років Закону України «Про пробацію»: чи стало 

в Україні життя безпечніше?». 

Джерело: http://irtafax.com.ua/news/?202002 

 

З березня 2020 року газета "Земля моя годувальниця", в якій ведеться 

постійна рубрика започаткована 

#Сєвєродонецьким місцевим 

центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

"Юридичні консультації" 

надходить також і на 

українській мові. 

 

 

 

 

 

http://irtafax.com.ua/news/?202002


 

Захід 1.1.7 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в 

установах виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації і 

захисту прав людини. 

 

20.01.2020р. проведена 

лекція для осіб, які звільненні від 

відбування покарання з 

випробуванням та звільнені від 

відбування покарання громадян 

які перебувають на обліку в 

Лисичанському міському відділі 

філії Державної Установи «Центр 

пробації» Луганської області. 

 

 

У приміщенні Попаснянського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Луганській області спеціаліст 

відділу «Попаснянське бюро 

правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

20.01.2020р. розповсюдила 

тематичні буклети системи БПД 

з контактними даними місцевих 

центрів і бюро в Луганській 

області 

 

На виконання меморандуму 

про співпрацю та графіку роботи 

дистанційного пункту доступу до 

БППД, 20.01.2020р.  юрист відділу 

«Рубіжанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Катерина Конопліна 

надала правові консультації особам, 

які перебувають на обліку в 



Рубіжанському міському відділі філії Державної Установи «Центр пробації» 

Луганської області. 

 

 

20.01.2020р. в приміщенні 

Сєвєродонецького міського відділу філії 

Державної Установи «Центр пробації» 

Луганської області було проведено 

консультування в ході якого з працівниками 

міського відділу "Центр пробації" 

обговорювалися проблемні питання 

громадян які перебувають на обліку. 

 

 

 

 

 

У приміщенні «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги», з метою 

поліпшення правового захисту 

суб’єктів пробації, начальником 

Кремінського районного відділу 

філії Державної установи «Центр 

пробації» в Луганській області 

Тетяною Костоглод та начальником 

відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги» Зоєю Жадан, було 

підписано графік роботи дистанційного мобільного пункту консультування з 

надання безплотної правової допомоги на 2020 рік. 

 

 

05.02.2020р. служба пробації України святкувала своє п’ятиріччя. З 

ініціативи начальника Попаснянського відділу пробації, Валентина Лагутіна, 

в приміщенні Попаснянської центральної районної бібліотеки відбувся 

круглий стіл. На який були запрошені працівники відділу «Попаснянське 



бюро правової допомоги»  Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Також були присутні 

представники відділу кримінальної поліції, представник місцевого підрозділу 

ювенальної превенції Національної поліції України, представники органу 

місцевої влади м. Попасна, та 

адвокат Григоренко Д.П. Це всі 

ті органи, які забезпечують 

підтримку та допомогу 

суб’єктам пробації у вирішенні 

тих чи інших питань. На 

зустрічі начальник пробації 

висловив усім подяку за 

співпрацю, підводились 

підсумки по проробленій роботі 

за 5 років. Обговорювались 

варіанти подальшої співпраці та було 

визначено пріоритети роботи на 

поточний рік. 

 

 

10.02.2020р. юрист відділу 

«Рубіжанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД надала правові 

консультації особам, які перебувають 

на обліку в Рубіжанському міському 

відділі філії Державної Установи 

«Центр пробації» Луганської області. 

 

 

 

24.02.2020р. заступником начальника відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Поджарим О. для громадян 

які перебувають на обліку 

Сєвєродонецького міського відділу філії 



Державної Установи «Центр пробації» Луганської області було проведено 

лекцію на тему «Аліменти, що потрібно знати!». Після лекції слухачі мали 

змогу задати питання та отримати кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

10.03.2020р. в приміщенні Сєвєродонецького міського відділу філії 

Державної Установи «Центр пробації» Луганської області. відбувся перегляд 

документально-пізнавального відео "Покарання ув'язненням в Україні. 

Теоретичні основи та практика. На захід було запрошено директора 

Сєвєродонецького 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги Богуша В., 

який надав коментарі 

стосовно даної 

проблематики, а також 

надав консультації з 

поставлених питань. 

 

 

 

Захід 1.1.8 Організація та проведення заходів інформаційного 

характеру (уроків правових знань,дискусій,бесід тощо) в дитячих 

будинках,школах – інтернатах, навчальних закладах, службах соціальних 

служб для дітей,сім’ї,молоді та спорту РДА, у центрах соціальної 

психологічної реабілітації дітей. 

 

З метою ознайомлення дітей з їх правами, гарантованими Конвеціїєю 

по правам дитини від 20 листопада 1989 року, яка була ратифікована 

Україною 27.02.1991 року фахівець 

відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД, 17.01.2020р. провела 

лекцію для дітей Гірської філії 

Попаснянської дитячої школи 

мистецтв на тему: «Право на 

особисту недоторканість дитини в 

сім’ї та за її межами». 



 

24.02.2020р. у приміщенні Гірської 

дитячої бібліотеки було проведено 

правопросвітницький захід, який є 

актуальним для студентів Золотівського 

професійного ліцею м.Гірське 

Попаснянського району , а саме семінар 

на тему: «Розвиток молодіжного 

потенціалу та залучення молоді до 

управління громадою». 

 

 

 

 

 

11.02.2020р. до відділу "Гірське бюро правової допомоги" 

Сєвєвродонецького МЦ з надання БВПД завітали учні 9 класу місцевої 

Гірської спеціалізованої школи - 

інтернат. Метою візиту було – 

ознайомлення дітей із системою 

безоплатної правової допомоги та 

роботою місцевого центру, а 

також сприяння школярам в 

отриманні інформації, необхідної 

при виборі майбутньої професії. 

Наостанок працівники відділу 

домовилися з працівником 

інтернату Вольвач Л.В. про 

продовження взаємовигідної 

співпраці та обговорили її нові 

форми, а саме проведення для учнів юридичних вікторин і тематичних 

правових занять. 

 

 

 

Працівником відділу «Гірське бюро правової допомоги» з метою 

підвищення правосвідомості учнів 9 класу Гірської обласної спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернат,24.02.2020р. було проведено лекцію на 



тему: «Права та обов’язки дітей 

шкільного віку» та «Відповідальність 

неповнолітніх за кримінальні злочини». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.1.10 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової 

допомоги, МЦ директора РЦ. 

  

З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з суб'єктами 

надання безоплатної правової допомоги а також моніторингу якості надання 

правової допомоги директором 

Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Богушем В. Д. 

було здійснено виїзд до 

«Лисичанського бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВП. В ході спілкування з 

начальником відділу «Лисичанське 

бюро правової допомоги» було 

обговорено першочергові правові 

потреби та шляхи покращення рівня 

надання правової допомоги. 

 

 

 



07.02.2020р. директором 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Богушем В. було здійснено виїзд 

до «Рубіжанського бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

з надання БВП. 

В ході спілкування з начальником 

відділу «Рубіжанське бюро 

правової допомоги» було обговорено першочергові правові потреби та шляхи 

покращення рівня надання правової допомоги. 

 

 

2.БПД-ОНЛАЙН 

 

Захід 1.2.1 Вивчення потреби та пошук лояльних до системи 

адвокатів, журналістів, громадських активістів, представників влади. 
 

З метою створення сприятливого середовища на рівні територіальних 

громад для якісного забезпечення 

їх правових потреб, створення 

сприятливих умов для реалізації 

правових можливостей та рівного 

доступу до правосуддя директор 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Богуш В.,17.02.2020р. провів 

робочу зустріч з  завідувачем 

сектору у Луганській області 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України Копиловим С. Під час зустрічі було обговорено 

питання щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та 

військовослужбовців. 

 

 

3.РОЗВИТОК ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ 

ПРАВОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ «WikiLegalAid» 



Захід 1.3.1 Складання, розміщення  у встановленому порядку юридичних 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-

платформу правових консультацій "WikiLegalAid" 

 

Протягом звітного періоду працівниками Сєвєродонецького МЦ з 

НБВПД складено та розміщено у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" юридичну консультацію на тему «Недоговірні 

зобов’язання». 

 

Захід 1.3.3.Проведення інформаційних заходів щодо «WikiLegalAid» з 

партнерами БПД 

 

При проведенні правопросвітницьких заходів працівниками 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД постійно наголошується про 

можливість та необхідність користування WikiLegalAid (wiki.legalaid.gov.ua) 

– інформаційної платформи, що функціонує за принципом Wikipedia. 

Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» 

спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. Тут 

можна знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань.  

 

4. Механізм перенаправлення. Розвиток мережі партнерів та 

незалежних провайдерів надання БПД,налагодження співпраці із 

ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД. 
 

 

Захід 1.4.2 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з 

метою залучення зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/програм/ 

проєктів, фандрейзинг (в т.ч. роботи з ОМС щодо розробки та 

затвердження Програм надання правової допомоги територіальним 

громадам). 

 

 

27.01.2020р. прийнято участь в спільній нараді щодо посилення 

співпраці між партнерськими організаціями, що надають допомогу людям, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. Також участь у нараді 

прийняли керівники Управління соціального захисту населення, 

Кремінського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 



Рубіжанського ОУПФУ, КНП 

«Центр первинної медико 

санітарної допомоги», ГО 

«КЦРР «Наша громада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники чергового 

семінару, що відбувся 

28.01.2020р. в Кремінському 

районному центрі зайнятості, 

обговорили питання щодо 

легалізації трудових відносин та 

забезпечення прав застрахованих 

осіб на ринку праці. Питання 

легалізації трудових відносин на 

сьогодні є надзвичайно актуальним, адже існує чимало випадків, коли 

роботодавці уникають легального використання робочої сили, та не 

укладають передбачені законодавством трудові договори. 

 

 

Захід 1.4.3 Проведення робочих зустрічей керівників МЦ з 

представниками органів місцевого самоврядування (ОМС), державних 

органів, громадських організацій з метою налагодження співпраці та 

розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, 

створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад; 

налагодження співпраці з юридичними клініками. 

 

 

 

17.01.2020р. у с. Боровеньки директор Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богуш В. провів 



робочу зустріч з головою 

Боровенської сільскої ради 

Середа О. В. в ході якої було 

обговорено налагодження 

подальшої співпраці 

 

 

 

 

 

 

04.02.2020р. відбулася робоча зустріч між начальником 

Попаснянського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Луганській області, майором внутрішньої служби, Лагутіним 

Валентином Аркадійовичем та 

заступником начальника відділу 

«Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Оксаною Потаповою. 

Під час зустрічі обговорювались 

питання щодо подальшої 

співпраці. А саме: було 

узгоджено графік роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, 

які перебувають на обліку в «Центрі пробації». 

 

06.02.2020р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Богуш В. провів робочу 

зустріч з головою Бараниківської 

сільської ради Кремінського 

району Несмашною Т. В ході 

робочої зустрічи обговорювали 

питання проведення заходів для 

підвищення рівня обізнаносі 

населення про систему БПД, 

запобігання безробіттю, 



домашньому насильству, дискримінації, злочиності, роз'яснення змісту 

ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров'я, 

захисту прав споживачів. 

 

 

20.02.2020р. заступник начальника відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Поджарий О. 

провів робочу зустріч з старостою с. 

Новоолександрівки Красноріченської 

селищної ради Кремінського району 

Каламбет А. в ході зустрічи 

обговорювали питання проведення 

заходів для підвищення рівня 

обізнаносі населення про систему 

БПД, запобігання безробіттю, 

домашньому насильству, 

дискримінації, захисту прав 

споживачів та проблематиці у сфері 

земельного законодавства. 

 

 

20.02.2020р. в приміщенні Рубіжанського міського центру зайнятості 

відбулась робоча зустріч директора Рубіжанського міського центру 

зайнятості Гладкової Наталії Анатоліївни та начальника відділу " 

Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Бобильової Аліни 

Вікторівни. 

В ході зустрічі було визначено 

стратегічні напрямки спільної 

діяльності в частині консолідація 

зусиль сторін, спрямованих на 

розширення доступу до безоплатної 

первинної та вторинної правової 

допомоги, у наданні юридичних та 

соціальних послуг в інтересах осіб, 

які потребують правової допомоги в 

рамках Законодавства. 



 

 

25.02.2020р. було проведено робочу зустріч з УВКБ ООН, Агентство 

ООН у справах біженців, – це 

глобальна організація, яка 

присвячує свою діяльність 

порятунку життів, захисту прав 

та побудові кращого 

майбутнього для біженців, 

вимушено переміщених громад 

та осіб без громадянства. Кластер 

з питань захисту, яким керує 

УВКБ ООН, займається 

координацією реагування у сфері 

захисту та адвокацією за покращення політики та законів, які стосуються 

внутрішньо переміщених осіб та інших людей, які постраждали внаслідок 

конфлікту. 

  

 

26.02.2020р. працівники відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги 

провели робочу зустріч з фахівцями з 

соціальної роботи Кремінського центу 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. 

 

 

 

 

 

27.02.2020р. заступник 

начальника відділу організації 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її 

надавачами Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Поджарий О. провів робочу 

зустріч з головою Голубівської 



сільської ради Кремінського району Бобильовою І. в ході зустрічі 

обговорювали питання проведення заходів для підвищення рівня обізнаності 

населення про систему БПД, запобігання безробіттю, домашньому 

насильству, дискримінації, захисту прав споживачів та проблематиці у сфері 

земельного законодавства. 

 

05.03.2020р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Богуш В. провів робочу 

зустріч з головою с. Новоастрахань 

Кремінського району Татарченко О. 

І. В ході зустрічи обговорювали 

питання проведення заходів для 

підвищення рівня обізнаносі 

населення про систему БПД, 

запобігання безробіттю, домашньому 

насильству, дискримінації, захисту 

прав споживачів та проблематиці у 

сфері земельного законодавства. 

 

 

05.03.2020р. проведено 

робочу зустріч директора 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Богуша В., з керівником 

Новоастраханського обласного 

психоневрологічного інтернату 

Філенко О. М. та головою с. 

Новоастрахань Кремінського 

району Татарченко О. І. 

 

 

12.03.2020р. в ході робочої 

зустрічі з секретарем Єпіфанівської 

сільської ради Ляшенко Т. С. було 

розглянуто низку питань. 

 



 

12.03.2020р. у приміщенні 

Гірської міської ради відбулася 

робоча зустріч за участю 

працівників відділу "Гірське бюро 

правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД, заступника голови Гірської 

міської ради Невечері О.М. та 

представників Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста проведено робочу зустріч 

 

 

Захід 1.4.5 Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, 

обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів). 

 

Директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Богуш В.,17.02.2020р. провів робочу зустріч з 

завідувачем сектору у Луганській області Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб 

України Копиловим С. Під час 

зустрічі було обговорено 

питання щодо налагодження 

співпраці та пошуку нових 

партнерів в питаннях 

забезпечення прав внутрішньо 

переміщених осіб та 

військовослужбовців. 

 

 

 

05.03.2020р. відбулося 

підписання меморандуму про 

співпрацю з керівником 

Новоастраханського обласного 

психоневрологічного інтернату 

Філенко О. М. 



              Клієнти отримують якісні послуги БПД 

5.Забезпечення отримання клієнтами якісних послуг БВПД 

 

Захід 2.1.3 Консультативна допомога адвокатам щодо порядку 

оформлення актів за виконаними дорученнями 

 Постійно проводяться зустрічі з адвокатами, а також консультування 

адвокатів у телефонному режимі щодо проблемних питань, які виникають під 

час оформлення та подачі до Центру актів за виконаними дорученнями. 

Захід 2.1.5 Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів 

системи БВПД у навчанні, навчання адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, для залучення до максимального використання 

ними комплексної інформаційно-аналітичної системи 

У березні 2020 року було проведено анкетування серед адвокатів, які 

співпрацюють з Сєвєродонецьким МЦ з метою виявлення потреб у навчанні 

та виявлення тем для проведення навчання. За результатами опитування 

заплановано проведення семінару у 1 декаді другого кварталу 2020 року. 

 

Захід 2.1.6 Узагальнення та поширення кращої практики надання 

БВПД, наповнення Інформаційного дайджесту  

Щомісяця, до 5 числа, працівниками відділу подається інформація до 

Регіонального центру щодо кращих практик надання БВПД адвокатами, які 

уклали контракт з центром та працівників центру для наповнення 

Інформаційного дайджесту.  

 

Захід 2.1.12Моніторинг дотримання  Порядку надання безоплатної правової 

допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні консультування тощо) 

працівниками РЦ, МЦ та бюро 

 

Сєвєродонецьким МЦ здійснюється моніторинг дотримання умов надання 

БППД працівниками якісної первинної правової допомоги. 

Захід 2.1.14 Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з 

метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 

питань співпраці 



05.02.2020 р. Сєвєродонецьким МЦ було проведено робочу зустріч з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Метою 

проведення зустрічі було роз’яснення положень постанови КМУ №8 від 

11.01.2020 року Про затвердження Порядку і умов укладання контрактів  з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 

основі, та договорів з адвокатами які, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу на тимчасовій основі. Також, під час зустрічі 

вирішувались інші поточні питання , які виникають при наданні правової 

допомоги адвокатами. 

 

6. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю 

системи надання БВПД 

 

Захід 2.2.2Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро 

правової допомоги 

 

16.01.2020р. Директором Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

Володимиром Богушем, було проведено моніторинг роботи відділу "Гірське 

бюро правової допомоги" та «Попаснянське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ, в період моніторингу директором була надані 

консультації клієнтам Бюро. 

20.02.2020р. Директор Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Богуш 

Володимир провів моніторинг роботи «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ. Сумісно з працівниками бюро директор 

провів консультування з приводу вирішення правових питань. Кожен 

отримав відповіді на хвилюючі питання. По закінченню було надано 

контактні данні місцевих центрів та бюро правової допомоги у Луганській 

області. 

02.03.2020р. Директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД Богуш Володимир здійснив моніторинг роботи «Рубіжанське бюро 

правової допомоги» та «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ. 

Захід 2.2.5 Проведення моніторингу діяльності МЦ та бюро правової 

допомоги та оцінювання якості послуг БПД, що ними надаються 



З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з суб'єктами 

надання безоплатної правової допомоги а також моніторингу якості надання 

правової допомоги директором #Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Богушем В. Д. було 

здійснено виїзд до 

«Лисичанського бюро 

правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВП.  

 

                                           

 

 

7.Strategic litigation 

Захід 2.3.1 Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення 

системних порушень прав людини 

Центром проводиться аналіз звернень громадян, які надходять до ентру 

та з’ясовано, що маються порушення прав людини з боку державних установ 

та організацій, а саме органів ПФУ щодо виплати пенсій та органів 

соціального захисту. 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

Завдання 8.Реалізація прав населення у територіальних громадах 

Захід 3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення 

рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БПД та/або 

отримали таку допомогу. 

У Сєвєродонецькому МЦ з надання БВПД створено скриньку «для 

відгуків» з метою визначення рівня задоволеності осіб, які звертаються до 

Центру та Бюро правової допомоги. Також, Анкети опитування клієнтів 

Центру завжди знаходяться на видному місці для осіб, що звертаються за 

БПД. Проводиться опитування громадян методом анкетування, проводиться 

телефонне опитування клієнтів центру (з усних телефонних розмов, 

більшість клієнтів є задоволеними).  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3JILl9cl7lNWOonHGGBkcn3FYJbAOca3AeJAQEcF6z4FTM8FfIx2aC-v906xGiqnZiUjG1tJhiuEcQuXBLkLPYiKRAbaFnDMXO95Ma2rMOLljj66oum1Q49_LuQuTdQjjOCAC2NHgZhsM7ZyXIFYKqe8rFq7ZTLvb3HwdRUx8lda6Bsz5T2MjhZ8-ot1p69v2TPa4BRcLdNA8yHRDkuVclQqm-klX79Y_O-RtucAtPeux3HBA2KRC_G77zx0-iTD7e0EJzR_DaSPw27sRrtZU_ZIluEVjG5wbxZX1bELhtHSwNrZ2ia0ArDdTb7YJ45DRjPxfmXTPjYFLBn-yEUYcmQ&__tn__=%2ANK-R


Захід 3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

14.01.2020р. в рамках проекту ПРООН "Ефективне врядування і 

залучення громадян задля досягнення 

правосуддя, безпеки, захисту довкілля та 

соціальної єдності у східній Україні" 

організовано роботу мобільного пункту 

доступу до БПД для мешканців смт. 

Врубівка Попаснянського р-ну 

Луганської області. 

 

15.01.2020р. в приміщені 

Золотівської багатопрофільної 

гімназії, фахівець відділу «Гірське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги взяла участь у 

роботі мобільного пункту доступу до 

БПД. 

 

 

 

16.01.2020р. проведено виїздний мобільний пункт консультування 

фахівцем відділу «Гірське бюро правової допомоги» до ВП «Шахта Гірська» 

ДП «Первомайськвугілля».  

 

 

 



 

16.01.2020р. в рамках 

проєкту ПРООН "Ефективне 

врядування і залучення 

громадян задля досягнення 

правосуддя, безпеки, захисту 

довкілля та соціальної єдності у 

східній Україні" на базі 

Кудряшівської сільської ради 

організовано роботу 

мобільного пункту доступу до 

БПД для мешканців с.Кудряшівка, Кремінського р-н., Луганської області. 

 

17.01.2020р. у с. Боровеньки 

директор Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Богуш В. взяв участь у 

роботі мобільного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

21.01.2020р. в рамках проекту ПРООН "Ефективне врядування і 

залучення громадян задля досягнення 

правосуддя, безпеки, захисту довкілля та 

соціальної єдності у східній Україні" 

організовано роботу мобільного пункту 

доступу до БПД для мешканців смт 

Комишуваха Попаснянського р-ну 

Луганської області.  

 

 

 



Сєвєродонецьким 

місцевим центром з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги на виконання 

графіку роботи мобільних 

виїздів доступу до 

безоплатної правової 

допомоги у Луганській 

області, 22.01.2020р. було 

забезпечено роботу мобільної точки у приміщенні Мирнодолинської 

селищної ради. 

23.01.2020р. начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Жадан З. спільно з працівниками 

громадської організації «Восток 

SOS» здійснили виїзд до 

Нововодянської сільської ради, де 

провели консультування місцевих 

мешканців. 

 

 

28.01.2020р. в рамках проекту ПРООН "Ефективне врядування і 

залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля 

та соціальної єдності у східній Україні" на базі Тошківської селищної ради 

було взято участь у роботі мобільного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги для 

мешканців с.Тошківка 

Попаснянського району 

Луганської області. 

 

 

 



 

29.01.2020р. 

Сєвєродонецьким місцевим 

центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

організовано роботу мобільного 

пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги для мешканців 

міста Привілля Луганської області. 

 

 

На виконання графіку 

роботи мобільних виїздів 

доступу до безоплатної 

правової допомоги у 

Луганській області з метою 

розширення сфер правових 

послуг для жителів 

територіальних громад, 

посилення правових 

можливостей вразливих 

верств населення, створення сприятливих умов для реалізації правових 

можливостей та рівного доступу до правосуддя Сєвєродонецьким місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 30.01.2020р. 

було забезпечено роботу мобільної точки у приміщенні Новоастраханської 

сільської ради. 

 

В с. Бараниківка Кремінського району, 06.02.2020р. працював виїзний 

мобільний консультативний 

пункт з надання безоплатної 

правової допомоги. Правові 

консультації мешканцям 

Бараниківки надавали директор 

Сєвєродонецького МЦ з надання 

безоплатної правової допомоги 

Богуш В., начальник відділу 



«Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Жадан З., юрист 

громадської організації 

«Восток SOS» Шпильовий С. 

 

07.02.2020р. в рамках 

проєкту ПРООН "Ефективне 

врядування і залучення 

громадян задля досягнення 

правосуддя,безпеки, захисту 

довкілля та соціальної єдності 

у східній Україні" на базі 

Кудряшівської сільської ради 

працював мобільний пункт доступу до БПД для мешканців с.Кудряшівка, 

Кремінського р-н., Луганської області. В ході консультування були 

розглянуті питання в сфері житлового, пенсійного, спадкового та 

адміністративного права. 

 

11.02.2020р. здійснено 

мобільний виїзний прийом до 

мешканців Новодружеської 

міської ради. 

 

 

 

 

На базі 

Михайлівської сільської 

ради, 14.02.2020р. було 

організовано виїзний 

прийом мешканців громади 

під час якого громадянам 

було роз’яснено їх право на 

професійну юридичну 



допомогу, яка гарантується їм державою та способів отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Характер звернень у громадах 

різноманітний, але найгострішими залишаються питання земельних 

правовідносин, соціальних виплат а також субсидій. 

 

20.02.2020р. в селі 

Новоолексендрівка в рамках 

проєкту ПРООН "Ефективне 

врядування і залучення 

громадян задля досягнення 

правосуддя,безпеки, захисту 

довкілля та соціальної єдності у 

східній Україні", працював 

черговий мобільний 

консультаційний пункт з 

правових питань 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

25.02.2020р. фахівець 

відділу «Попаснянське бюро 

правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Дана Воронцова спільно з 

адвокатом «Восток-СОС» 

Сергієм Шпильовим, взяла участь в роботі мобільного пункту доступу до 

БПД для мешканців селище Привілля (Комишуваха_1) Попаснянського р-ну 

Луганської області. 

 

05.03.2020р. під час роботи мобільного пункту мешканцями 

Малорязанцівської селищної ради в ході консультування підіймались 

питання: приватизації земельної ділянки, призначення та перерахунку пенсії, 



стягнення аліментів, 

прийняття спадщини за 

довіреністю, тощо. Всім 

звернувшимся громадянам 

були надані роз'яснення на 

поставлені правові питання 

та поінформовано про 

способи реалізації 

відновлення порушених 

прав. 

 

 

 

05.03.2020р. у 

приміщенні 

Новоастраханської 

сільської ради було 

забезпечено роботу 

виїзного мобільного пункту 

доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

 

 

 

 

10.03.2020р. в рамках 

проекту ПРООН "Ефективне 

врядування і залучення 

громадян задля досягнення 

правосуддя, безпеки, захисту 

довкілля та соціальної єдності у 

східній Україні" на базі 



Тошківської селищної ради було забезпечено роботу мобільного пункту 

доступу до безоплатної 

правової допомоги для 

мешканців с.Тошківка 

Попаснянського району 

Луганської області. 

 

 

 

 

 

12.03.2020р. у приміщенні Єпіфанівської сільської ради працював 

мобільний пункт з надання 

безоплатної правової допомоги до 

якого звернулося 11 осіб. Головними 

питаннями на селі залишаються 

земельні правовідносини. 

 

 

 

 

Захід 3.1.3 Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

 

 

Задля більшого доступу мешканців міста Лисичанськ до системи 

безоплатної правової допомоги, 10.01.2020р. на базі Лисичанського міського 

суду організовано роботу дистанційного пункту. 

 

 



 

 

20.01.2020р. забезпечено 

роботу дистанційного пункту 

прийому громадян які перебувають 

на обліку в Лисичанському міському 

відділі філії Державної Установи 

«Центр пробації» Луганської 

області. 

 

 

 

 

На виконання плану роботи 

Сєвєродонецького МЦ, в приміщені 

Лисичанського центру зайнятості, 29.01.2020р. 

було забезпечено роботу дистанційного пункту 

прийому громадян. 

 

 

 

 

 

У приміщенні Попаснянського 

районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Луганській області, з метою 

розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для осіб, які 

перебувають на обліку в «Центрі 

пробації», 04.02.2020р. працівники 

відділу «Попаснянське бюро правової 



допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги забезпечили роботу дистанційного пункту. 

 

Задля більшого доступу мешканців міста Лисичанська до системи 

Безоплатної правової допомоги, 14.02.2020р. в приміщені Лисичанського 

міського суду, головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ було 

забезпечено роботу дистанційного 

пункту прийому громадян. За 

допомогою звернулася одна особа яку 

цікавило питання розірвання шлюбу у 

судовому порядку. Головним 

спеціалістом були надані відповіді на 

поставленні питання та 

проінформовано про можливості 

звернення до відділу «Лисичанське 

бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД. Також у приміщенні суду було поширено інформаційні матеріали 

БПД. 

  

Начальник відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Тетяна Люта, 19.02.2020р. 

забезпечила роботу дистанційного пункту 

прийому громадян які перебувають на обліку 

в Лисичанському міському відділі філії 

Державної Установи «Центр пробації» 

Луганської області. 

 

 

 

03.03.2020р. в рамках роботи 

дистанційного консультаційного 

пункту, головним спеціалістом 

відділу "Кремінське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького 



місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Подлєсняком В.Є. проведено лекцію та консультування осіб, що перебувають 

на обліку в Кремінському районному секторі філії Державної установи 

"Центр пробації" в Луганській області. 

 

 

У приміщенні Попаснянського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Луганській області, з метою розширення 

доступу до безоплатної правової 

допомоги для осіб, які перебувають на 

обліку в «Центрі пробації», 

03.03.2020р. фахівці відділу 

«Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, забезпечили роботу 

дистанційного пункту. 

 

 

 

 

06.03.2020р. у Спілці ветеранів м. Гірське 

Попаснянського району з 9-00 до 10-00 год. 

працював дистанційний пункт консультування 

учасників спілки. 

 

 

 

 

 



 

10.03.2020р. головним 

спеціалістом відділу «Лисичанське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ було 

забезпечено роботу дистанційного 

пункту прийому громадян. Клієнти 

центру отримали інформацію 

стосовно можливості звернення до 

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання БВПД та інформаційні матеріали БПД. 

 

12.03.2020р., працював дистанційний 

пункт в Рубіжанському міському центрі 

зайнятості та фахівець відділу «Рубіжанське 

бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД Аліна Бобильова надала 

правові консультації особам, які перебувають 

на обліку. 

 

 

 

 

 

Захід 3.1.4 Організація надання 

адресної безоплатної правової допомоги. 

Якщо людина з об'єктивних причин не 

може звернутися в бюро правової допомоги, 

спеціалісти бюро прибудуть за адресою 

клієнта для особистого спілкування. 

10.03.2020р. до Кремінського бюро правової 

допомоги зателефонувала мешканка міста 



Кремінна, інвалід 1 групи громадянка Н. з проханням вивчити її документи 

та надати кваліфіковану допомогу. Самостійно прийти до бюро вона не має 

можливості, бо їй дуже важко добратися до міста розташування відділу. 

Спеціалістами Кремінського бюро було здійснено вихід за адресою заявниці , 

ознайомлення з документами та надано правову консультацію. 

 

10.02.2020р. працівниками відділу "Кремінське бюро правової 

допомоги" було надано адресну безоплатну правову допомогу заявниці Є. на 

дому яка, за станом здоров’я, не може самостійно пересуватися. Одним із 

важливих пріоритетів роботи Сєвєродонецького місцевого центру є 

поширення серед людей похилого 

віку, осіб з інвалідністю та інших 

категорій соціально незахищених 

верств населення інформації щодо 

можливості отримання безоплатної 

правової допомоги 

  

 

            13.02.2020р. директором 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Богушем В. спільно з адвокатом Гребенаром О. було 

здійснено виїзд за адресою проживання пенсіонерки, яка не має можливості 

пересуватися. В ході бесіди 

пенсіонерці було надано 

кваліфіковану правову допомогу у 

питанні стягнення заборгованості 

пенсії. Саме такі заходи з надання 

допомоги дають змогу багатьом 

людям з категорії вразливих верств 

населення, почувати себе 

захищеними та знати, як захистити 

порушені права. 

 

 

 



9. Відновне правосуддя/медіація 

 

Захід 3.2.2 Збільшення мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД. 

 

24.02.2020р. на базі Луганського апеляційного суду ГО «Інститут миру 

і порозуміння» у співпраці з Верховним Судом за підтримки Фонду 

демократії ООН (ЕПЧОЕР) було презентовано механізм впровадження 

відновного правосуддя у кримінальному проваджені в суді першої інстанції. 

Цей механізм був розроблений групою експертів сфері кримінальної юстиції 

в рамках проекту «Впровадження відновного правосуддя в Україні». На 

презентацію механізму було запрошено директора Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Богуша В. 

 



Завдання 10. Ранній доступ та інклюзивність 

 

Захід 3.3.1Аналіз карти правових потреб з питань пов'язаних з земельними 

правовідносинами 

Центром проводиться аналіз правових потреб пов’язаних з земельними 

правовідносинами, однією із найбільших проблем виникає оформлення права 

власності на паї та дачні ділянки, у зв’язку із вартістю послуг. 

 

Захід 3.3.4 Організація та проведення тренінгів для працівників МЦ та 

бюро правової допомоги в питаннях пов'язаних з земельними 

правовідносинами. 

17-18.02.2020р. у м. Сєвєродонецьк було організовано тренінг 

"Громадянська освіта. Базовий проєктний менеджмент" в рамках програми 

ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP). У тренінгу взяв участь 

заступник начальника відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також керівник громадської 

організації "Асоціація юристів Луганської 

області" Поджарий О. 

 

 

Норвезькою радою у справах 

біженців (NRC) за фінансування в 

рамках цивільного захисту та 

гуманітарної допомоги 

Європейського Союзу, 25.02.2020р. 

для юристів Безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській 

області було проведено тренінг з 

обміну досвідом. 

 

 



 

 

Захід 3.3.5 Написання статей з питань земельних правовідносини у 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» 

 

05.03.2020р. Сєвєродонецьким МЦ розміщено статтю на тему «Правове 

регулювання земель історико-культурного призначення»  

 

Система БПД є 

незалежною,клієнтоорієнтованою,інноваційною,ефективною 

 

              11.Вдосконалення управління системою БПД 

 

Захід 4.1.4 Організація та участь у засіданнях Керівної ради 

08.01.2020р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш взяв участь у 

засіданні керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях. 

 

 

Захід 4.1.6 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру 

з питань організації роботи, проблемних питань, що виникають під час 

реалізації завдань з метою прийняття управлінських рішень  

20.02.2020р. в приміщенні Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

директором Центру Володимиром Богушем проведено робочу нараду, щодо 

поточних питань та планувань діяльності кожного з відділів центру на  2020 

рік. Зокрема було загострено увагу на проведені правопросвітницьких заходах, 

відшкодування витрат адвокатам які надають БВПД та проведення 

консультації на базі дистанційних та мобільних консультаційних пунктах. 

 

Захід 4.4.1 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості 

точок доступу  



Протягом першого кварталу 2020 року до Сєвєродонецького МЦ 

звернулось 1333 осіб, що становить 0,3% від загальної кількості населення, що 

обслуговується Сєвєродонецьким МЦ (338 275 чол.).  

 

 

Захід 4.4.2 Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ 

бюджетних коштів, виявлення додаткових потреб  

Відділом фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 

обліку Сєвєродонецького МЦ щомісячно аналізується ефективність 

використання бюджетних коштів та виявлення додаткових потреб. 

 

 

          

          Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.  

За період з 2 січня по 31 березня 2020 року Сєвєродонецьким місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1333 

звернення клієнтів, 999 особам було надано правову консультацію, 334 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу 

Сєвєродонецького МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

отримання БПВД 

1 Відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

303 103 200 

2 Рубіжанське бюро правової 

допомоги 
222 172 50 

3 Лисичанське бюро правової 

допомоги 
241 194 47 



4 Гірське бюро правової допомоги 180 172 8 

5 Попаснянське бюро правової 

допомоги 
160 155 5 

6 Кремінське бюро правової 

допомоги 
227 203 24 

 Разом по МЦ 1333 999 334 

 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

334 рішень про надання БВПД, видано 201 доручень адвокатам, та 128 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді, або оформлення 

процесуальних документів) та 1 письмове звернення про відмову у наданні 

БВПД. 

 

 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення – 78 (5,85%), спадкового – 134 (10,05%), сімейного 

–204 (15,30%), пенсійне право – 74 (5,55%),податкове право – 2 

(0,15%),трудового – 108 (8,10 %), адміністративного – 54 ( 4,05 %), земельного 

– 36 (2,70 %),житлового – 221 (16,58 %), з питань виконання судових рішень –  

0, з інших питань – 71 (5,33%),адміністративне правопорушення – 0 

(0%),кримінальний процес – 8(0,60%),цивільний процес – 343(25,73%), 

 

 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Сєвєродонецького МЦ за 

звітний період за категорією питань. 



 

 

 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання 

БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за статтю 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за віком 

 

 

 

 

Жінки  661осіб

65%

Чоловіки  413 

осіб

35%



 

 

 

Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за 

категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за перший квартал  

2020 року звернулись: - до 18 років – 12 особи (1,12%); - від 18 до 35 років 

включно – 340 осіб (31,66%); - від 35 до 60 років включно – 411 осіб (38,27%); 

понад 60 років – 311 осіб (28,96%). 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають право 

на отримання БВПД 

 

 

Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за 

категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за перший квартал 

2020 року звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 88 (26,67%); інваліди – 18 

(5,45%); ветерани війни – 53 (16,06%); внутрішньо переміщені особи – 160 

(48,48%); громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік 

як внутрішньо переміщених осіб – 0 (0%); громадяни України, які звернулися 

для отримання статусу особи, на яку поширюється дія ЗУ «Про статус 
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 1(0,30%); діти, які не 

належать до жодної категорії – 5 (1,52%); особи, які постраждали від 

насильства за ознакою статі – 0 (0%); особи, які постраждали від домашнього 

насильства – 3 (0,91%); діти–сироти – 1 (0,30%); діти, позбавлені батьківського 

піклування  – 0 (0%); діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 

0 (0%); діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів –  

0 (0%); особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту"– 0 (0%); особи, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 1 (0,30%). 

 

 

 

 

Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в тому 

числі Бюро правової допомоги за 1 квартал 2020 року було:  

✓ здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;  

49%

27%

5%

16%

2%

1%

0%
0%

0%
внутрішньо переміщені особи

малозабезпечені особи

інваліди

ветерани війни

діти, які не належать до 

жодної категорії

особи, які постраждали від 

домашнього насильства

діти-сироти

інші категорії

особи, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною



✓ загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 267 осіб, в тому числі 230 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 37 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;  

✓ надано методичну допомогу 1 органу місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги;  

✓ проведено 126 правопросвітницьких заходів.  

✓ розміщено у ЗМІ 21 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД.  

✓ надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця2. Інформація щодо окремих показників діяльності Сєвєродоне цького 

місцевого центру з НБВПД в розрізі бюро 

№ з/п Бюро 

Сєвєродонецьк

ого МЦ 

К-ть здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб,що 

отримали 

правову 

допомогу 

К-ть діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

К-ть ОМС та 

установ-

провайдерів 

БПД,яким 

надано 

методичну 

допомогу 

К-ть 

проведен

их 

правопро

світницьк

их 

заходів 

1 Гірське бюро 4/29 1/3 0 18 

2 Кремінське 

бюро 

2/18 1/4 0 12 

3 Попаснянське 

бюро 

3/30  2/15 0 13 

4 Рубіжанське 

бюро 

2/14  3/12  0 8 

5 Лисичанське 

бюро 

2/20  8/12 1 20 

6 МЦ 13/119 4/11         0 55 

 



 


