
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
  

щодо  виконання  Сєвєродонецьким  місцевим  центром з 

надання  безоплатної вторинної  правової  допомоги  

квартального плану діяльності  за  4  квартал 2017 року. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

Завдання 1.1  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності  та правових можливостей 

територіальних громад 

 

Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, зокрема: об'єднання 

територіальних громад, надання додаткових повноважень ОМС в галузі земельних ресурсів, в 

сфері надання адміністративних послуг тощо (формування та підтримка в актуальному 

стані «карти правових потреб»). 

У 3 декаді вересня 2017 року відділом правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Сєвєродонецького МЦ проведено  аналіз першочергових правових потреб 

населення м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, Кремінського та Попаснянського 

районів Луганської області. Детальніше можна переглянути за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=0ByBxr4Cv02bTY1hHUlBsbjdidmM 

 

Захід 1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії 

громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та 

організаціями, ГО тощо, також за участю адвокатів БПД (фахівців, спеціалістів з 

проблемного питання) спрямовані на найактуальніші питання життя громад, зокрема, 

захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання 

земельних ділянок, громадської безпеки, на запобігання безробіттю. 

З метою підвищення рівня знання українцями своїх прав у різних сферах життя, 

правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права  25 липня 2017 

року Головне територіальне управління юстиції у Луганській області розпочав роботу намету  

“Перехрестя права”, який встановлено на перехресті проспекту Хіміків та проспекту 

Центральний міста Сєвєродонецьк 

https://drive.google.com/open?id=0ByBxr4Cv02bTY1hHUlBsbjdidmM
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У цьому наметі кожен бажаючий може отримати наочні матеріали у вигляді 

методичних рекомендацій та брошур, а також контактну інформацію щодо усіх структурних 

підрозділів Голов-ного територіального управління юстиції та Центрів безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській області. 

Протягом звітного періоду намет «Перехрестя права» у м. Сєвєродонецьку працював 

шість  разів. 

 

 

 

 

 

04.10.2017р. начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» 

Ірина Сушко провела консультацію військових – учасників АТО,які проходять службу в 

Попаснянському районі.Були надані роз’яснення щодо прав учасників АТО на пільги. 

Індивідуальною консультацією скористалось 5 осіб щодо питання отримання земельної 

ділянки.Після консультації було надано дорожню карту отримання земельної ділянки 

учасникам АТО, складено клопотання до ЦНАП відповідних міст та районів і роздано буклети 

з питань земельного, сімейного, житлового права. 

11.10.2017р. в рамках розширення партнерських відносин і 

популяризації системи БВПД, з метою підвищення правової 

обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм 

правових послуг, начальником відділу "Попаснянське бюро 

правової допомоги" Іриною Сушко було проведено консультаційну 

зустріч з начальником загального відділу Попаснянської райради 

Катериною Шаховою. Було передано для громадян темотичні 

буклети з різних правових питань. Було проконсультовано п’ять 

осіб з питань земельного,спадкового та договірного права. 
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05.10.2017р. начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» разом з 

представниками ГО «Наша громада», 

волонтерами та активістами було проведено 

круглий стіл з найактуальніших питань життя 

громади. Розглядались питання щодо захисту 

прав споживачів, організації ОСББ, оплати 

комунальних послуг та громадської безпеки. 

Було проведено опитування щодо виявлення 

проблем, які хвилюють громаду на 

теперешній час.  

 

19.10.2017р відповідно до плану роботи Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД начальник відділу « Попаснянське бюро 

правової допомоги» Ірина Сушко долучилася до інформаційної 

кампанії «Я – ГРОМАДА!» щодо проведення реформи 

децентралізації. Програма розвитку ООН в Україні за фінансової 

підтримки Європейського Союзу реалізує ініціативу з підтримки 

реформи децентралізації. 

Проект має підвищити рівень обізнаності жителів регіону 

щодо позитивних змін та результатів реформи децентралізації, 

роз’яснити суть реформи та заохотити до об’єднання й співпраці усі 

зацікавлені сторони: місцеву владу, громадські організації, бізнес, 

медіа та активних громадян. 

Задля цього було представлено цільовим аудиторіям 

кампанії кращі практики і досвід Донеччини й Луганщини, а також 

інших областей України, авторитетну експертну думку і на цій 

основі сформульоване усвідомлене й поінформоване позитивне 

ставлення до об’єднання громад. 

  

20.10.2017р. відповідно до плану роботи 

Сєвєродонецького МЦ начальник відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» Ірина 

Сушко увійшла до складу робочої групи з питань 

громадської безпеки, соціальної згуртованості та 

верховенства права. На засіданні робочої групи були 

представлені проектні ідеї взаємодії поліції та 

громади в прикладах успіху кооперації та 

партнерських стосунків у напрямку підсилення 

громадської безпеки в населених пунктах України. 

 

21 жовтня 2017 року в місті Кремінна пройшов 

культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», 

який має важливу мету – розвивати та поширювати 

українську культуру. Працівники відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ приєднались до 

цієї акції. Мешканці міста отримали буклети щодо робити 

Центру та бюро правової допомоги; буклети з соціально-

правових питань; отримали інформацію про загальнонацыональний правопросвітницький 

проект  «Я МАЮ ПРАВО!» 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1643654222352992
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23.10.2017р начальник відділу "Попаснянське бюро 

правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

провела інформаційно-консультаційний захід в рамках 

національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

на базі Центру надання адміністративних послуг при 

Попаснянській РДА. Після консультацій громадян з актуальних 

правових питань, було надано інформаційну літературу 

працівникам ЦНАПу для користування в роботі і 

розповсюдження серед населення. 

 

10.11.2017р. відповідно до плану роботи Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» провела виїзне консультування 

військовослужбовців, які несуть службу в Попаснянському районі. Була проведена групова 

консультація щодо прав учасників бойових дій в зоні АТО. На особистому прийомі 

проконсультовано 6 осіб з наступних питань: 

- нарахування середньої заробітної плати за місцем роботи під час проходження служби 

в ВСУ за контрактом; 

- порядок увільнення під час мобілізації в зону АТО та 

перехід на контракт; 

- порядок отримання земельної ділянки учасником АТО; 

- соціальна  допомога родині у зв’язку з загибеллю 

учасника бойових дій. 

 14.11.2017р в рамках проекту  «Я МАЮ ПРАВО!» 

начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Ірина 

Сушко провела інформаційну зустріч з працівниками бібліотечної 

системи Попаснянського району. Після зустрічі було досягнуто 

домовленості з завідуючою дитячої бібліотеки Попаснянської 

районної біблотечної системи Е.А.Бесмертною щодо 

розповсюдження буклетів проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

тематичних буклетів БВПД серед клієнтів через інформаційний 

центр бібліотечної системи.  

Впродовж 20-21 листопада 2017 року у місті Сєвєродонецьк пройшов другий етап 

тренінгу по системі перенаправлення постраждалих від ґендерного та домашнього насильства 

за участю представників структурних підрозділів Попаснянської районної державної 

адміністрації, міських та селищних рад 

Попаснянського району, та інших районних 

служб спільно з Департаментом соціального 

захисту населення Луганської 

облдержадміністрації, громадської організації 

«Я вірю в своє місто», міжнародними 

організаціями Action Against Hunger і Medecins 

du Monde. 

Участь у заході взяла начальник відділу 

"Попаснянське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко, яка розповіла присутнім про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги. 

Тренінг присвячено впровадженню пілотного проекту на території Попаснянського 

району з надання допомоги постраждалим від домашнього ґендерно-обумовленого 

насильства. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1643547249030356
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1666451566739924
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23 листопада 2017 року відбулось засідання регіонального відділення Секретаріату 

Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному 

територіальному управлінні юстиції у Луганській області, яке проходило під головуванням 

представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при 

Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області Філатової Тетяни 

Дмитрівні. 

До складу регіонального 

відділення входить начальник відділу 

представництва Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання БВПД 

Ігор Хорольський.  

Члени регіонального 

відділення Секретаріату Урядового 

уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини 

при Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області розглянули питання 

порядку денного, а саме: про діяльність регіонального відділення Секретаріату Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному 

територіальному управлінні юстиції у Луганській області за 10 місяців поточного року, про 

проведення заходів щодо інформування населення про положення Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, затвердили план 

роботи регіонального відділення на 2018 рік. 

23.11.2017р. начальник 

відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

Гусєва Т.В. в Попаснянській 

центалізованій дитячій бібліотеці 

провела тренінг «Бібліотеки, як 

дистанційні приймальні 

безоплатної правової допомоги» 

для працівників даної бібліотеки. 

На даному заході були присутні 

11 співробітників бібліотек 

Попаснянського району. В ході 

тренінгу були розглянуті питання: 1) механізм надання безоплатної правової допомоги; 2) 

категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; 3) розгляд заяв у 

окремому провадженні; 4) оформлення свідоцтва про народження/смерть особи на 

непідконтрольній українській владі території; 5) встановлення фактів, що мають юридичне 

значення.  

 

27.11.2017р. начальник відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєро-донецького МЦ Жадан З.М. 

прийняла участь у тренінгу «Шляхи протидії гендерно 

зумовленому насильству, у т.ч. домашньому насильству», 

який був проведений агенством ООН в справах біженців та 

Кремінським ценстром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 
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28.11.2017р.  згідно плану роботи Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД ,в рамках 

всесвітньої кампанії 16 Днів Активізму проти ґендерно зумовленого насильства та 

проекту #STOPнасильство #БПД#16днівпротинасильства проведено інформаційно-

просвітницький захід «Протидія насильству: чому та як?» начальником відділу «Попаснянське 

бюро правової допомоги» Іриною Сушко разом з начальником загального відділу 

Попаснянської районної ради Катериною Шаховою для жінок які працюють в раді і 

депутатському корпусі.  

До уваги присутніх було представлено збірку «ПРОти НАСильства»,яка створена за 

підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні. Обговорювались питання 

насильства щодо жінок та дітей.  

Також було надано групові 

консультації щодо дій жертви, яка зазнала 

прояви домашнього насилля.  

Присутнім було надано для 

розповсюдження плакати з інформацією 

про види домашнього насилля та з 

інформацією контактів Національної 

дитячої «гарячої» лінії допомоги та лінії з 

попередження домашнього насильства . 

Такі плакати було розміщено й в 

приміщенні Попаснянської РДА та 

Попаснянської районної ради 

 

04.12.2017р.  в рамках Всеукраїнського тижня права працівниками відділу 

"Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ та за участі фахівця з 

питань соціальної роботи із субєктами пробації 

"Рубіжанського міського відділу з питань 

пробації" Мамєдова Т.Є., було проведено 

лекцію на тему "Адміністративна та 

кримінальна відповідальність та їх суспільне 

значення" серед студентів Первомайського 

індустріального-педагогічного технікуму. В 

ході спілкування більшість студентів цікавило 

питання - як діяти, якщо порушуються 

соціальні права ВПО.  

21 грудня 2017 року начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєєвєродонецького МЦ Жадан З. в приміщенні 

громадської організації «Наша громада» провела зустріч 

з активістами міста Кремінна. Учасники ознайомились з 

роботою центру, розглянули питання захисту справ 

споживачів.  Присутні також отримали інформацію 

щодо запровадження загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!, та 

отримали соціально-правові буклети . На зустрічі були 

присутні 18 осіб.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/stop%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1681478811903866
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=1681478811903866
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=1681478811903866
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1705792619472485
https://www.facebook.com/office.severodoneck/photos/pcb.1705792619472485/1705792492805831/?type=3
https://www.facebook.com/office.severodoneck/photos/pcb.1705792619472485/1705792492805831/?type=3
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22 грудня 2017 року в приміщенні Старобільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській області відбувся Круглий стіл “Як 

органи місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові потреби громад?” 

У роботі круглого столу прийняли участь 

директор Старобільського місцевого 

центру Ткаченко А.В., директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Сумській області Демченко О.М., 

директор Сєвєродонецького місцевого 

центру Богуш В.Д., директор 

Охтирського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Сумській області Козир Т.О.  

Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 

населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів  про співпрацю 

 

04.12.2017р. відповідно до Меморандуму про співпрацю  та в рамках Всеукраїнського 

тижня права  начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ  Ірина Сушко разом з заступником начальника 

Попаснянського районного відділу з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Гноєвим В.В. та старшим 

інспектором Попаснянського РВ з питань пробації 

Безсмертним П.М. на базі Попаснянської гімназії 

№20 провели           наступні заходи:  

Інформаційна зустріч з учнями 5-7 класів з 

питань прав та обов’язків дитини. Зустріч 

відбувалася у форматі відкритого спілкування, де 

учні мали змогу задавати свої запитання та 

отримувати повні аргументовані відповіді від спеціалістів. 

Тренінг «Твої права-твій захист» з правових орієнтирів для учнів 8-11 класів. Протягом 

години учні в інтерактивній формі отримали інформацію про права підлітка та кримінальну, 

адміністративну відповідальність і види 

покарань. Працівники служби пробації 

розповіли учням про те, що неповнолітні 

правопорушники приймають за «чисту 

монету» так звану кримінальну романтику. 

Правопорушення та злочини для них досить 

часто – акт самоствердження. Про наслідки 

своїх протиправних дій вони не 

задумуються.  

Також, працівники служби пробації 

відповіли на запитання учнів, які стосувалися 

спілкування неповнолітніх правопорушників 

з працівниками цієї служби. 
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Захід 1.1.4 Проведення тематичних круглих столів, семінарів з ГО, волонтерами, ОМС, 

також, за участю адвокатів БПД (фахівців, спеціалістів з проблемного питання) органів 

територіальної самоорганізації населення, БФ з найактуальніших питань життя громад, 

зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного 

отримання земельних ділянок, громадської безпеки 
 

11 грудня 2017 року працівники відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ в місті Гірське Попаснянського району прийняти участь у громадських 

слуханнях щодо обговорення проектів генерального плану, плану зонування та детального 

плану територій. В Попаснянському районі це перше місто, яке незабаром матиме 

генеральний план.  

Участь в обговореннi прийняли не лише представники Гірської міської ради, 

розробники генплану та місцеві мешканці, а й голова Попаснянської райдержадміністрації 

Сергій Шакун. 

Головний архітектор приватного 

підприємства "Прогресцивільпроект" Марк 

Стебловський детально ознайомив 

присутніх із проектом генерального плану, 

плану зонування та детального плану 

території та запропонував внести свої 

пропозиції та зауваження, щоб ввести їх до 

протоколу і вже потім подавати 

генеральний план на затвердження.  

За підсумками жвавої дискусії і 

обміну думками, проекти містобудівної 

документації були погоджені із 

урахуванням пропозицiй та зауважень. 

 

13.12.2017р. відбулася щомісячна інформаційна зустріч в рамках загальнонаціональний 

проект «Я МАЮ ПРАВО!. Начальником відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Іриною Сушко разом з начальником загального 

відділу Попаснянської районної ради Катериною Шаховою було опрацьовано результати 

спільної інформаційно-консультативної компанії за рік та розпочато роботу з проекту 

спільних заходів на 2018 рік. 

Аналіз спільних правоосвітницьких набутків показав, що вагома частина звернень, не 

тільки за консультаціями а й за тематичними буклетами, стосується питань земельних спорів, 

майнових спорів та спадщини.  

Протягом року, для вирішення цих 

питань, було залучено на спільні консультації - 

спеціалістів відділу у справах майна та 

природних ресурсів Попаснянської районної 

ради, нотаріусів Попаснянського нотаріального 

округу Луганській області та інших фахівців. 

Відділом «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД було надано чергову партію буклетів 

проекту та тематичні буклети БВПД для 

громадян. 

 

Відбулось чергове засідання Луганської обласної міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової освіти населення 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1697980766920337
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18 грудня 2017 року відбулось чергове засідання Луганської обласної МКМР з правової 

освіти населення під головуванням заступника голови Луганської обласної державної 

адміністрації Ольги Лішик, за участю заступника голови Луганської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення - начальника Головного 

територіального управління юстиції у Луганській області Тетяни Філатової та інших членів 

МКМР, до складу якої входить директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД 

Володимир Богуш. Під час засідання були розглянуті актуальні питання щодо розвитку 

правової освіти в області, а саме: 

- підвищення рівня правової обізнаності керівників та педагогічних працівників 

закладів освіти Луганської області; 

- проблема домашнього насильства у Луганській області: сучасні проблеми та правові і 

організаційні основи попередження насильства в сім'ї.; 

Засідання обласної 

міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової 

освіти населення пройшло 

активно і змістовно у формі 

жвавої дискусії. 

Члени Луганської 

обласної МКМР з правової 

освіти населення ухвалили 

відповідні рекомендації та 

затвердили план роботи 

Луганської обласної МКМР з 

правової освіти населення на 

2018 рік.  

 

Захід 1.1.5 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних компаній з 

судами, правоохоронними органами, КВІ, прокуратурою, пенітенціарною службою, слідчими 

ізоляторами; для людей, які зазнали домашнього насильства, дискримінації, злочинності, 

також за участю адвокатів системи БВПД 

На виконання плану роботи Сєвєродонецького МЦ та Меморандуму про співпрацю 

23.11.2017р. працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Попаснянського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації з метою надання 

безоплатної правової допомоги громадянам. Роботу дистанційного пункту забезпечили 

начальник відділу «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Ірина Сушко, головний 

спеціаліст відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» Рита Переяслова та начальник 

Попаснянського районного відділу з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіо-

нального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації, майор 

внутрішньої служби В. Лагутін. Було 

прийнято 20 осіб з віддалених населених 

пунктів району з питаннями трудового, 

соціального, житлового права та виконання 

судових рішень.  
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12.12.2017р.  працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

на базі Попаснянського районного відділу з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації з метою 

надання правової допомоги населенню Попаснянського району та розширення доступу до 

національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!".  

Роботу дистанційного пункту забезпечили 

начальник відділу «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко та 

начальник Попаснянського районного відділу з 

питань пробації, майор внутрішньої служби В. 

Лагутін. Було прийнято 6 осіб з віддалених 

населених пунктів району з питаннями трудового, 

соціального, житлового права та виконання судових 

рішень.  

 

04.12.2017р. працював дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Кремінського районного відділу з питань пробації. 

Головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правої 

допомоги» Подлєсняк В. разом з в.о. начальника 

Кремінського районного відділу з питань пробації 

Чикуновим Ю.О. надали консультації молоді. 

 

 04.12.2017р. розпочав роботу дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги  у Лисичаснькому міському відділі з питань пробації. Начальник відділу 

«Лисичанське бюро правової допомоги» Люта 

Тетяна разом з начальником Лисичанського 

міського відділу з питань пробації провели 

зустріч з громадянами до яких було 

застосовано кримінальне покарання, зустріч 

відбувалася у форматі відкритого спілкування, 

де усі мали змогу задавати свої запитання та 

отримувати повні аргументовані відповіді. В 

ході зустрічі громадянам надано консультації 

та інформацію про поняття презумпції 

невинуватості; права на захист тощо.  

15.12.2017р. було здійснено спільний прийом головним спеціалістом відділу «Гірське 

бюро правової допомоги» Переясловою Р.С. та старшим 

інспектором Попаснянського районного відділу з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Безсмертним П.М. Було прийнято 3 особи 

Попаснянського району, які звернулись з питаннями 

соціального, житлового права та виконання судових 

рішень. Громадяни отримали тематичні інформаційні 

буклети БВПД та проекту  «Я МАЮ ПРАВО!»  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1697765260275221
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Завдання 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД 

 

Захід 1.2.1 Налагодження зв'язків  та актуалізація даних  щодо   мережі стейкхолдерів, 

укладення меморандумів про співпрацю 

 

У 4 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано  

два  Меморандуми  про співпрацю  з:  

1) Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та ГО 

«Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада»; 

2) Троїцьким районним сектором з питань пробації. 

 

Захід 1.2.2 Організація та  участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах, 

робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами 

виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості – спрямованих на 

удосконалення надання ними БПД 

 

12 жовтня 2017 року у смт. Новоайдар, за дорученням голови Луганської обласної 

державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації 

Юрія Гарбуза, його заступник Вадим 

Данієлян провів виїзне засідання 

оперативного штабу з протидії рейдерству 

та забезпечення прав і свобод власників і 

користувачів земель за участі заступника 

Міністра юстиції України Олени 

Сукманової.  На засіданні обговорювались 

найбільш актуальні питання, притаманні 

нашому регіону. Участь у заході взяв 

директор Сєвєродонецького МЦ Воло-

димир Богуш 

 

31 жовтня 2017 року  працівники відділу 

«Гірське бюро правової допомоги» взяли участь у 

робочій зустрічі з радником Міністра з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України Олесею Цибулько. Під час 

зустрічі обговорювалися питання щодо потреб ВПО у 

працевлаштуванні, забезпечення їх житлом і вугіллям, 

а також інші нагальні питання. 

 

2 листопада 2017 року першим заступником 

начальника Рубіжанського об’єднанного управління 

Пенсійного фонду України Луганської області Ларисою 

Лисенко проведено робочу зустріч з начальником відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги»  Зоєю Жадан, під 

час якої визначено шляхи співпраці та 
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випадки  спрямування відвідувачів управління Пенсійного фонду до спеціалістів відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги», у яких виникають питання  щодо з’ясування 

юридичних проблем. 

 

Захід 1.2.3  Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах, 

робочих зустрічах, конференціях тощо Уповноваженим ВРУ з прав людини, управлінням 

захисту прав людини Національної поліції, моніторами НПМ іншими правозахисними 

організаціями щодо запобігання порушення прав людини 

 

12.12.2017р. проведена зустріч з радниками Представництва УВКБ ООН в Україні 

щодо питань правової адаптації та правоосвітництва умовно засуджених осіб.  Зустріч 

відбулася в приміщенні дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Попаснянського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації. Роботу дистанційного 

пункту забезпечують начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Ірина 

Сушко та начальник Попаснянського районного відділу з питань пробації В.Лагутін, саме 

вони впроваджують соціально-правові програми щодо адаптації умовно засуджених осіб.  

Молодший радник з правових питань УВКБ ООН Олександр Погорєлий зібрав 

статистичні данні щодо позитивної динаміки після впровадження роботи дистанційного 

пункту безоплатної правової допомоги.  

Так, за весь час спільної роботи між 

Сєвєродонецьким МЦ з надання БВПД та Попаснянським 

районним відділом з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації по забезпеченню роботи 

дистанційного пункту 2 особи з 13 неповнолітніх умовно 

засуджених осіб знято з обліку.  

Одна особа з умовно засуджених вступила до вищого 

навчального закладу та також проходить онлайн-навчання з 

правової освіти на платформі ВУМ. 

Завдяки наявності доступу до пункту, консультацій та 

тематичних буклетів з правовою і контактною інформацією, 

умовно засуджені стали почувати себе більш впевнено у 

вирішені правових питань.  

На зустрічі також обговорювались питання щодо 

облаштування дистанційного пункту, підвищення 

кваліфікації персоналу для проведення тренінгів серед 

громадян відносно питань вирішення конфліктів 

ненасильницьким методом та впровадження медіації в 

програму соціально-правової адаптації умовно засуджених 

осіб в Попаснянському районі.  

 

Захід 1.2.4. Направлення запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням               

захисту прав людини Національної поліції, щодо попередження порушення прав людини 

Необхідності у направленні запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням 

захисту прав людини Національної поліції щодо попередження порушення прав людини 

протягом звітного періоду не виникало.  
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Захід 1.2.6 Надання органам місцевого самоврядування, юридичним клінікам, органам 

державної виконавчої влади, параюристам та іншим провайдерам консультаційно-

методичної допомоги щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД та його відділами постійно 

надається консультативна допомога щодо надання безоплатної первинної правової допомоги – 

для посадових осіб ОМС, органів державної виконавчої влади. Інформація щодо порядку 

надання БПД надається працівниками центру в телефонному режимі та шляхом поширення 

буклетів Центру. 

 

Захід 1.2.9 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг 

14.12.17р. в рамках проекту «Інтеграція безоплатної правової допомоги в 

прифронтових територіальних громадах Попаснянського району» за підтримки програми 

ПРООН «Відновлення та розбудова миру» проведено тренінг для вчителів права шкіл району 

в методичному кабінеті управління освіти Попаснянської РДА, з метою їх долучення до 

комунікацій з надання дистанційної правової допомоги мешканцям місцевих громад. 

Начальник відділу «Гірське бюро правової допомоги» Тетяна Гусєва роз'яснила вчителям про 

умови надання безоплатної правової допомоги, порядок звернення, а також специфіку надання 

вторинної правової допомоги. Також 

зазначила, що на відміну від первинної 

правової допомоги, яка надається всім 

без вийнятку, право на безоплатну 

вторинну правову допомогу мають 

незахищені верстви населення, а саме 

малозабезпечені особи, внутрішньо 

переміщені особи, інваліди, діти-сироти, 

біженці, а також ветерани війни ( у тому 

числі учасники бойових дій та учасники 

АТО), члени сімей загиблих та ще кілька 

категорій. 

Всім учасникам заходу було надано 

буклети на правову тематику з 

контактами відділу «Гірське бюро правової допомоги» та Сєвєродонецького місцевого центру. 

А також присутні отримали інформацію щодо запровадження загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»  

 

Завдання 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та                          

комунікативних заходів 

Захід 1.3.2   Участь в сесіях місцевих рад або в колегіях місцевих адміністрацій та 

проведення інформаційної кампанії з питань надання 

правової допомоги в територіальних громадах 

 

05.10.2017р.  начальник відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Жадан З.М. прийняла участь у Форумі 

місцевого розвитку Кремінської територіальної громади. 

Обговорювались найактуальніші питання громади та 

презентувались нові проекти.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1703186843066396
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Захід 1.3.3 Здійснення виступів на радіо, телебаченні з питань забезпечення доступу до 

правової допомоги, роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері 

соціального захисту, освіти та охорони здоров'я 

14 грудня 2017 року на Кремінському районному радіо 

у рубриці "Закон і ми" оприлюднене інтерв’ю з директором 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД Володимир Богуш на тему "оформлення пенсії у разі 

втрати трудової книжки або неточностей в ній". Аудіозапис 

можна отримати за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1J-CHK-

kVox24f_wqnpbcgDlqBQkclNiO/view 

 

 

Захід 1.3.6 Публікації в засобах масової інформації на правову тематику, зокрема в 

друкованих ЗМІ 

 

20.10.2017р. в Попаснянській міськрайонній газеті «Попаснянський вісник» №42 (929) 

опублікована стаття на тему: «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель 

державної та комунальної власності». 

04.11.2017р. в газеті «Безоплатна правова допомога в Попаснянському районі» № 4 

опубліковано статті на теми: «Мобільні правові приймальні в громадах у жовтні», «Успішна 

практика Хорольського І.В. , начальника відділу представництва Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД», «Пропущення строків прийняття спадщини», Скасування судового наказу та 

заочного рішення, які прийняті без участі у судовому засіданні особи-боржника або 

відповідача». Детальніше на сайті Попаснянської міської ради за посиланням: http://popasn-

gorsovet.gov.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-v-popasnyanskomu-rajon%D1%962 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009322167785&fref=mentions
https://drive.google.com/file/d/1J-CHK-kVox24f_wqnpbcgDlqBQkclNiO/view
https://drive.google.com/file/d/1J-CHK-kVox24f_wqnpbcgDlqBQkclNiO/view
http://popasn-gorsovet.gov.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-v-popasnyanskomu-rajon%D1%962
http://popasn-gorsovet.gov.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-v-popasnyanskomu-rajon%D1%962


16 
 

 

Розміщено інформацію про конкурс  з відбору адвокатів, які залучаються  для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на офіційних сайтах: 

1) Лисичанського міського суду Луганської області: 

 http://lsm.lg.court.gov.ua /sud1214/pres-centr/4/402129/ 

2) Кремінської районної держадміністрації: 

 http://krem.loga.gov.ua/oda/press/announcements 

3) Кремінської районної ради: http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/ogolos 

heno_konkurs_z_vidboru_advokativ_jaki_zaluchajutsja_dlja_nadannja_bezoplatnoji_vtorinnoji_prav

ovoji_dopomogi/15-1-0-1263 

4) Рубіжанської міської ради:  http://rmr.gov.ua/news/p4269 

5) Попаснянської районної ради: http://rasot.gov.ua/news/1707/ 

6) Кремінської міської ради: http://kremrada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoji-

informatsiji/ogoloshennya1 

Захід 1.3.8 Проведення «вуличного» інформування біля органів пенсійного фонду, 

соціального забезпечення населення, служби зайнятості, банківських установ тощо з метою 

інформування населення 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги  мешканців                          

м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, а також Попаснянського та Кремінського 

районів Луганської області  щодо можливості реалізації права громадян на безоплатну 

правову допомогу в рамках Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

Сєвєродонецький місцевий центр з надання БВПД постійно проводить інформаційні заходи.  

Протягом четвертого кварталу 2017 року проведено 15  «вуличних» інформувань 

громадян з метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу та 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»: 

 2 жовтня у с. Оріхове Попаснянського р-ну; 

 11 жовтня у м. Рубіжне; 

 13 жовтня у м. Попасна; 

 18, 21 жовтня у м. Кремінна; 

 26 жовтня у м. Гірське; 

 8 листопада у м. Сєвєродонецьк; 

 10 листопада у м. Попасна, м. Рубіжне; 

 13 листопада  біля Попаснянського 

районного суду; 

 14 листопада  у м. Попасна. 

 29 листопада  у  м. Золоте-1,  м. 

Гірське; 

 30 листопада  у  м. Лисичанськ; 

  4 грудня  у  м. Кремінна; 

 6 грудня у м. Сєвєродонецьк; 

 21 грудня у м. Гірське; 

http://krem.loga.gov.ua/oda/press/announcements
http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/ogolos%20heno_konkurs_z_vidboru_advokativ_jaki_zaluchajutsja_dlja_nadannja_bezoplatnoji_vtorinnoji_pravovoji_dopomogi/15-1-0-1263
http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/ogolos%20heno_konkurs_z_vidboru_advokativ_jaki_zaluchajutsja_dlja_nadannja_bezoplatnoji_vtorinnoji_pravovoji_dopomogi/15-1-0-1263
http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/ogolos%20heno_konkurs_z_vidboru_advokativ_jaki_zaluchajutsja_dlja_nadannja_bezoplatnoji_vtorinnoji_pravovoji_dopomogi/15-1-0-1263
http://rmr.gov.ua/news/p4269
http://rasot.gov.ua/news/1707/
http://kremrada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoji-informatsiji/ogoloshennya1
http://kremrada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoji-informatsiji/ogoloshennya1
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Захід 1.3.9. Поширення інформаційних матеріалів, буклетів в громадському транспорті, 

в гуртожитках, в судах, прокуратурах, правоохоронних органах, в закладах охорони здоров’я 

та ін.; розповсюдження матеріалів за участю працівників Укрпошти, студентів ВУЗів та 

інших закладів освіти 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД та підпорядкованими  йому бюро 

правової допомоги впродовж звітного періоду  проведено 15 заходів щодо поширення 

інформаційних матеріалів в громадському транспорті, в судах, прокуратурах та інш., у            

м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, а також Попаснянського та Кремінського 

районів Луганської області  щодо можливості реалізації права громадян на безоплатну 

правову допомогу в рамках Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Завдання 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян) 

Захід 1.4.1. Створення та забезпечення роботи мобільного  пункту консультування та 

проведення правопросвітницьких заходів -  з метою розширення доступу до БПД для осіб, на 

яких поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” 

З метою проведення роз’яснювальної роботи 

серед людей похилого віку Кремінського району, 

начальником відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» 10.11.2017р. проведено зустріч з керівниками 

Кремінської районної ветеранської організації. В ході 

зустрічі були визначені напрямки подальшої роботи 

щодо надання первинної правової допомоги для 

пенсіонерів. 

17.11.2017р головний спеціаліст відділу 

"Гірське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД Переяслова Р.С. провела 

інформаційно-консультаційний захід в рамках 

національного правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» у спілці ветеранів м.Гірське 

Попаснянського району. Після консультацій з 

актуальних правових питань, ветеранам було надано 

інформаційну літературу для розповсюдження серед 

населення. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1669653833086364
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1669653833086364
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21.11.2017р. заступником 

начальника відділу «Рубіжанське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ Бобильовою А.В. було проведено 

консультування громадян в Рубіжанській 

міській раді ветеранів. В ході 

консультування громадян цікавили 

питання в сфері соціального 

забезпечення та спадкового права .По 

завершенню консультування особам 

були надані буклети з координатами 

Центру та бюро правової допомоги.  

Захід 1.4.3 Створення та забезпечення роботи мобільного  пункту консультування та 

проведення правопросвітницьких заходів, також в органах соціального захисту населення та 

пунктах допомоги ВПО -  з метою розширення доступу до БПД для внутрішньо переміщених 

осіб, для осіб, які звернулися із заявою про взяття їх на облік,                                                               

як внутрішньо переміщених осіб 

 

Працівники відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ в 

приміщенні ГО «Кремінський центр регіонального 

розвитку «НАША ГРОМАДА» 24 жовтня 2017 

року  проведено  зустріч з внутрішньо 

переміщеними особами. Розглядались питання 

щодо оформлення документів для ВПО, 

оформлення свідоцтва про народження дитини, яка 

народилась на непідконтрольній Україні території; 

стягнення аліментів; порядок розлучення з 

чоловіком, який перебуває на непідконтрольній 

Україні території. 

 

Захід 1.4.4. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою розширення 

доступу до БПД для внутрішньо переміщених осіб, для осіб, які звернулися із заявою про 

взяття їх на облік, як внутрішньо переміщених осіб 

У 2 кварталі досягнуто домовленості про організацію роботи дистанційного пункту 

доступу до БПД який працюватиме за необхідності в Червонопопівській сільській раді за 

адресою:  с. Червонопопівка, вул. Миру, буд. 16, Кремінський р-н, Луганська обл.. Але, 

протягом 4-го кварталу не звернулось жодної особи за безоплатною правовою консультацією. 

Захід 1.4.5 Створення та забезпечення роботи мобільного пункту консультування, 

проведення правопросвітницьких заходів, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів – 

в управліннях соціального захисту, територіальних 

центрах соціального обслуговування, громадських 

об’єднаннях інвалідів, УТОГах та УТОСах 

 

03.10.2017р. працівниками відділу "Кремінське 

бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ була 

проведена зустріч з громадянами пільгових категорій та 

людьми з інвалідністю щодо виявлення найактуальніших 

питань, які на даний час хвилюють мешканців                  м. 

Кремінна. Згідно проведеного опитування виявлені 



19 
 

питання, які потребують роз`яснення. Одним з основних актуальних питань було нарахування 

та розрахунок субсидії. Досягнена домовленість щодо проведення правового всеобучу для 

даної категорії людей.  

З Кремінським територіальним центром соціального обслуговування Кремінської 

райдержадміністрації досягнуто домовленості, що один раз на місяць працівники відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» проводитимуть семінари для фахівців з соціальної 

роботи з правових питань. 

Так, 04.10.2017р. працівники відділу "Кремінське 

бюро правової допомоги» підготували лекцію щодо 

надання роз’яснень з питань, які виникають у мешканців 

міста Кремінна та сіл Кремінського району щодо 

оформлення субсидії, оренди земельних ділянок та 

оформлення свідоцтва про народження/смерть для 

громадян з непідконтрольних Україні тери-

торій.  Також, були поширені буклети Сєвєродонецького 

МЦ.  

 

19.10.2017р. в приміщенні Територіального центру 

соціального обслуговування Рубіжанської міської 

ради заступником начальника відділу "Рубіжанське 

бюро правової допомоги" було проведене 

інформування населення про можливість отримання 

правової допомоги в рамках Закону України "Про 

безоплатну правову допомогу". Громадян похилого 

віку цікавили питання оформлення субсидії, 

нарахування пенсії, встановлення пенсійного стажу. 

Працівники відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ в 

приміщенні ГО «Кремінський центр регіонального розвитку «НАША ГРОМАДА» провели 

наступні заходи: 

24 жовтня – зустріч з громадянами похилого віку. 

Присутніх цікавили питання оформлення субсидії, 

нарахування соціальних виплат, складання заповіту. 

 

10 листопада − 

правовий всеобуч для осіб  

пільгових категорій. Тема 

заняття: «Права людини та їх захист». Також, обговорювались 

питання захисту прав споживачів та оформлення соціальних 

виплат. На даному заході були присутні 23 особи . 

 

30 жовтня 2017 року  на базі 

управління соціального захисту населення 

Кремінскої райдержадміністрації начальником 

відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ проведено робочу 
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зустріч з начальником управління соціального захисту населення Коротич Ю.. Були 

обговорені питання подальшої співпраці та надання юридичних консультацій клієнтам УСЗН.  

З метою підвищення правової обізнаності відвідувачів УСЗН та забезпечення 

належного доступу їх до якісної безоплатної правової допомоги здійснено розповсюдження 

інформаційних буклетів про основні функції, контактні дані відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» та Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД. 

 

10.10.2017р. начальник відділу «Кремінське 

бюро правової допомоги» провела опитування 

серед клієнтів центру соціальних служб щодо 

юридичних питань, які найбільш їх хвилюють на 

даний час та потребують роз’яснень. Це питання 

нарахування соціальних виплат, працевлаштування 

за трудовими угодами, питання субсидії. Всі 

учасники зустрічі отримали консультації та 

отримали потрібну інформацію.  

 

28 листопада 2017 року  на базі управління соціального захисту населення Кремінскої 

райдержадміністрації начальником відділу «Кремінське бюро правовової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ  Жадан З. разом з заступником 

начальника управління-начальником відділу з питань 

управління персоналом соціального захисту 

населення Позняк В. проведено прийом мешканців 

Кремінського району та ВПО.  На прийомі були 5 

осіб, з яких дві особи - ВПО. 

З метою підвищення правової обізнаності 

відвідувачів УСЗН та забезпечення належного 

доступу їх до якісної безоплатної правової допомоги, 

здійснено розповсюдження інформаційних буклетів 

про основні функції, адресу, контакти відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» та 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД.  

 

Захід 1.4.6  Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою 

розширення доступу до БПД для інвалідів – в управліннях соціального захисту, 

територіальних центрах соціального обслуговування, громадських об’єднаннях інвалідів, 

УТОГах та УТОСах 

У третьому кварталі 2017 року в Кремінському 

обласному будинку–інтернаті для пристарілих та 

інвалідів  утворено дистанційний пункт доступу до БПД. 

За звітний період працівники відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ  двічі 

здійснили прийом  мешканців будинку-інтернату з 

правових питань. Люди похилого віку, які не мають 

змоги особисто звернутися за юридичною допомогою, 

отримали її за місцем проживання 
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Захід 1.4.7 Проведення правопросвітницьких заходів, організація роботи мобільного 

консультаційного пункту, з метою розширення доступу до БПД малозабезпечених осіб - у 

районних/міськрайонних центрах зайнятості (відповідно до окремого Плану) 

 

02.10.2017р.  у Кремінському районному 

центрі зайнятості головний спеціаліст віділу 

"Кремінське бюро правової допомоги" Подлєсняк 

В.Є. провів семінар з безробітними, що стоять на 

обліку в центрі зайнятості. Була надана інформація 

щодо роботи центру, розглянуті питання 

працевлаштування, оформлення документів та 

трудових угод, а також правових відносин з 

роботодавцями.  

На виконання меморандуму про співпрацю з 

Кремінським районним центром зайнятості 

27.10.2017р. головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ Володимир Подлєсняк 

прийняв участь у семінарі з безробітними, що стоять 

на обліку в центрі зайнятості. Присутнім була 

надана інформація щодо роботи Центру, розглянуті 

питання працевлаштування, оформлення документів 

та трудових угод, правові відносини з 

роботодавцями. 

 

На виконання  меморандуму  про  співпрацю з 

Кремінським районним центром зайнятості 14.11.2017р. 

головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ Подлєсняк В. провів 

семінар з безробітними, що стоять на обліку в центрі 

зайнятості. Розглядались питання щодо оформлення на 

роботу по строковій трудовій угоді, правові відносини з 

роботодавцями.  

 

На виконання меморандуму про співпрацю з 

Кремінським районним центром зайнятості 27.11.2017р.  

головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Подлєсняк В. провів семінар з безробітними, 

що стоять на обліку в центрі зайнятості. Розглядались 

питання оформлення на роботу по строковій трудовій 

угоді, правові відносини з роботодавцями.  

11.12.2017р. в Кремінському районному центрі 

зайнятості начальник відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Жадан З. провела зустріч з 

головами сільських рад Кремінського району.. Була 

надана інформація щодо роботи центру, розглянуті 
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питання децентралізації, трудового законодавства. На зустрічі були присутні 18 осіб. 

Захід 1.4.8. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою розширення 

доступу до БПД малозабезпечених осіб 

 

У Лисичанському міському центрі зайнятості працював дистанційний пункт доступу до 

БПД, протягом 4 кварталу 2017 року здійснено прийом у пункті 12 разів.  Щовівторка 

начальник відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ проводить 

особистий прийом осіб у Лисичанському міському центрі зайнятості з 10:00 до 12:00 год. 
 

Захід 1.4.9 Забезпечення роботи «мобільних соціальних офісів», організація  виїзних 

прийомів, дистанційних пунктів доступу до БВПД тощо  на території сільських, селищних, 

міських рад 

 

04 жовтня 2017 року працівниками 

відділу "Гірське бюро правової допомоги" 

Сєверодонецького МЦ та БФ "Право на Захист" 

проведено спільне консультування громадян з 

правових питань, які мешкають в м.Золоте-1 

Попаснянського району Луганської області. 

Одним з основних актуальних питань було 

нарахування та розрахунок субсидії.  

 

04.10.2017р. проведено презентаційну 

правову приймальню в с. Новотошківське та                      

с. Підлісне  Попаснянського району в рамках 

проекту ГО «Вибір» «Інтеграція безоплатної 

правової допомоги в прифронтових територіальних 

громадах Попаснянського району» в співпраці з 

Сєвєродонецьким МЦ в контексті програми ПРООН 

«Відновлення та розбудова миру».  

Звернулося 21 мешканець с. Новотошківське, 

с. Підлісне. Тематика консультацій: компенсація за 

розрушене житло; оплата лікарняного по травмі на 

виробництві; правила відчуження нерухомого майна; 

питання субсидії; прийняття спадщини; реєстрація 

місця проживання.  

 

 

Згідно графіку роботи мобільних точок 

доступу до системи безоплатної правової 

допомоги з питань роз’яснення вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав 

землевласників та землекористувачів у 

Луганській області, працівниками 

Сєвєродонецького МЦ та ГТУЮ у Луганській 

області проведено прийом громадян: 

https://www.facebook.com/right2protection/?fref=mentions
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- 25 жовтня у смт. Красноріченське, с. Бараниківка, с. Залиман Кремінського району. 

На прийом завітало 10 осіб з наступними питаннями: 1) оренда земельного паю; 2.) 

оформлення спадщини; 3) призначення соціальної допомоги малозабезпеченій особі та ін. 

- 27 жовтня у с.Червоноповівка та с.Піщане Кремінського району. На прийом завітало 

6 осіб з наступними питаннями: 1) оформлення земельної ділянки за заповітом; 2) оформлення 

і розподіл спадкового майна та ін. 

- 1 листопада у смт. Белогорівка, с. Золотарівка, с. Шипівка, смт. Малорязанцеве 

Попаснянського району. На прийом завітало 5 осіб, які порушували питання щодо 

самовільного зайняття земельної ділянки, порядку реєстрації договорів оренди землі, вимог до 

оформлення скарг у сфері державної реєстрації та інші. 

- 3 листопада у смт. Врубівка, с. Новоіванівка, с-

ще Миколаївка Попаснянського району. На прийом 

завітало 5 осіб із питаннями щодо порядку оформлення 

договору дарування земельної ділянки; порядку 

оформлення оренди земельної ділянки (паю); порядку 

спадкування земельної ділянки (паю) та інше 

-  22 листопада у с.Новокраснянка, с.Пшеничне, 

с.Суровцівка Кремінського району. На прийом завітало 5 

осіб, які порушували питання щодо порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв), порядку оформлення договору оренди земельної 

ділянки (паю), щодо можливості розірвання 

договору оренди земельної ділянки в 

односторонньому порядку та інші.  

- 24 листопада у с.Кудряшівка, 

с.Індустріальне Кремінського району. На 

прийом завітало 6 осіб із питаннями 

оформлення приватизації земельної 

ділянки; зміна цільового призначення 

земельної ділянки; складання довіреності 

на оформлення спадщини на недоотриману 

частку земельного паю та інші. 

Також, під час вищезазначених заходів громадян проінформовано про 

загальнонаціональний проект «Я_МАЮ_ПРАВО!» 

Захід 1.4.10 Здійснення виїзних прийомів, надання адресної допомоги особам з 

обмеженими можливостями пересування 

 

Працівники Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД постійно проводять 

виїзні прийоми громадян.  

Захід 1.4.11 Утворення та функціонування виїзних 

консультативних пунктів в будинках пристарілих 

 

У третьому кварталі 2017 року в Кремінському 

обласному будинку–інтернаті для пристарілих та інвалідів  

утворено дистанційний пункт доступу до БПД. За звітний 

період працівники відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ  двічі здійснили прийом  

мешканців будинку-інтернату з правових питань. Люди 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1658077294244018
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похилого віку, які не мають змоги особисто звернутися за юридичною допомогою, отримали її 

за місцем проживання 

 

Захід 1.4.12. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України 

У Сєвєродонецькому місцевому центрі та відділах «Бюро правової допомоги»  

Сєвєродонецького МЦ забезпечено належні умови для надання доступу населення до 

електронних сервісів Міністерства юстиції. 

 

Захід 1.4.13 Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків 

правових знань, дискусій, бесід тощо)  в дитячих будинках, школах-інтернатах, навчальних 

закладах, службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї та молоді, 

відділах/секторах у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, у центрах соціальної психологічної 

реабілітації дітей 

 

13.10.2017р. в приміщенні Рубіжанської ЗОШ №8 заступником начальника відділу 

"Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ було проведено лекцію для 

учнів 9 класу на тему: "Адміністративна та 

кримінальна відповідальність, та їх суспільне 

значеня". Метою даного заходу було 

підвищення правової обізнаності серед 

підлітків. Також, в ході лекції були роздані 

брошури "Твої права – твій захист: правові 

орієнтири для кожної дитини" та в рамках 

проекту "Я МАЮ ПРАВО" було роздано 

інформаційні листівки про права студентів та 

учнів навчальних закладів.  

19 жовтня 2017 року працівники відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ провели лекцію для 

вихованців Кремінської обласної загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів на тему: 

«Молодим людям для власного захисту. Що варто 

знати юнацтву в непростий час».  

30.10.2017р. працівниками відділу «Гірське 

бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

метою підвищення правосвідомості учнів Гірської філії Попаснянської дитячої школи 

мистецтв було проведено семінар, в ході якого було зазначено, що одним з головних завдань 

бюро безоплатної вторинної правової допомоги є інформування молоді та дітей з питань 

реалізації і захисту прав людини, а також 

забезпечення їх конституційного права. 

Для наочності учням були роздані 

інформаційні матеріали та буклети “Що таке 

безоплатна вторинна правова допомога та як її 

отримати? Також розміщено інформаційні буклети на 

стенді школи про основні функції, адресу, контакти 

відділу «Гірського бюро правової допомоги» та 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД. 
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1 листопада 2017 року працівники відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ здійснили робочий візит до Гірської обласної соціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат з метою надання допомоги вихованцю вищевказаного 

навчального закладу в отриманні 

аліментів. Також, з соціальним педагогом 

Вольвач Л.В. було складено план 

проведення правопросвітницьких уроків 

для вихованців інтернату. 

З метою підвищення правової 

обізнаності та забезпечення належного 

доступу до якісної безоплатної правової 

допомоги працівниками бюро здійснено 

розповсюдження інформаційних буклетів 

про основні функції, контактні дані відділу 

«Гірське бюро правової допомоги» та 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД у 

школі-інтернаті. 

 

В Кремінській ЗОШ № 4 проходив  

тиждень права. 09.11.2017р. працівників 

відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ запросили провести для 

учнів школи правові лекції, тому головним 

спеціалістом відділу, Подлєсняком В.Є., 

проведено правову вікторину для учнів 7 та 8 

класів. Також, були проведені лекції за 

темами: «Негативні соціальні явища та їх 

подолання», «Насильству – ні», «Торгівля 

людьми». Учасники зустрічі були дуже 

активними та висловили думку, що питання, 

які розглядались є актуальні. Всього участь у заходах прийняли 56 дітей. 

14 листопада 2017 року працівники відділу «Гірське бюро правової допомоги» з 

метою підвищення правосвідомості учнів Гірської обласної спеціалізованої загальноосвітньої 

школи-інтернату провели семінар, в ході якого відбулося інформування учнів з питань 

реалізації і захисту прав людини, а також 

забезпечення їх конституційних прав. Для 

підвищення правової свідомості учнів 

ознайомили з основними правами та 

свободами людини, роз'яснили поняття 

«безоплатної правової допомоги», розповіли 

дітям про належну правову поведінку, про 

права та обов’язки неповнолітніх та їх 

відповідальність за вчинення 

правопорушень. Для наочності учням були 

роздані буклети “Що таке безоплатна 

вторинна правова допомога та як її 

отримати? 
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16 листопада 2017 року працівників 

відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ запросили провести для 

учнів 5, 6 та 7 класів «Гірської обласної 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату» інтерактивний правовий урок на 

тему: «Права та обов’язки неповнолітніх», 

«Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх». Для наочності учням були 

роздані буклети «ТВОЇ ПРАВА-ТВІЙ 

ЗАХИСТ», правові орієнтири для кожної 

дитини». 

В рамках Всеукраїнського тижня права працівники Сєвєродонецького МЦ провели 

наступні заходи: 

04 грудня 2017 року працівників відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ  було запрошено до 

Золотівської багатопрофільної гімназії для 

проведення тематичного уроку для учнів 8 

класу на тему: «Я і Закон». Школярів було 

проінформовано про кримінальні та 

адміністративні правопорушення та яку 

відповідальність можна понести за їх 

вчинення. Особливу увагу приділили таким 

правопорушенням як крадіжка, 

умисне легке тілесне ушкодження, 

хуліганство, куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях, розпивання пива, 

алкогольних та слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння, 

дрібне хуліганство, дрібне викрадення чужого майна.  

05.12.2017р. заступником начальника відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ Бобильоваю А.В., в приміщенні Рубіжанської ЗОШ №1., для учнів 9 

класу було проведено науково - роз'яснювальний урок " Права та обов'язки учнів в навчальних 

закладах". Метою даного заходу було підвищення правової обізнаності серед підлітків. 

Також, в ході спілкування були роздані брошури "Твої права – твій захист: правові 

орієнтири для кожної дитини". 
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5 грудня 2017 року директор Сєвєродонецького місцевого центрз надання БВПД 

Володимир Богуш та головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєєвєродонецького МЦ Володимир Подлєсняк провели для студентів КП «Кремінський 

медичний коледж» семінар на тему :  «Знай та захищай свої права», мета якого – ознайомити 

молодих людей з їхніми правами та навчити застосовувати дані знання в житті. 

Володимир Богуш ознайомив 

присутніх з правовими засадами поведінки 

осіб при затриманні працівниками 

правоохоронних органів та обшуку, 

зазначив що потрібно вимагати захисника 

відразу після затримання (держава надає 

безкоштовного захисника кожній особі, 

яка є підозрюваною у вчинені злочину, або 

до якої застосовується запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою, а також - 

обвинуваченій, засудженій особі) 

Володимир Подлєсняк розповів 

студентам коледжу про поняття, ознаки, 

особливості адміністративної та 

кримінальної відповідальністі. 

Семінар проходив жваво, студентів 

та вчителів цікавило безліч питань на які 

працівники Сєвєродонецького МЦ надали 

вичерпні відповіді.  

 

 

 Відповідно до запрошення педагогічного 

колективу Рубіжанської ЗОШ №8, 6 грудня 2017 

року заступник начальника відділу "Рубіжанське 

бюро правової допомоги" Сєвєродонецького 

МЦ Бобильова А.В. провела тематичний урок 

для учнів 9-11 класів. На ознайомлення учням 

була надана тема "Адміністративна та 

кримінальна відповідальність та їх суспільне 

значення". Дана лекція розкривала поняття 

кримінальної та адміністративної 

відповідальності, віковий бар'єр з якого може 

наступати правова відповідальність, та види 

заходів які можуть бути застосовані до 

неповнолітніх за вчинення злочину чи 

адміністративного проступку.  

 

 8 грудня 2017 року головний спеціаліст 

відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєєвєродонецького МЦ Володимир Подлєсняк 

провів для студентів КП «Кремінський медичний 

коледж» семінар на тему: «Молодим людям для 

власного захисту. Що варто знати юнацтву в 

непростий час», мета якого – ознайомити молодих 

людей з правилами поведінки при надзвичайних 
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ситуаціях, розповів «Що таке торгівля людьми та як їй запобігти» та тему «Насильство: як 

протидіяти». 

Семінар проходив жваво, студентів та вчителів цікавило безліч питань на які вони 

отримали вичерпні відповіді.  

 

Працівники відділу «Гірське бюро правової допомоги» налагодили співпрацю щодо 

створення та роботи дистанційного пункту доступу до БПД у Золотівській багатопрофільній 

гімназії та ознайомили учнів навчального закладу з їхнім правом на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

Начальник Гусєва Т.В. та головний спеціаліст Переяслова Р.С. відділу правової 

допомоги 13 грудня 2017 р. провели навчальну лекцію «Права дитини на безоплатну правову 

допомогу» для учнів 9 класу Золотівської багатопрофільної гімназії. 

В ході лекції фахівці розповіли, що реалізації права дитини на безоплатну вторинну правову 

допомогу здійснюється через законного представника, зазначили хто може бути законним 

представником дітей та про перелік документів, які потрібно подавати у разі звернення до 

центру.  

Цього ж дня під час робочої зустрічі з директором гімназії працівники відділу 

розповіли про діяльність бюро правової допомоги та місцевого центру з надання БВПД, 

порядок звернення для отримання 

правової допомоги та організацію 

роботи мобільного пункту 

консультування. Відтак досягли 

згоди з керівництвом навчального 

закладу про функціонування в 

гімназії пункту консультування. 

Тетяна Гусєва зазначила: 

«Робота таких мобільних 

консультпунктів є вкрай важливою, 

адже допомагає не тільки з'ясувати 

юридичні проблеми, але й підвищує 

рівень правової грамотності цієї 

малозахищеної категорії громадян». 

 

20.12.2017р. начальником відділу "Лисичанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ Лютою Т.В., в 

приміщенні Лисичанської багатопрофільної 

гімназії, було проведено науково - 

роз'яснювальний урок "Права та обов'язки 

учнів в навчальних закладах" для учнів 7 класу. 

Метою даного заходу було підвищення 

правової обізнаності серед підлітків. 

Також, в ході спілкування були роздані 

брошури "Твої права – твій захист: правові 

орієнтири для кожної дитини" та в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!" було роздано 

інформаційні листівки про права студентів та 

учнів навчальних закладів. 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1705902559461491
https://www.facebook.com/office.severodoneck/photos/pcb.1705902559461491/1705902126128201/?type=3
https://www.facebook.com/office.severodoneck/photos/pcb.1705902559461491/1705902126128201/?type=3
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Захід 1.4.14 Утворення та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу, шляхом 

використання системи «Бібліоміст» бібліотек – для проведення скап-консультувань, 

відеоконференцій 

 

У 2016 році Сєвєродонецьким МЦ заключені меморандуми про співпрацю з 

бібліотеками, де передбачено утворення дистанційних пунктів доступу до БПД через Skype-

зв’язок  шляхом використання системи «Бібліоміст» у: 

1) Сєвєродонецькій міській публічній бібліотеці для дорослих; 

2) Кремінській центральній бібліотечній системі; 

3) Попаснянській центральній бібліотечній системі; 

4) Лисичанській центральній бібліотечній системі; 

5) Рубіжанській центральній бібліотечній системі; 

На жаль, у 4 кварталі 2017 року через систему «Бібліоміст» не звернулось жодної 

особи, але належні умови для цього забезпечено. 

 

Завдання 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

Захід 1.5.1 Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД 

 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД був проведений аналіз потреби 

укладання контрактів з адвокатами для забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної 

правової допомоги , які зазначені п.п. 1,2,21,22,8 – 12 ч. 1 ст. 14 Законом України  «Про 

безоплатну правову допомогу». За підсумком, Центром було укладено 0 контракти з 

адвокатами у 4 кварталі 2017 року.   

 

Захід 1.5.3  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 1.5.5. Здійснення моніторингу та поширення серед адвокатів інформації щодо 

навчальних заходів, котрі проводяться адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в 

яких могли б взяти участь адвокати 

Серед адвокатів, які співпрацюють з Сєвєродонецьким МЦ поширюється інформація 

щодо навчальних заходів, котрі проводяться адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо 

в яких могли б взяти участь адвокати. Також, на сторінці фейсбук Сєвєродонецького МЦ 

висвітлюється інформація щодо роботи проекту «Адвокат майбутнього». 

 

 

Захід 1.5.9. Узагальнення та поширення кращих практик адвокатської діяльності,         

прикладів успішного захисту, інформації щодо успішних та типових справ працівників 
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центру. Постійне наповнення інформаційного дайджесту системи безоплатної              

правової допомоги в Україні 

Щомісяця до 5 числа  працівниками Сєвєродонецького МЦ  проводиться узагальнення 

кращої практики надання адвокатами БВПД. Дані подаються до Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях для 

подальшого наповнення інформаційного дайджесту.  

Так, у четвертому кварталі 2017 р. адвокатами було відзвітовано по 93 успішним 

справам.  

Центром регулярно розповсюджуються інформаційні дайджести БПД  серед адвокатів, 

які надають БВПД та уклали контракти з Сєвєродонецьким  МЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.5.12.  Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та 

рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД 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. 

 

 

 

 

 

 

Захід  1.5.16. Аналіз скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості 

надання БВПД, участь адвоката в підвищенні кваліфікації та винесення на обговорення 

Керівної ради питання щодо виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають БВПД 

Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз  скарг на адвокатів, які надають 

БВПД. У період з 02 жовтня по 29 грудня 2017 року до Центру не надходили скарги на роботу 

адвокатів.   
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Захід 1.5.17 Надання консультацій з питань державної реєстрації громадських 

формувань місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Сєвєродонецький місцевий центр продовжує роботу з прийому та видачі документів,  

щодо державної реєстрації громадських формувань, та надання консультацій. 

У період з 02 жовтня по 29 грудня 2017 року Сєвєродонецьким МЦ прийнято 47 заяв  та 

внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань документи щодо державної реєстрації змін до 

установчих документів юридичної особи. Також, центром постійно проводиться розміщення 

актуальної інформації  на офіційному сайті центру в мережі Фейсбук. 

 

Захід 1.5.18 Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості надання 

безоплатної правової допомоги для працівників місцевого центру (підвищення кваліфікації) 

також на базі МРКП, за участю ГО, адвокатів-тренерів 

28 листопада 2017 року  в  м. Сєвєродонецьк відбувся семінар           «Особливості 

призначення виплат ВПО», в якому взяли участь працівники 

Сєвєродонецького  та Міловського місцевих центрів з надання БВПД. Захід організований у 

рамках проекту «Адвокація, захист та правова допомога ВПО», що реалізується БФ "Право на 

Захист" за підтримки Агентства ООН у 

справах біженців (UNHCR). 

Під час семінару були розглянуті 

питання особливості призначення пенсійних 

виплат, призначення соціальних виплат 

ВПО, останні зміни у законодавстві, 

особливості призначення допомоги при 

народженні дитини. 

Учасниками заходу жваво 

обговорювались проблемні питання 

призначення пенсійних, соціальних виплат 

ВПО, а також успішні та негативні судові 

практики у сфері захисту прав ВПО.  

 

 

Захід 1.5.19. Моніторинг дотримання МЦ та Бюро правової допомоги Регламенту 

надання безоплатної первинної правової допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні 

консультування тощо) 

 
Центром здійснюється моніторинг дотримання умов надання БППД працівниками 

якісної первинної правової допомоги. 

 

1.2.  Створення   ефективної   системи  управління   правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та    партнерських 

мереж системи БПД 

Захід 2.1.2. Участь працівників  Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД                      

у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів , обмін досвідом між 

працівниками Центрів  регіону/регіонів  з метою навчання                                                                      

та поширення позитивного досвіду 

https://www.facebook.com/Milove.MC/?fref=mentions
https://www.facebook.com/right2protection/?fref=mentions
https://www.facebook.com/right2protection/?fref=mentions
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06-07 грудня 2017 року, в рамках 

проекту ПРООН та спільно з партнером 

Пирятинського РГО «Жіночі ініціативи», 

відбувся тренінг для працівників місцевих 

центрів з надання БВПД та Бюро правової 

допомоги у Луганській області на тему: 

«Емоційна компетентність та стратегія 

подолання конфліктів». 

Участь у заході прийняли 

працівники Сєвєродонецького, Старо-

більського, Міловського місцевих центрів 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Тренінг проводили 

представники ГО «Інститут розвитку соціальної згуртованості» та спеціалісти з впровадження 

відновних практик (посередництва) – Ірина Таран та Марья Нестерова. 

Близько 90% тренінгу було присвячено відпрацюванню практичних навичок та 

проведено у форматі рольових ігор, роботи в малих групах та практичних вправ. Виконання 

вправ на розвиток емоційної компетентності. Були проведені ігри щодо модерації та 

фасилітації спільного ухвалення рішень. Проходили жваві групові дискусії 

 

21.12.2017р. до Сєвєродонецького Місцевого 

центру завітала колега - Василенко Ольга Іванівна - 

заступник директора Першого Миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з метою знайомства з колегами та 

обміну досвідом. Під час зустрічі були обговорені 

основні питання, які виникають під час роботи. 

Домовилися про подальшу сумісну співпрацю та 

обмін досвідом.  

 

Захід  2.1.3. Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю 

адвокатів системи БПД, партнерських організацій, МРКП з питань якісного надання БПД, 

також з урахуванням успішної практики 

 

13 листопада 2017 року  в  приміщенні Головного територіального управління юстиції 

в Харківській області проведено круглий стіл на тему: «Як органи місцевого самоврядування і 

держава можуть відповісти на правові потреби громад?», в якому взяв участь представник 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Відбулась презентація методичних рекомендацій “Програма надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

розроблення, планування, виконання, 

звітування”. 

Після цього пройшло активне 

обговорення прийняття програм 

правової освіти населення на місцевому 

рівні, присутні поділились своїм 

досвідом стосовно залучення нових 

партнерів, розповіли успішні практики 

взаємодії системи безоплатної правової 

допомоги та органів місцевого 
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самоврядування щодо забезпечення реалізації Програм з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, проведення різних заходів з правової освіти населення та ін.  

 

Захід  2.1.5. Залучення у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для 

забезпечення надання БВПД суб’єктам відповідного права, у разі, коли зазначені суб’єкти не 

володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими 

У період з У період з 01 жовтня по 31 грудня  2017 року  необхідності у залученні 

перекладача (сурдоперекладача)  не виникало. 

Захід  2.1.6. Розвиток та навчання параюристів територіальних громад з питань 

запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності 

В приміщені ГО «Кремінський центр 

регіонального розвитку «НАША ГРОМАДА» 

працівники відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 25 жовтня 2017 

року провели  правовий всеобуч для членів ГО 

«Кремінський центр регіонального розвитку 

«НАША ГРОМАДА» з питань оформлення 

субсидій, пільги для ВПО, оформлення документів 

для ВПО , питання спадку.  

 

Завдання 2.2 Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ 

Захід 2.2.2 Залучення партнерів БПД, ГО, адвокатів-тренерів, адвокатів та ін. до 

організації, проведення тематичних навчань, в тому числі ресурсного забезпечення 

(університети, громадські організації, благодійні фонди, експерти, лідери громадської думки 

тощо) 

09.12.2017р. в м.Сєвєродонецьк Луганської області пройшов семінар для адвокатів. 

Програма семінару включала наступні актуальні питання адміністративного судочинства: 

особливості тактики використання адвокатом процесуальних недоліків і прорахунків сторони 

обвинувачення на первісних стадіях досудового розслідування у справах про корупційні 

злочини; як має діяти захисник у застосуванні заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Також, було висвітлено загальні питання дисциплінарної відповідальності за порушення ЗУ 

"Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та правила адвокатської етики. 

В ході семінару Головою ради адвокатів Луганської області було наголошено про те, що 

система БПД проводить конкурс з відбору адвокатів, які надаватимуть безоплатну правову 

допомогу громадянам, та було надано слово директору Сєвєродонецького МЦ з НБВПД 

Володимиру Богушу, який у свою чергу розповів про умови проведення конкурсу та як подати 

заявку на участь у конкурсі. 
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Захід 2.2.3. Висвітлення інформації про функціонування 

МРКП мережі Інтернет 

Інформація  щодо функціонування МРКП 

висвітлюється на офіційній сторінці Фейсбук 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Децентралізація системи БПД 
 

Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень 

 

Захід 3.1.1 Організація та участь у засіданнях Керівної ради Центрів Луганської та 

Харківської областей 

28.11.2017р. директор Сєвєродонецького МЦ прийняв участь у засіданні керівної ради 

Центрів Луганської та Харківської областей в режимі скайп-зв’язку. 

 

Захід 3.1.2. Аналіз діяльності Центрів з урахуванням квартальних планів роботи та 

внесення пропозицій щодо подальшого розвитку на розгляд Керівної ради 

 

Аналіз діяльності місцевого центру проведено з урахуванням квартального плану 

роботи,  проведено у 2 декаді листопада з метою підготовки до засідання Керівної ради. 

 

Захід 3.1.3 Оприлюднення  звітів про виконання квартальних планів роботи центрів 

Звіти про виконання квартального плану за 3 квартал 2017 року надіслано до 

Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській області для оприлюднення 

на офіційному сайті Центру у 1  декаді  жовтня   2017 року. 

 

Захід 3.1.4 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою 

прийняття управлінських рішень 

 

7 листопада 2017 року директором 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання БВПД  Володимиром Богушем 

проведено робочу нараду для працівників 

Центру з питань організації роботи щодо 

виконання завдань річного  плану діяльності 

Центру  у  3  кварталі 2017 року.   
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Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 

Захід 3.2.1. Аналіз поданої інформації до РЦ та моніторинг проведення             

правопросвітницької роботи МЦ 

Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз інформації, яка надається до 

Регіонального центру. Також, у 3 декаді грудня 2017 року проведено аналіз право-

просвітницької роботи  Центру, за його результатами  визначено пріоритетні напрямки цієї 

роботи у 2018 році. 

Захід 3.2.2. Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг проведення 

правопросвітницької роботи Бюро правової допомоги 

Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз інформації, яка надається до Центру 

відділами «Бюро правової допомоги», а також у 2 декаді грудня  2017 року проведено аналіз 

правопросвітницької роботи  відділами «Бюро правової допомоги», за його результатами  

визначено пріоритетні напрямки цієї роботи у 2018 році. 

 

Захід 3.2.4 Виїзний моніторинг, спостереження та оцінювання надання Бюро 

безоплатної правової допомоги. Щомісячно проводилися виїзди до відділів бюро правової 

допомоги з метою перевірки надання БПД. 

Під час робочого візиту директора 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД Володимира Богуша до Кремінського бюро 

правової допомоги 25.10.2017р. було проведено 

консультування громадян, які звернулись для 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

безпосередньо директором Центру. Також, Богуш 

В.Д. надав рекомендації працівникам Бюро щодо 

деяких питань застосування норм законоджавства 

України у сфері надання правової допомоги 

громадянам.  

 

Захід 3.2.5. Аналіз своєчасності та повноти надання звітів МЦ за напрямками 

діяльності 

У 2 декаді грудня 2017 року  проведено аналіз своєчасності та повноти надання звітів 

працівниками  відділів Сєвєродонецького  МЦ. За результатами аналізу визначено, що звіти 

подаються своєчасно та в повному обсязі. 

 

Захід 3.2.7. Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи,                                     

з метою покращення роботи 

У 3 декаді грудня 2017 року  проведено аналіз  виконання відділами Сєвєродонецького 

МЦ (включно з Бюро правової допомоги)  плану роботи Центру. Отримано результати 

проведення правопросвітницьких заходів у 4 кварталі 2017 року та визначено проблемні 

питання, які виникають при організації таких заходів. 

Захід 3.2.9. Аналіз ефективності 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. 
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Завдання 3.3 Управління людськими ресурсами 

Захід  3.3.3. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-

лайн навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової 

допомоги, з надання БППД та БВПД (загальна кількість осіб – 3 ) 

 

Впродовж 4 кварталу 2017 року  

Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішнє 

навчання працівників з питань: порядок надання 

БППД та БВПД; організація проведення 

правопросвітницьких заходів.  
 

 

 

Захід 3.3.6. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-

лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ включно з бюро правової допомоги з питань 

організації та планування фінансової діяльності, раціонального використання бюджетних 

коштів, формування бюджетних запитів (кількість осіб – 4) 

 

15 листопада 2017 року головний 

бухгалтер Сєвєродонецького МЦ  Зінченко 

Олена розповіла працівникам  Центру  про 

раціональне використання бюджетних коштів 

при плануванні закупівлі товарів та послуг.  

 

 

Захід 3.3.7. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні         

он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової допомоги з питань 

організації, планування діяльності МЦ, Бюро; аналітичної спроможності центрів 

(кількість осіб – 5) 

Впродовж 4 кварталу 2017 року  Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішнє навчання 

для працівників Центру з питання порядку надання та оформлення  звітів про виконання 

квартального плану діяльності Центру. 

 

Захід 3.3.8  Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-лайн 

навчання) для персоналу РЦ та МЦ включно з бюро правової допомоги з питань матеріально-

технічного забезпечення та розвитку інфраструктури, використання ПЗ 

(кількість осіб – 2) 

Впродовж 4 кварталу 2017 року  Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішнє навчання 

для працівників Центру з питання питань матеріально-технічного забезпечення та розвитку 

інфраструктури. 

 

Захід 3.3.9 Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні               

он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ включно з бюро правової допомоги з питань 

комунікації: проведення правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних                 

матеріалів, презентацій, організація та проведення круглих столів тощо  

(кількість осіб – 7) 
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Впродовж 4 кварталу 2017 року  Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішні навчання 

для працівників Центру з наступних питань: розповсюдження інформаційно-просвітницьких 

матеріалів серед населення; підготовка презентацій на правову тематику для цільової 

аудиторії; участь в різноманітних заходах, які проводять партнери з метою розповсюдження 

інформації про Центр.  

1. 4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів   ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Заходи у звітному періоді не передбачені. 

1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 

новітніх інформаційних технологій 

Захід 5.1.1. Застосування ПЗ «M.E.DOC IS» та використання з метою 

формування податкової, статистичної, бюджетної та фінансової 

звітності, звітності до ФСС з ТВП 

Застосовується головним бухгалтером Сєвєродонецького МЦ 

постійно у разі необхідності виконання бюджетної звітності. 

 

Завдання 5.2. Електронний документообіг та кадровий облік 

Захід 5.2.1 Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 

вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної діяльності) – 

відсоток впровадження ПЗ  100%. 

 

Захід 5.2.2 Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління (електронний 

документообіг - вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної 

діяльності) – здійснюється регулярно 

 

Захід 5.2.3 Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників на 

роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення військового обліку, 

підготовка проектів  наказів, облік та моніторинг робочого часу) 

відсоток впровадження ПЗ  100%. 

 

Завдання 5.3.  Інноваційні форми доступу до БПД 

Захід 5.3.2. Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом  укладення договорів  про 

співпрацю 
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У 4 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано  

два  Меморандуми  про співпрацю  з:  

1) Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та ГО 

«Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада»; 

2) Троїцьким районним сектором з питань пробації. 

Завдання 5.4  Створення порталу системи БПД 

Захід 5.4.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту 

БПД 

Протягом 4 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ надавались статті до 

Регіонального центру для публікації на офіційній сторінці Регіонального центру з надання 

БВПД у Луганській та Харківській областях  http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny 

 

Завдання 5.6. Розвиток аналітичної спроможності центрів 

Захід 5.6.1 Організація системного аналізу звернень по БПД 

Сєвєродонецьким  місцевим центром з надання БВПД щомісячно проводиться аналіз 

звернень клієнтів,  які  звернулися безпосередньо до Центру та Бюро правової допомоги. 

За результатами аналізу визначається розподіл клієнтів за: категорією питань, з якими вони 

звернусь;  за віком;  за статтю; за категорією осіб, які мають право на отримання БВПД. 

 

Захід 5.6.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих 

доручень).  

 

За третій квартал 2017 року  Сєвєродонецьким МЦ було видано 230 доручення  та 61 

наказ працівнику відділу представництва для складання процесуальних документів та 

здійснення представництва інтересів. Розподіл справ між адвокатами проводився у 

відповідності до затвердженого Порядку розподілу справ  між адвокатами, які надають БВПД. 

Щомісячно до Координаційного центру з надання правової допомоги подається Звіт про 

видані доручення адвокатам для надання БПД по ЦАС. 

 

 

Захід 5.6.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок 

доступу 

 

Протягом другого кварталу 2017 року до Сєвєродонецького МЦ звернулось 1340 осіб, 

що становить 0,4%  від загальної кількості населення, що обслуговується Сєвєродонецьким 

МЦ (338 275 чол.). 

 

Захід 5.6.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів 

 

Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами Сєвєродонецького МЦ 

щомісячно проводиться аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів. За  

четвертий квартал  2017 року Центром було прийнято та перевірено 676 актів  надання БВПД. 

 

Захід 5.6.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ.  

 

Працівником відділу представництва Сєвєродонецького МЦ та працівниками відділів 

«Бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ було складено 61 процесуальних 

документів за 4 квартал 2017 року. Даний  аналіз проводиться щомісячно. 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny
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Захід 5.6.6. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам 

Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами Сєвєродонецького МЦ 

щоп’ятниці надсилається до Регіонального центру Звіт про стан реєстрації фінансових 

зобов’язань за бюджетною програмою КПКВК 3603030 (оплата послуг адвокатам). Аналіз 

щодо кількості виплачених коштів адвокатам проводився у 3 декаді кожного місяця у звітному 

періоді, тож у четвертому кварталі було прийнято  118 акти ЦАС та здійснено оплату на суму 

76386,76грн 

 

Захід 5.6.7 Аналіз  показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на 

території; постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів, 

кількість суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ відбування покарань, 

психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо) 

З метою покращення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

Сєвєродонецьким МЦ щомісячно  проводиться аналіз показників роботи адвокатів, які уклали 

контракт з центром.  

Фіксуються  випадки відмови адвоката від прийняття доручення по справі. Факти 

відмови враховуються при розподілі справ. 
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соціальне 
забезпечення

21%

житлове
9%

сімейне
13%

спадкове
10%

земельне
4%

договірне
3%

трудове
6%

адміністративне
2%

інше цивільне
26%

виконання 
судових рішень

2%інше 
3%

неправове 
питання

0,1%

медичне
2%

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 жовтня  по 31 грудня 2017 року Сєвєродонецьким  місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними  

підрозділами, було зареєстровано 1340 звернення клієнтів, з яких  1130 нових звернень 

клієнтів,  210 повторних звернень;  1054 особам було надано правову консультацію,  286 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 надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 
207 52 155 

2 Відділ «Гірське бюро» 175 168 7 

3 Відділ «Кремінське бюро» 204 197 7 

4 Відділ «Лисичанське бюро» 302 207 95 

5 Відділ «Попаснянське бюро» 197 194 3 

6 
Відділ «Рубіжанське бюро» 255 236 19 

Разом по МЦ 1340 1054 286 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  283   рішень 

про надання  БВПД, видано  230   доручень  адвокатам, та 61 наказів штатним  працівникам 

(представництво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів). По 4  

письмовим зверненням було надано відмову  у наданні БВПД. 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення - 278 (21%),  спадкового - 131  (10%),  сімейного -181 (13%),  медичне – 16 (2%), 

трудового - 80  (6 %),   адміністративного - 21 ( 2 %),   земельного - 49 ( 4 %),   договірного - 43 

(3 % ),   житлового - 122 (9 %),  іншого цивільного  права - 345 (26 %),  з питань виконання  

судових рішень -  31 (2 %),  з  інших питань - 41  (3%)  та з  неправових питань  - 2  (0,1%). 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Сєвєродонецького МЦ за звітний 

період за категорією питань. 
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання БВПД до 

Сєвєродонецького МЦ,  за статтю 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання  

БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за віком 
 

 

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

категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за четвертий  квартал 2017 року 

звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) - 110 (39%); інваліди – 16 (6%); ветерани війни – 7 (2%); 

внутрішньо переміщені особи – 149 (53%); інші категорії  – 1 (0,01%). 

 

 

 

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

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

на отримання БВПД 

жінки 751 ос.
(67%)

чоловіки
379 ос.
(33%)

від 18 до 35 років 
181 ос.
( 24%)

від 35 до 60 років 
525 ос.
(48%)

понад 60 років
422 ос.
(37%)

до 18 років
2 ос.

(0,005%)
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Крім цього,  Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД  в тому числі Бюро 

правової допомоги за четвертий  квартал 2017 року  було: 

✓ здійснено 19 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність                                    

3  дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

✓ загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 177   

осіб,  в тому числі   127 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень 

до мобільних консультаційних пунктів та   50  осіб 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    99   правопросвітницьких заходів. 

✓ розміщено у  ЗМІ    19  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

✓ надано  0  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Сєвєродонецького місцевого 

центру  з НБВПД  в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

Бюро 

Сєвєродонецького 

МЦ 

К-ть 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

К-ть діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість ОМС 

та установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

К-ть 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

К-ть 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

1 Гірське бюро 1/3 3/18 0 15 0 

2 Кремінське бюро 4/48 4/2 0 33 0 

3 Лисичанське бюро 4/12 2/13 0 5 0 

внутрішньо 
переміщені особи

53%

малозабезпечені 
особи
39%

інваліди
6%

ветерани війни
2%

інші категорії
0,01%
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4 Попаснянське бюро 4/21 2/17 0 28 0 

5 Рубіжанське бюро 1/2 1/0 0 12 0 

Разом по МЦ: 19/127 12/50 0 99 0 

 

 

 


