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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, підтримка в актуальному 

стані карти правових потреб. 
 

У 3 декаді березня 2018 року відділом організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу, відділом правової інформації та консультацій  та відділами Бюро 

правової допомоги Сєвєродонецького МЦ проведено  аналіз першочергових правових потреб 

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

районів Луганської області. Карту правових потреб населення детальніше можна переглянути 

за посиланням:   https://drive.google.com/open?id=0ByBxr4Cv02bTVHNFdk9iVlpSMW8 

 

Захід 1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для 

цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, ОВВ, іншими 

установами та організаціями, ГО тощо, спрямовані на найактуальніші питання життя 

громад 

15.01.2018р. начальником відділу «Гірське бюро 

правової допомоги» Гусєвою Т.В. з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, на 

яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни 

та гарантії їх соціального захисту» у приміщенні Ради 

ветеранів м. Гірське проведено лекцію  на тему: 

«Гарантії та соціальний захист ветеранів війни». 

Начальником відділу розкриті основні питання: 

https://drive.google.com/open?id=0ByBxr4Cv02bTVHNFdk9iVlpSMW8
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пільги, які надаються ветеранам війни та державна соціальна підтримка ветеранів війни. 

25.01.2018р. начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ Жадан З.М проведено лекцію в Кремінському районному центрі 

зайнятості населення на тему "Легальна зайнятість населення" для осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості. Під час лекції розповіла про роботу бюро правової допомоги, довела 

останні зміни, які відбулись в законодавстві України, були роз'яснені правові наслідки у разі 

праці без трудового договору. Серед присутніх була поширена інформація як скористатись 

правом на безоплатну правову допомогу, куди в разі необхідності телефонувати і звертатись за 

її отриманням.  

 

26.01.2018р. в приміщенні Рубіжанського міського центру Соціальних служб для сім'ї, 

дітей і молоді заступником начальника відділу 

"Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ, була проведена 

роз’яснювальна лекція на тему: "Порядок дії 

З.У. "Про запобіганню та протидію домашньому 

насильству". В ході лекції обговорювались 

питання, щодо поняття обмежувального 

припису - його значення та органів, які мають 

право його видавати, щодо кола осіб які мають 

право вносити данні до Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

06.02.2018р. відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД провів презентацію роботи Сєвєродонецького МЦ  щодо правової допомоги 

жертвам домашнього насилля, надання допомоги в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Захід відбувся в Попаснянському РДК, за 

участю Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА, соціальних служб, 

районного відділу поліції та місії "Лікарі без кордонів". 
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08.02.2018р. відділом «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ у 

приміщенні станції Попасна регіональної філії 

«Донецька залізниця» ПАТ «Укралізниця» проведений 

семінар  для залізничників щодо трудового, 

медичного, соціального права. Також, розповсюджено 

буклети проекту «Я маю право!» та тематичні буклети 

БВПД в приміщеннях станції та вокзалу ст.Попасна 

ПАТ «Укрзалізниця».  

07.02.2018р. начальник відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ за надання БВПД Жадан 

З.М провела семінар з безробітніми, що стоять на 

обліку в районному центрі зайнятості населення 

на тему "Легальна зайнятість населення". Під час 

семінару присутні отримали інформацію про 

роботу бюро правової допомоги, були доведені 

останні зміни, які відбулись в законодавстві 

України, роз'яснені правові наслідки у разі праці 

без трудового договору. В семінарі прийняли 

участь 16 осіб.  

13.02.2018р. відділом «Попаснянське бюро правової допомоги» разом з партнерами з 

Департамету соцзахисту Луганської обласної 

державної адміністрації, УСЗН, Попаснянського 

районного відділу національної поліції, проведено 

наступні заходи в с. Вовчоярівка та с. 

Малорязанцеве: 

- Проведено лекції «Права дитини» для учнів в 

навчальних закладах с. Вовчоярівка та с. 

Малорязанцеве. Під час лекції також надано 

інформацію про нововведення Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», 

обговорено його види. Розглянуто цикли 

насильства, негативні наслідки для постраждалого, 

кривдника та дітей. 

- Проведено ознайомчі презентації проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» в громадах с. Вовчоярівка, с. 

Малорязанцеве. 

- Поширено матеріали проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» (оформлення субсидії, аліменти) - 40шт. 

- Особистий прийом громадян в с. Вовчоярівка 

та в с. Малорязанцеве. Проконсультовано 8 осіб 

(соціальне право - 7, сімейне - 1). 

 

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

свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права  14 лютого та  21 лютого 

2018 року Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області та 

Сєвєродонецьким МЦ було встановлено намет  “Перехрестя права” на перехресті проспекту 

Хіміків та проспекту Центральний міста Сєвєродонецьк. 
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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 

Головного територіального управління юстиції та Центрів безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській області. 

18 лютого 2018 року 

Сєвєродонецький МЦ спільно з Головним 

територіальним управлінням юстиції у 

Луганській області святкували Масницю з 

мешканцями міста Сєвєродонецьк. На 

площі зібралося багато людей, яких 

пригощали млинцями з медом та 

варенням, бубликами, чаєм та інш. Всі 

бажаючі отримали консультацію 

спеціалістів прямо на вулиці, а також, 

працівники провели інформування 

громадян щодо порядку отримання БПД 

та проекту "Я маю право!".  

 

27.02.2018р. відділом «Попаснянське 

бюро правової допомоги» Сєвєро-

донецького МЦ проведено на території СП 

«Вагонне депо» регіональної філії 

«Донецька залізниця» ПАТ «Укралізниця» 

семінар для працівників Депо щодо 

трудового, медичного та соціального 

права. Після семінару проведено 

індивідуальне консультування працівників 

( звернулось 4 особи). 

 

28.02.2018р. в приміщенні Рубіжанського міського центру соціальних служб для дітей, 

сім'ї і молоді заступником начальника відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ було проведено семінар на тему "Порядок позбавлення батьківських 

прав та порядок стягнення аліментів з осіб, які позбавленні батьківських прав". В ході даного 

заходу присутнім було роз’яснено порядок та підстави позбавлення батьківських прав, порядок 

https://www.facebook.com/pg/office.severodoneck/photos/?tab=album&album_id=1770812489637164
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та підстави відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та правові наслідки 

у разі позбавлення особи батьківських прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2018р. відділом «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД здійснено наступні заходи в                                 

смт. Білогорівка Попаснянського району: 

- участь у проекті «Відповідальність 

починається з нас», 

- лекція в рамках проекту 

«Я_МАЮ_ПРАВО!»  

 

07.03.2018р. працівниками відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» 

проведено правовий всеобуч для соціальних 

фахівців центу соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. Розглядались питання оформлення 

спадщини, нове в законодавстві про домашнє 

насильство, оформлення договорів.  

 

15.03.2018р. в приміщенні Комунальної установи "Територіальний центр соціального 

обслуговування Рубіжанської міської ради" головним спеціалістов відділу «Рубіжанське бюро 

правової допомого» Сєвєродонецького МЦ       

Конопліною К.О. разом з юристом даної 

установи Фістик Д.М. було проведено лекцію на 

тему «Правові аспекти спадкування за законом 

та за заповітом». Також відвідувачам та 

робітникам центру було надано інформацію 

щодо роботи бюро правової допомоги та 

можливостей отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

28.03.2018р. в залі громадської організації «Наша громада» разом з центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ Подлєсняк В.Є провів лекцію «Соціальний та правовий 
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захист сімей в СЖО». Одним з напрямків 

роботи відділу є робота з сім’ями, які 

опинились в складних життєвих обставинах. 

Ці сім’ї отримали змогу безкоштовно 

скористатись послугами юристів. Була 

надана інформація щодо оформлення 

субсидій та соціальних виплат, прийняття 

спадщини, розглянуті питання щодо 

проблем насильства в сім’ях, трудового 

законодавства.  

26.03.2018р. в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні 

Попаснянського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Луганської області 

відбулось спільне консультування громадян. Роботу консультативного пункту забезпечили: 

начальник районного відділу ДВС ГТУЮ у Луганської області Підпалий О.І., заступник 

начальника відділу Гордієнко Л.М. та начальник відділу «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ Сушко І.О.  На спільну консультацію звернулось 4 особи з 

таким питаннями: 

- Примусове стягнення з заробітної плати боржника заборгованості за виконавчим 

документом. (стосовно аліментів). 

- Прийнято заяву на видачу 

довідки про відсутність виконавчих 

документів. 

- Соціальне право: перерахування 

житлової субсидії. 

- Сімейне право: розірвання 

шлюбу та отримання аліментів.  

 

 

 

Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 

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

 

На виконання меморандуму про 

співпрацю з Кремінським районним 

центром зайнятості 17.01.2018р. 

начальник відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Жадан З.М провела 

семінар з безробітніми, що знаходяться 

на обліку в центрі зайнятості. 

Розглядались питання оформлення на 

роботу по строковій трудовій угоді, 

правові відносини з роботодавцями. В 

семінарі прийняли участь 28 осіб. 

 

 

22.02.2018р. представниками відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєверодонецького МЦ з надання БВПД спільно зі спеціалістом землевпорядником Виконкому 

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
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Гірської міської ради Кравцовою М.І. та 

представником NRC надано правову допомогу 

мешканці м.Гірське Нікіфоровій Н.І. з приводу 

набуття права власності на спадщину після 

померлого батька. Будинок було зруйновано 

внаслідок проведення бойових дій. В результаті 

бесіди було встановлено алгоритм дій яким буде 

вирішено проблемне питання. 

 

 

Захід 1.1.4 Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів 

(зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 
 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на початку січня 2018 року розроблені буклети «Права дитини» та «Сєвєродонецький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги», за фінансової підтримки Програми 

розвитку ООН в Україні. 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/news/18/03/iloveimg_com.jpg
http://un.org.ua/ua/
http://un.org.ua/ua/
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Захід 1.1.5 Розробка та або розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову тематику 

відповідно до інтересів цільової аудиторії 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД та підпорядкованими  йому бюро 

правової допомоги впродовж звітного періоду  проведено 37 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» та в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.1.7  Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, 

соціальних мережах та на веб – сайтах 

 

Інформація щодо заходів з реалізації проекту «Я маю право!» постійно висвітлюється  на 

сторінці Facebook Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (https://www.facebook.com/office.severodoneck/) 

https://www.facebook.com/office.severodoneck/
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11.01.2018р. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» відділ «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД надав для розміщення на офіційному сайті Попаснянської районної ради покроковий 

алгоритм дій для отримання аліментів громадянам згідно чинного законодавства України. З 

матеріалом можна ознайомитися за посиланням http://rasot.gov.ua/news/1780/ 

28.02.2018р. у соціальній сторінці Facebook ГО Луганська обласна організація «Союз 

юристів України» розміщено відеоролик загальнонаціонального правопросвітницького проекту  

«Я МАЮ ПРАВО!» 

https://www.facebook.com/groups/812328872258420/permalink/992977060860266/ 

 

 

 

Захід 1.1.8   Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення 

громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах 

життя (поблоково) 

 

 

У виданні територіальної громади Кремінського району "Кремінщина" випуск №5-6(8995-

8996) від 20.01.2018р. працівниками "Кремінське бюро правової допомоги" була розміщена 

стаття на тему "Правова допомога ветеранам" 

 

 

 

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=1728002983918115
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=1728002983918115
http://rasot.gov.ua/news/1780/
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=1728002983918115
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=1728002983918115
https://www.facebook.com/groups/812328872258420/permalink/992977060860266/
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У виданні терито-

ріальної громади                              

м. Сєвєродонецька «Сєвє-

родонецькі вісті» випуск 

№8(6679) від 23.02.2018р. 

була розміщена стаття на 

тему "Надання безоплатної 

первинної та вторинної 

правової допомоги".  

 

 

 

 

 

23 лютого 2018 року (з повтором 09.03.2018р.) на Кремінському районному радіо у 

рубриці "Закон і ми" був оприлюднений виступ начальника відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги»  Сєвєродонецького МЦ  Зої Жадан на тему "Протидія домашньому насильству", а 

також стосовно правил і дій у випадках укладання договорів. Аудіозапис можна отримати за 

посиланням: https://drive.google.com/open?id=1Xjg5OWoKYQUeZd-0swKxDNw6hH21qZcz 

Також, 04.01.2018 р. відділ «Попаснянське бюро правової допомоги» надав для 

розміщення на офіційному сайті Попаснянської районної ради покроковий алгоритм дій при 

безкоштовному оформленні земельної ділянки громадянам згідно чинного законодавства 

України. Сайт Попаснянської районної ради: http://rasot.gov.ua/news/1769/ 

https://drive.google.com/open?id=1Xjg5OWoKYQUeZd-0swKxDNw6hH21qZcz
http://rasot.gov.ua/news/1769/
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17.01.2018р. на офіційному сайті Кремінської районної ради опубліковано інформацію 

на тему : "Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу  у 2017 

році". Детальніше за посиланням: http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/blizko_11_tis_ 

veteraniv_vijni_otrimali_bezoplatnu_pravovu_dopomogu_u_2017_roci/15-1-0-1324 

25.01.2018р. на офіційному сайті Рубіжанської міської ради опубліковано інформацію на 

тему : "Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної 

правової допомоги". Детальніше за посиланням: http://rmr.gov.ua/news/p4488 

 

Захід 1.1.11  Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування 

 

24.01.2018р. відділ «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

провів семінар «Права пацієнта в розрізі медичної реформи». На семінарі були присутні 

заступник голови Попаснянської 

районної військово-цивільної 

адміністрації Проскурко В.І.,                 

в.о. голови Попаснянської 

районної ради Черников М.М., 

головний лікар ЦПМСД Гурова 

В.М., головний лікар 

Попаснянської центральної 

районної ради Ковальчук О.В., 

медичні працівники, пацієнти. 

Загальна кількість - 19 осіб.  

 

 

19.02.2018р. в приміщенні «Управління ПФУ в м. Лисичанську  Луганської області» 

начальником відділу "Лисичанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ  Лютою 

Тетяною було проведено навчання для представників Управління на тему "Права людини". В 

ході лекції обговорювались питання щодо поняття 

людини та походження прав людини;  громадське 

суспільство і права людини;  Конституція України і 

права людини, тощо. По завершенню лекції були 

роздані інформаційні матеріали в рамках 

правовпросвітницького проекту "Я маю право!" 

(http://pravo.minjust.gov.ua) в кількості 30 брошур, а 

також інформаційні плакати та інформаційні 

буклети щодо діяльності Місцевого центру. Даний 

захід був проведений в рамках 

загальнонаціонального проекту "Я маю право!"  

 

Захід 1.1.12  Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги 

http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/blizko_11_tis_%20veteraniv_vijni_otrimali_bezoplatnu_pravovu_dopomogu_u_2017_roci/15-1-0-1324
http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua/publ/rizne/blizko_11_tis_%20veteraniv_vijni_otrimali_bezoplatnu_pravovu_dopomogu_u_2017_roci/15-1-0-1324
http://rmr.gov.ua/news/p4488
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05.01.2018р. головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правої допомоги» 

Подлєсняк В. спільно зі старшим інспектором з 

ювенальної превенції сектору провенції 

Кремінського ВПГУНП майором поліції 

Шпотя С.О. прийняли участь в плановому 

виїзді мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги №17 в віддалені 

населенні пункти Кремінського району щодо 

виявлення та запобігання домашньому насиллю 

та надання безоплатної правової допомоги 

населенню. 

 

01.02.2018р  відділом «Попас-

нянське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ проведено на 

залізничній станції Попасна особистий 

прийом громадян в приміщенні 

технічного відділу ст. Попасна. 

Проконсультовано 6 осіб (соціальне право 

- 3, земельне-1, спадкове-1, медичне-1) 

 

08.02.2018р. працював мобільний пункт 

консультування громадян у приміщенні  

Кремінського управління соціального захисту 

населення Кремінської районної державної 

адміністрації. Роботу пункту забезпечили начальник 

відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Жадан З. та начальник Кремінського управління 

соціального захисту населення Коротич Ю.В.. 

Проконсультовано 5 осіб з питань сімейного, 

трудового та соціального права.  

 

 

08.02.2018р. відділом «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ у 

проиміщенні  ст. Попасна регіональної філії 

«Донецька залізниця» ПАТ «Укралізниця» 

проведено виїзне консультування  громадян  

(звернулось 7 осіб).  
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23.03.2018р. відділом «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

проводилось виїзне консультування в 

приміщенні Станційно-технічного центру ст. 

Попасна РФ «Донецька залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця». Роботу мобільного 

консультаційного пункту забезпечили інженер 

І категорії СТЦ ст. Попасна Ракульцева Л.О. та 

начальник відділу «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сушко І.О.. 

Проконсультовано 7 осіб з питань соціального, 

спадкового, сімейного, трудового права, надано 

буклетів ЯМП - 20шт. 

 

Захід 1.1.13  Організація надання адресної безоплатної правової допомоги 

 

23.01.2018р. головний спеціаліст відділу «Гірське 

бюро правової допомоги» Переяслова Р.С. здійснила 

надання правової допомоги особі з обмеженими 

можливостями пересування (має І групу інвалідності). 

Громадянка м.Золоте Попаснянського району 

звернулась до Гірського бюро правової допомоги, щоб 

отримати юридичну допомогу з приводу надання 

субсидії. Під час візиту жінці було надано правову 

консультацію, а також надано допомогу у заповненні 

декларації та заяви для надання субсидії. 

 

 

15.02.2018р. відділом «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ здійснено 

адресне консультування особи з І групою інвалідності з 

мікрорайону Парусовка. Питання стосувались 

оскарження рішення про відмову у субсидії та 

переоформлення договору оренди земельного паю. Було 

надано консультації і буклети проекту, складено заяву до 

УСЗН.  

 

21.02.2018р. головний спеціаліст відділу «Гірське 

бюро правової допомоги» Переяслова Р.С. здійснила 

надання правової допомоги особі з обмеженими 

можливостями пересування (має І групу інвалідності). 

Мешканець м.Золоте Попаснянського району звернувся до 

Гірського бюро правової допомоги, щоб отримати 

юридичну допомогу з приводу індексації регресних 

виплат. Під час візиту чоловіку було надано правову 

консультацію, а також надано допомогу у написанні заяви 

до відділення Фонду соціального страхування в                                   

м. Попасна. 
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Захід 1.1.14   Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 

порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя  

 

06.02.2018р. відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ 

провів виїзне консультування в смт. Врубівка Попаснянського району. Звернулось 4 особи з 

питаннями сімейного права. 

 

15.02.2018р. працівники відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ провели виїзний 

прийом громадян в Варварівській територіальній громаді. На 

прийом звернулось 3 особи з наступними питаннями: 

оформлення субсидії; розмежування земельної ділянки; порядок 

отримання аліментів. Також, в рамках загальнонаціонального 

проекту «Я маю право!» в приміщеннях місцевого клубу, ради, 

магазину розміщені інформаційні плакати проекту. 

15.02.2018р. Сєвєродонецьким місцевим 

центром з надання БВПД спільно з Головним 

територіальним управлінням юстиції у 

Луганській області була проведена зустріч з 

населенням с. Єпіфанівка Кремінського району. 

Під час зустрічі актуальними питаннями були 

оформлення спадщини, виконання рішення суду, 

визначення місця проживання дитини. Також в 

рамках просвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» було проінформовано заявників про їх 

права та надано методичні матеріали. 

14.03.2018р. головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правої допомоги» Подлєсняк 

В. спільно з старшим інспектором з ювенальної 

превенції сектору провенції Кремінського 

ВПГУНП майором поліції Шпотя С.О прийняли 

участь в плановому виїзді мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги  №17 в село 

Єпіфанівка Кремінського району  щодо 

виявлення та запобігання домашньому насиллю 

та надання безоплатної правової допомоги 

населенню. Також, був проведений особистий 

прийом громадян. Звернулось 2 особи з  

питаннями оформлення субсидії, оформлення 

пенсії.  

27.03.2018р. головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правої допомоги» 

Сєвєродонецького МЦзНБВПД Подлєсняк В. 

спільно зі старшим інспектором з ювенальної 

превенції сектору превенції Кремінського 

ВПГУНП майором поліції Шпотя С.О прийняли 

участь в плановому виїзді мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги №17 в селі 

Новоастрахань Кремінського району щодо 

виявлення та запобігання домашньому насиллю 
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та надання безоплатної правової допомоги населенню. Також був проведений особистий 

прийом громадян: звернулось 4 особи з такими питаннями: оформлення субсидії, оренда 

земельної ділянки та приватизація, оформлення аліментів.  

 

Захід 1.1.15   Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

 

05.02.2018р. відповідно до Меморандуму про співпрацю з метою надання правової 

допомоги населенню м. Рубіжне та розширення доступу до національного 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» було здійснено спільний прийом заступником 

начальника відділу «Рубі-

жанське бюро правової 

допомоги» Бобильовою А.В. та 

соціальним працівником 

Рубіжанського відділу з 

питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального 

управління з питань вико-

нання кримінальних по-

карань та пробації Мамєдовим 

Т.Є. Було прийнято 2 особи, 

які звернулись з питаннями 

соціального, житлового права.  

 

26.01.2018р. 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. 

Роботу пункту забезпечили начальник відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» І.Сушко та 

заступник начальника Попаснянського районного 

відділу служби пробації В.Гноєвий. 

Проконсультовано 7 осіб зпитань трудового, 

земельного та соціального права.  

09.02.2018р. в приміщенні 

«Лисичанського міського відділу з питань 

пробації» начальником відділу "Лисичанське 

бюро правової допомоги" була проведена 

лекція на тему "Запобігання насиллю в сім'ї та 

захист дітей від жорстокого поводження". В 

ході лекції обговорювались питання щодо 

поняття обмежувального припису - його 

значення та органів, які мають право його 

видавати; щодо кола осіб, які мають право 

вносити данні до Єдиного державного реєстру 

про випадки домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі.  



18 
 

22.02.2018р. начальником відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Лютою Т.В. разом з заступником начальника 

Лисичанського міського відділу з питань пробації здійснено інформаційний захід у рамках 

проекту «Відповідальність починається із нас» у приміщенні Лисичанського міського відділу з 

питань пробації. Під час інформаційного заходу надано роз’яснення щодо нововведення Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», розглянуто цикли насильства, 

обговорено його види, негативні наслідки для постраждалого, кривдника та дітей, розглянуті 

прояви різних видів насильства: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. А також 

роз’яснено як діяти у ситуації домашнього насильства або у випадку його загрози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2018р. відділом «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

згідно робочого плану проведено службову нараду з працівниками служби пробації та 

адвокатами БВПД. На нараді виступили: 

- адвокат БВПД Григоренко Д.П. розповів про застосування нових процесуальних 

кодексів в роботі, надав рекомендації в справах які вже розглядаються в суді. 

- начальник Попаснянського районного відділу служби пробації Лагутин В. роз’яснив 

зміни в законодавстві щодо посилення відповідальності за несплату аліментів та проінформував 

про проведені інформаційні заходи з органами самоврядування щодо змін в законодавстві з 

питань відповідальності за заборгованість сплати аліментів . 

- заступник начальника райвідділу служби пробації Гноєвий В.В. запропонував 

доповнення до плану спільної роботи на 2018р. 

- начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сушко І.О. ознайомила 

присутніх з новими матеріалами проекту «Я маю право!».  

Було спільно опрацьовано матеріали буклетів «Виконання рішення суду: пам’ятка 

боржника», «Виконання рішення суду: пам’ятка для стягувача» та «Путівник виконавчого 

провадження». 

За результатами наради було вирішено про спільне розповсюдження матеріалів проекту 

ЯМП та буклетів БВПД. 
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Захід 1.1.16 Проведення «вуличного» інформування  

 

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 першого кварталу 2018 року проведено 14  «вуличних» інформувань громадян 

з метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу та загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!». 
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Захід 1.1.17   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 
 

20.02.2018р. відділом «Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ разом з 

партнерами з Департамету соцзахисту Луганської обласної державної адміністрації, УСЗН, 

Попаснянського районного відділу національної поліції здійснено виїзний інформаційний захід 

у рамках проекту «Відповідальність починається із нас» у с. Новоіванівка. 

З метою інформування учнів навчальних закладів про проект та проблематику гендерно 

обумовленого й домашнього насильства були 

роз’ясненні шляхи надання допомоги 

постраждалим. Проведено лекцію, під час якої 

було надано інформацію про ЗУ «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству», розглянуті прояви різних видів 

насильства: фізичне, психологічне, сексуальне 

та економічне. А також роз’яснено як діяти у 

ситуації домашнього насильства або у випадку 

його загрози. 

Такий же захід проведено 20.03.2018р. у м. Гірське. 

 

30.03.2018р. працівниками відділу «Рубіжанське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ в рамках тижня права та відповідно до запрошення педагогічного 

колективу Рубіжанської ЗОШ №8 була проведена лекція для учнів 9-11 класів на тему 

«Шкільний булінг». Дана лекція розкривала наступні поняття:  

- булінг?; 

- у чому проявляється шкільний булінг?;  

- що таке електронний булінг або 

кібербулінг?;  

- наскільки серйозною проблемою є булінг?;  

- які виникають наслідки після прояву 

булінгу? 

Наприкінці лекції учням був показаний 

тематичний фільм . Також в ході спілкування 

були роздані буклети "Твої права – твій захист: правові орієнтири для кожної дитини" та в 
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рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було роздано інформаційні листівки про права студентів та 

учнів навчальних закладів.  

 

21.03.2018р. працівники відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели лекцію на тему: 

«Конвенція ООН про права дитини», для читачів Кремінської районної дитячої бібліотеки. 

Метою заходу є ознайомлення дітей та їх 

батьків з основними засадами та 

принципами Конвенції ООН про права 

дитини, правами та обов’язками дітей та 

батьків, а також з обов’язками держави в 

рамках виконання засад Конвенції. Увагу 

слухачів акцентовано на тому, що 

Конвенція є першим і основним 

міжнародно-правовим документом 

обов’язкового характеру, присвяченому 

широкому спектру прав дитини. Присутні 

дуже жваво обговорювали статті Конвенції. 

Були проведені практичні завдання та ігри. 

В кінці лекції учасники заходу поділились 

власним баченням шляхів вирішення деяких проблем щодо реалізації засад та принципів 

Конвенції. 

 

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 1 кварталі 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано  

три  Меморандуми  про співпрацю  з:  

1) Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області «про співпрацю 

в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках (08.02.2018р.); 

2) ГО Луганська обласна організація «Союз юристів України» (12.02.2018р.); 

3) Луганським міським центром зайнятості (15.02.2018р.) 

 

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, Уповноваженим ВРУ з 

прав людини, управлінням захисту прав людини Національної поліції, моніторами НПМ 

іншими правозахисними організаціями щодо запобігання порушення прав людини, 

удосконалення надання БПД 

 

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
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03.01.2018р. начальником відділу 

"Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ було проведено робочу 

зустріч з начальником Рубіжанського відділу з 

питань пробації Селютиною Н.М. В ході зустрічі 

були розглянуті питання щодо роботи 

дистанційного пункту доступу до БПД та складено 

графік виїзного консультування до приміщення 

Рубіжанського відділу з питань пробації. Також 

були передані на росповсюдження інформаційні 

буклети проекту «Я маю право» та плакат "ЗНАЮ! 

ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!" 

04.01.2018р. головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» Подлєсняк В. зі 

старшим інспектором з ювенальної превенції сектору 

превенції Кремінського ВПГУНП майором поліції 

Шпотя С.О провели спільний прийом громадян. 

Розглядались питання пов’язані з порушення прав дітей 

та молоді. Досягнена домовленість щодо подальшої 

співпраці. 

 

16.01.2018 р. на виконання плану роботи 

Сєвєродонецького МЦ головним спеціалістом відділу 

«Гірське бюро правової допомоги» Переясловою Р.С. з 

метою розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги було проведено робочу зустріч з працівником 

органу виконавчої влади, а саме з начальником відділу 

житлово-комунального господарства Виконавчого 

комітету Гірської міської ради Савинською І.Б. 

Обговорено питання про спільні консультування 

громадян, роз`яснено порядок надання правових послуг 

працівниками бюро. Також було надано буклети на 

правову тематику з контактами відділу «Гірське бюро правової допомоги» та Сєвєродонецького 

місцевого центру. 

17.01.2018р. на виконання плану роботи 

Сєвєродонецького МЦ начальник відділу 

«Гірське бюро правової допомоги» Гусєва Т.В. 

прийняла учать у робочій зустрічі із заступником 

голови  Виконавчого комітету Гірської міської 

ради Невечерею О.М. з метою удосконалення 

роботи бюро правової допомоги та місцевого 

центру. Працівникам виконавчої влади було 

надано буклети на правову тематику з 

контактами відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» та Сєвєродонецького місцевого 

центру. 
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15.01.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Жадан З. 

прийняла участь у робочій нараді з громадської безпеки , 

що відбулась в рамках Програми ООН «Програма 

відновлення та розбудови миру». Були обговорені 

питання реформування поліції, безпека на дорогах міста, 

питання роботи з молоддю. Підготовлені протокольні 

доручення. 

 

18.01.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД Жадан З.М прийняла участь в засіданні круглого столу на тему: «Протидія 

та профілактика домашнього насильства», який відбувся на базі Кремінського районного 

ЦСССДМ. Засідання відбулося  під керівництвом начальника Кремінського УСЗН Коротич 

Ю.В, за участі директора Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги 

Єременка Ю.В., Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

представників служби у справах дітей РДА, Мобільної бригади протидії гендерно зумовленого 

насильства, громадської організації «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша 

громада». 

В рамках заходу розглянуто такі питання: 

1. Практичне застосування норм Закону України № 2229-VIII від 07.12.2017р. «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». 

2. Механізм взаємодії служб та структур, що працюють у напрямку протидії домашнього 

насильства та питання перенаправлення. 

3. Залучення громадськості до актуалізації проблеми домашнього насильства у локальних 

громадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018р. начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» прийняла участь 

у зустрічі з питань захисту прав громадян в 

Попаснянському районі. Зустріч була 

організована польовим офісом Управління 

Верховного комісара ООН у справах 

біженців у м. Сєвєродонецьк в приміщенні 

Попаснянської районної військово-

цивільної адміністрації. Були обговорені 

правові питання щодо захисту інтересів 

ВПО. 
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25 січня 2018 року директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД 

Володимир Богуш  взяв участь у робочій нараді із питань домашнього насильства та насильства 

за ознакою статі, організованою Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення в 

Україні. 

Метою робочої наради було визначення 

важливих напрямків співпраці центрів 

безоплатної вторинної правової допомоги із 

дотичними підрозділами обласної державної 

адміністрації, міжнародними та національними 

організаціями, іншими органами, службами, 

установами та закладами, що полягає у взаємодії 

задля ефективного реагування на випадки 

домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі. 

 

30.01.2018р. в залі громадської організації «Наша громада» начальник відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ Зоя Жадан провела 

робочу зустріч з головами сільських рад 

Кремінського району під час якої була надана 

інформація щодо встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих 

документів, прийняття спадщини у складі якої є 

нерухоме майно у випадку відсутності у 

спадкоємців правовстановлюючих документів 

на майно, розглянуті питання децентралізації, 

трудового законодавства.  

 

30.01.2018р. начальник відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» Люта Т.В. 

прийняла участь в засіданні круглого столу на тему: «Соціальний супровід безробітних при 

працевлаштуванні та на робочому місці за підходом кейс-менеджменту », який відбувся на базі 

Лисичанського міського центру зайнятості. Засідання відбулося під керівництвом заступника 

начальника Лисичанського міського центру зайнятості, начальника відділу активної підтримки 

безробітних ЛМЦЗ, та за участю соціальних служб м. Лисичанська. 
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06 лютого 2018 року  працівники відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ прийняли участь у нараді, яка проходила у Виконкомі Гірської міської 

ради за участю заступника міського голови м. Гірське Невечері О.М., начальника 

Попаснянської Держпродспоживслужби Ткачова О.О. та приватних підприємців м. Гірське. 

Розглядалися питання щодо ризику ведення бізнесу у м. Гірське, а також проблемні питання в 

сфері захисту прав споживачів. Заступником 

міського голови м.Гірське Невечерею О.М. з 

метою захисту інтересів підприємців та 

формування сприятливого бізнес-

середовища в м. Гірське було запропоновано 

створити спілку приватних підприємців. В 

свою чергу начальником відділу «Гірське 

бюро правової допомоги» Гусєвою Т.В. було 

надано роз’яснення, щодо процесу державної 

реєстрації вказаного громадського 

об’єднання, яке визначається положеннями 

Закону України «Про громадські 

об’єднання» та Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».  

 

2 березня 2018 року у Кризовому медіа центрі «Сіверський Донець» відбулось засідання 

круглого столу «Як відбувається інтеграція переселенців у місцеві громади: досвід 

Луганщини».Захід проводила ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» (Київ) в рамках 

проекту Інтерньюзу за фінансової підтримки Уряду Канади через Міністерство міжнародних 

справ Канади. 

В даному заході участь взяв директор 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД Володимир Богуш.  Були розглянуті наступні 

питання: 

- Які проблеми у ВПО Луганщини сьогодні, на 

четвертому році війни? 

- Чи відбувається продуктивний діалог з 

органами місцевої влади? 

- Як вирішуються питання працевлаштування, 

надання житла, чи працюють місцеві програми 

підтримки переселенців? 

- Як висвітлюються проблеми ВПО у 

регіональних медіа? 

 

 

29.03.2018р. відділ «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД взяв участь у зустрічі з питань 

захисту прав громадян в Попаснянському районі. 

Зустріч була організована польовим офісом 

Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців у м. Сєвєродонецьк в приміщенні 

Попаснянської районної військово-цивільної 

адміністрації. На зустрічі були присутні 

представники: голова регіонального офісу 

Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 

Наталія Сейтмуратова, спеціалісти з питань захисту 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009322167785&fref=mentions
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прав людини та взаємодії з громадами БФ «Право на Захист» Неля Заблоцька-Сеннікова та 

Дмитро Щербаков, Попаснянське відділення військово-цивільної співпраці СІМІС, Норвежська 

рада у справах біженців, Попаснянський районний відділ з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації. Оговорювалися правові питання захисту ВПО та громадян 

Попаснянського району.  

 

30.03.2018р. начальник відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Ірина 

Сушко взяла участь у круглому столі в м. 

Сєвєродонецькe щодо підбиття підсумків пілотного 

проекту "Відповідальність починається з нас", 

реалізованого в Попаснянському районі, щодо 

попередження і протидії постраждалим від 

домашнього та гендерного насильства.  

Проект реалізовано Департаментом 

соціального захисту населення ЛОДА, мобільними 

бригадами психологічної допомоги, райвідділом охорони здоров’я, райвідділом національної 

поліції, районною службою у справах сім’ї та 

дітей в Попаснянському районі, 

Сєвєродонецьким МЦ з надання БВПД. 

Партнерами в реалізації проекту 

виступили #UNFPA, #Medecins_du_ 

Monde, #Action_Against_Hunger 

За 5 місяців проекту досягнуті значні 

результати щодо зворотнього зв'язку з тими, 

хто потребує допомоги і органами реагування. 

Проведено 9 виїзних заходів, з охопленням 400 

осіб різних категорій, активізація 

громадянського суспільства щодо подолання 

стеріотипів і "нульової" толерантності до 

насильства.  
 

Захід 1.2.5 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на початку січня 2018 року розроблені буклети «Права дитини» та «Сєвєродонецький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги», та за фінансової 

підтримки Програми розвитку ООН в Україні надруковано у кількості  по 500 шт. 

 

Завдання 1.3. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД  

 

Захід 1.3.1  Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до 

БПД 

 

15.01.2018р. на виконання плану роботи Сєвєродонецького МЦ начальником відділу 

«Гірське бюро правової допомоги» Гусєвою Т.В. з метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни та гарантії 

https://www.facebook.com/hashtag/unfpa?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/medecins_du_monde?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/medecins_du_monde?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/action_against_hunger?source=feed_text
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/news/18/03/iloveimg_com.jpg
http://un.org.ua/ua/
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їх соціального захисту» працював дистанційний  

пункт доступу до БПД у приміщенні Ради ветеранів 

м. Гірське. При здійсненні консультування найбільш 

актуальними питаннями, які хвилювали учасників 

спілки, були питання в сфері соціального 

забезпечення, житлового та спадкового права.  

 

26.01.2018р. 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. Роботу пункту забезпечили 

начальник відділу «Попаснянське бюро правової 

допомоги» І.Сушко та заступник начальника 

Попаснянського районного відділу служби пробації 

В.Гноєвий. Проконсультовано 7 осіб зпитань трудового, земельного та соціального права.  

09.02.2018р. в приміщенні «Лисичанського 

міського відділу з питань пробації» начальником 

відділу "Лисичанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ забезпечила роботу 

дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Лисичанського міського 

відділу з питань пробації. Роботу пункту 

забезпечила начальник відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Т.В. Люта. Проконсультовано 3 

особи з питань трудового, сімейного та соціального 

права.  

14 лютого 2018 року на базі Золотівської 

багатопрофільної гімназії працював дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. Роботу пункту 

забезпечила головний спеціаліст відділу «Гірське бюро 

правової допомоги» Переяслова Р.С. Загалом, за 

юридичною консультацією звернулося 5 осіб з питань, які 

стосувалися переоформлення права власності на житловий 

будинок, оформлення спадщини, стягнення аліментів, 

порядку оформлення договору дарування житлового 

будинку тощо.  

Згідно графіку роботи дистанційного мобільного 

пункту 21.02.2018р. головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» Подлєсняк В. 

здійснив прийом мешканців дома – інтерната для інвалідів 

та людей похилого віку щодо правових питань. Люди 

похилого віку, які не мають змоги особисто звернутися за 

юридичною допомогою, отримали її за місцем 

проживання.  
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23.02.2018р. відділом «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД проводилось консультування в дистанційному пункті в приміщенні 

Попаснянського районного відділу служби пробації. Роботу пункту забезпечили начальник 

Попаснянського районного відділу служби пробації В.А. Лагутин та начальник відділу 

«Попаснянське бюро правової допомоги» Сушко І.О. Для ефективної роботи пункту до 

консультування було залучено адвоката Д.П. Григоренко. Проконсультовано 6 осіб (3 особи по 

скап-звיязку) з питань соціального та трудового права, надано буклетів ЯМП – 10 шт. 

 

29.03.2018р. на виконання плану роботи Сєвєродонецького МЦзНБВПД начальником 

відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» Гусєвою Т.В. з метою 

розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для осіб, на яких 

поширюється дія ЗУ «Про статус 

ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту» працював 

дистанційний пункт консультування. За 

консультацією звернулось 2 особи з 

питаннями: оформлення довіреності за 

кордоном України для оформлення 

права власності на будинок; порядок 

подання до суду заяви про 

встановлення факту родинних 

відносин.  

 

28.03.2018р. в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО! відділом «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД забезпечено роботу дистанційного пункту 

на базі Попаснянського районного 

відділу з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації. 

Роботу пункту забезпечили 

начальник райвідділу з питань 

пробації В.А. Лагутин та начальник 

відділу «Попаснянське бюро 

правової допомоги» Сєвєро-

донецького МЦ І.О. Сушко. 

Проконсультовано 7 осіб, надано 10 

буклетів ЯМП. 

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
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Згідно графіку роботи дистанційного 

мобільного пункту 21.03.2018р. головний 

спеціаліст відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ Подлєсняк В.Є. провів прийом 

мешканців дома – інтернату для інвалідів 

та людей похилого віку щодо правових 

питань. Люди похилого віку, які не мають 

змоги особисто звернутися за юридичною 

допомогою, отримали її за місцем 

проживання.  

 

Щовівторка відділом «Лисичанське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ проводиться 

робота у дистанційному пункті доступу 

до БПД у приміщені Лисичанського 

місцевого центру зайнятості. Протягом 

звітного періоду було здійснено                               

9 прийомів та надано правову допомогу 

30 особам з різноманітних правових 

питань.  

 

Завдання 1.4. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам  

системи БПД 

 

Захід 1.4.1  Аналіз статистичних показників за для 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 8 контрактів з 

адвокатами у 1 кварталі 2018 року.   

 

Захід 1.4.3  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 1.4.5 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за 

допомогою електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться 

адвокатським само-врядуванням, 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 
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в яких могли б взяти участь адвокати. Також, на сторінці фейсбук Сєвєродонецького МЦ 

висвітлюється інформація щодо роботи проекту «Адвокат майбутнього». 

Захід 1.4.9  Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

 

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.  

 

Захід 1.4.12  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. 

Проводиться опитування  громадян методом анкетування, 

проводиться телефонне опитування клієнтів центру (з усних 

телефонних розмов, більшість клієнтів є задоволеними). 

 
 

Захід 1.4.18  Моніторинг дотримання МЦ 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 

 

Завдання 2.2  Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ 

 

Захід 2.2.2  Поширення інформації про функціонування МКРП у ЗМІ, в мережі Інтернет 

 

Інформація про функціонування МКРП завжди висвітлюється на соціальній сторінці 

«фейсбук» Сєвєродонецького МЦ. 

 

Завдання 2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 
 

Захід 2.3.1  Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних консультацій на 

основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій 

"WikiLegalAid" 
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Працівниками Сєвєродонецького МЦ складено та розміщено юридичну консультацію на 

тему: «Визнання право власності на квартиру у зв’язку з втратою правовстановлюючого 

документу» 

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  

 

15.01.2018р. та 28.02.2018р.  директор Сєвєродонецького МЦ прийняв участь у засіданні 

керівної ради Центрів Луганської та Харківської областей. 

 

Захід 3.1.2 Оприлюднення  звітів про виконання квартальних планів роботи центрів 

Звіти про виконання квартального плану за 4 квартал 2017 року надіслано до 

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

на офіційному сайті Центру у 1  декаді  січня  2018 року. 

 

Захід 3.1.3 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

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

прийняття управлінських рішень 

10.01.2018р. директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Луганській та 

Харківській областях Анатолій Бородавка 

провів робочу зустріч з працівниками 

Сєвєродонецького МЦ під час якої були 

розглянуті організаційні та основні питання 

діяльності центру. Також, Бородавка А.І. 

надав працівникам центру рекомендації 

щодо вирішення проблемних питань, які 

виникають під час роботи. 

 

Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 

Захід 3.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової 

допомоги 

   

Під час робочого візиту директора Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД 

Володимира Богуша до Кремінського бюро правової допомоги 20.03.2018р. 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 законодавства 

України у сфері надання правової допомоги 

громадянам.  

 

Захід 3.2.4  Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи 
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У 3 декаді березня 2018 року  проведено аналіз  виконання відділами Сєвєродонецького 

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

проведення правопросвітницьких заходів у 1 кварталі 2018 року та визначено проблемні 

питання, які виникають при організації таких заходів. 

Захід 3.2.6   Аналіз ефективності та раціональності 

використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб 

 

Відділом фінансів, контрактно-договірної роботи 

та бухгалтерського обліку Сєвєродонецького МЦ  

щомісячно аналізується ефективність використання 

бюджетних коштів та виявлення додаткових потреб. 

 

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

навчання)  для персоналу РЦ та МЦ  

З 12.03.2018 по 16.03.2018р пройшов унікальний тренінг «Медіація для юристів. Базовий 

курс», який відвідали працівники Сєвєродонецького, Старобільського та Міловського місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги і стали першою командою 

медіаторів в Луганській області! 

Тренінг було організовано Норвезькою Радою у справах біженців з метою отримання 

знань та практичних вмінь проведення процесу медіації. 

Навчання провела пані Світлана Петрова, досвідчений експерт та сертифікований тренер 

з медіації та фасилітації, юрист, засновник школи Медіації та Діалогу, керівник НГО «Центр 

права та посередництва» м. Харків. 

Проходячи завдання на тренінгу, фахівці центрів зрозуміли, що запровадження медіації в 

повсякденній роботі з клієнтами – просто необхідне явище, яке призведе до покращення 

надання правової допомоги та задовольнить потреби сторін конфлікту, правового спору в будь-

якій галузі права. 
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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 

Завдання 5.2.  Інноваційні форми доступу до БПД 

Захід 5.2.2. Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом  укладення договорів  про 

співпрацю 

У 1 кварталі 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано  

три  Меморандуми  про співпрацю  з:  

1) Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області «про співпрацю 

в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках (08.02.2018р.); 

2) ГО Луганська обласна організація «Союз юристів України» (12.02.2018р.); 

3) Луганським міським центром зайнятості (15.02.2018р.) 

 

Захід 5.2.3. Аналіз функціонування системи КІАС щодо необхідності її модернізації 

Проведено аналіз та виявлена необхідність створити можливість редагування даних та 

документів у системі КІАС. 

Завдання 5.3  Створення порталу системи БПД 

Захід 5.3.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту 

БПД 

Протягом 1 кварталу 2018 року Сєвєродонецьким МЦ надано три 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 

 

Захід 5.3.2. Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ, Підтримання в 

актуальному стані медіамапи 

Сторінка Сєвєродонецького  МЦ на facebook та медіамапа має актуальну інформацію на 

даний час.  

Завдання 5.5. Розвиток аналітичної спроможності центрів 

Захід 5.5.1 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 5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих 

доручень).  

 

За перший квартал 2018 року  Сєвєродонецьким МЦ було видано 200 доручення  та 50 

наказів працівникам відділу представництва та Бюро правової допомоги для складання 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny
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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 5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок 

доступу 

 

Протягом першого кварталу 2018 року до Сєвєродонецького МЦ звернулось 1278 осіб, 

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

(338 275 чол.). 

 

Захід 5.5.4 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  перший 

квартал  2018 року Центром було прийнято та перевірено 618 актів  надання БВПД. 

 

Захід 5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ.  

 

Працівником відділу представництва Сєвєродонецького МЦ та працівниками відділів 

«Бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ було складено 42 процесуальних документів 

за 4 квартал 2017 року. Даний  аналіз проводиться щомісячно. 

 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 1 січня  по 31 березня 2018 року Сєвєродонецьким  місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 1278 звернення клієнтів, з яких  1080 нових звернень 

клієнтів,  198 повторних звернень;  1028 особам було надано правову консультацію,  250 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 
222 92 130 

2 Відділ «Гірське бюро» 182 177 5 

3 Відділ «Кремінське бюро» 237 224 13 

4 Відділ «Лисичанське бюро» 215 152 63 

5 Відділ «Попаснянське бюро» 195 191 4 

6 
Відділ «Рубіжанське бюро» 227 192 35 

Разом по МЦ 1278 1028 250 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  248   рішень 

про надання  БВПД, видано  200   доручень  адвокатам, та 50 наказів штатним  працівникам 

(представництво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів). По 2  письмовим 

зверненням було надано відмову  у наданні БВПД. 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення - 330 (26%),  спадкового - 128  (10%),  сімейного -174 (13%),  медичне – 30 (2%), 

трудового - 103  (8 %),   адміністративного - 20 ( 2 %),   земельного - 22 (2 %),   договірного - 41 

(3 % ),   житлового - 84 (7 %),  іншого цивільного  права - 284 (22 %),  з питань виконання  

судових рішень -  32 (2 %),  з  інших питань - 30  (2%)  та з  неправових питань  - 0  (0 %). 

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 перший  квартал 2018 року звернулись: 

малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) - 88 (24%); інваліди – 12 (3%); ветерани війни – 11 (3%); внутрішньо переміщені 

особи – 260 (69%); інші категорії  – 5 (1%). 

 

 

жінки 703 ос.
(67%)

чоловіки
377 ос.
(33%)

від 18 до 35 років 
177 ос.
( 24%)

від 35 до 60 років 
475 ос.
(48%)

понад 60 років
422 ос.
(39%)

до 18 років
6 ос.

(0,005%)



37 
 

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

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

на отримання БВПД 

 

Крім цього,  Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД  в тому числі Бюро 

правової допомоги за перший  квартал 2018 року  було: 

✓ здійснено 21 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18  

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 150   осіб,  

в тому числі   81 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та   69  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    90  правопросвітницьких заходів. 

✓ розміщено у  ЗМІ    8  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 3/3 3/9 0 15 0 

2 Кремінське бюро 6/18 2/8 0 14 0 

внутрішньо 
переміщені особи

69%

малозабезпечені 
особи
24%

інваліди
3%

ветерани війни
3%

інші категорії
1%
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3 Лисичанське бюро 2/10 9/30 0 14 0 

4 Попаснянське бюро 9/45 3/20 0 30 0 

5 Рубіжанське бюро 0/0 1/2 0 11 0 

Разом по МЦ: 21/81 18/69 0 90 0 

 

 

 


