ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
квартального плану діяльності за 2 квартал 2018 року.
ЗМІСТ:
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами
1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад
1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських
мереж системи БПД
1.3. Децентралізація системи БПД
1.4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших
новітніх інформаційних технологій
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

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 2 декаді червня 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=1P9W_PIu9_oM6S_VqvbsKJyQQ7AnqRJk8&usp=sharing

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
З метою підвищення рівня знання українцями своїх прав у різних сферах життя,
правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права Головним
територіальним управлінням юстиції у Луганській області та Сєвєродонецьким МЦ було
встановлено намет “Перехрестя права” на перехресті проспекту Хіміків та проспекту
Центральний міста Сєвєродонецьк. Протягом звітного періоду намет працював 4 рази.
2

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.

03.04.2018р. начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Жадан З.М. проведено лекцію в Кремінському
районному центрі зайнятості населення на тему
"Легальна зайнятість населення" для жінок, 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.
Експертна юридична служба за підтримки Міністерства юстиції України запропонувала
провести перший масштабний проект з оцінки правової грамотності населення Всеукраїнський правовий диктант. Тому, 25 квітня 2018 року в приміщенні
Східноукраїнського національного університету імені В. І. Даля (СНУ ім. Даля) відбувся
правовий диктант – соціальний проект, спрямований на підвищення рівня правової обізнаності
громадян України. Всеукраїнський правовий диктант проходить вперше на Луганщині.
Директора
Сєвєродонецького
місцевого
центру
з
надання
БВПД Володимир
Богуш було
запрошено взяти участь в правовому
диктанті в ролі ведучого розділу
"соціальна сфера". Всі бажаючі могли
взяти
участь
за
попередньою
реєстрацією. Написали диктант близько
трьохсот людей, оскільки аудиторія не
змогла
вмістити
всіх
бажаючих.
Детальніше
про
захід
за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2ZbwZxyFe68
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Начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
26.04.2018р. проведено лекцію для громадян пільгових категорій, людей з інвалідністю, сімей
СЖО на тему «Що потрібно знати про права в наш непростий час», а також проведено
опитування
щодо
виявлення
найактуальніших питань, які на даний час
хвилюють мешканців м. Кремінна. Згідно
проведеного опитування виявлені питання,
які потребують роз’яснення. Одним з
основних
актуальних
питань
було
нарахування та розрахунок субсидії,
питання спадщини, оформлення пропусків.
Було присутніх 18 осіб.
03.05.2018р. працівниками відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ в приміщені Комунальної Установи "Територіальний центр
соціального обслуговування населення Рубіжанської міської ради" було проведено лекцію для
відвідувачів територіального центру на тему: "Механізм визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням судовий порядок" в даній лекції висвітлювалися:
1. порядок зняття осіб з реєстрації на
підставі рішення суду;
2. порядок складання позовної заяви до
суду про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням та
роз’яснено про коло осіб, які мають право
подати дану позовну заяву до суду.

10.05.2018р. головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Степановим Кирилом проведено лекцію в
Лисичанському міському центрі зайнятості населення на тему "Легальна
зайнятість
населення" для клієнтів, які перебувають на
обліку в центрі зайнятості. Під час лекції були
роз’яснені останні зміни, які відбулись в
законодавстві України, правові наслідки у разі
праці без трудового договору, а також
присутнім доведено про роботу бюро правової
допомоги. Серед присутніх була поширена
інформація як скористатись правом на
безоплатну правову допомогу, куди в разі
необхідності телефонувати і звертатись за її
отриманням.
Працівники Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД, Головного
територіального управління юстиції у Луганській області, державні та приватні нотаріуси
святкували День вишиванки -17 травня.
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Разом з громадською організацією «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша
громада», Кремінським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працівниками
відділу «Кремінське бюро правової допомоги » Сєвєродонецького МЦ з надання безоплатної
правової допомоги 22.05.2018р. в залі громадської організації проведено лекцію на тему
«Права та обов’язки подружжя» для
осіб пільгових категорій, сімей в СЖО.
Було
роз’яснено,
що
основним
нормативним
актом
в
галузі
регулювання відносин між чоловіком
та дружиною є Сімейним Кодекс
України, який визначає засоби шлюбу,
особисті немайнові та майнові права та
обов’язки подружжя, підстави їх
виконання, зміст прав та обов’язків
батьків і дітей, інших членів сім’ї та
родичів.
23.05.2018р.
головним
спеціалістом
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Подлєсняк В.Є 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 розповів про
роботу бюро правової допомоги, довів 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.
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5 червня 2018 року на базі
Кремінського
РЦСССДМ
спільно
з
Кремінським бюро безоплатної правової
допомоги та Первомайським міським
відділом державної виконавчої служби
пройшов семінар «Шлях покращення
соціальної підтримки вразливих категорій
населення Кремінського району». В рамках
семінару було озвучено такі теми:
1. Правова підтримка
складних життєвих обставинах.

сімей

у

2. Допомога сім’ям учасників АТО.
3. Зміни у законодавстві в отриманні
субсидій та оформленні аліментів.
4. Залучення партнерських організацій
для
надання
якісних
послуг.
13.06.2018р. головним спеціалістом
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Подлєсняк
В. проведено лекцію в Кремінському
районному центрі зайнятості населення на
тему "Легальна зайнятість населення" для
осіб, які перебувають на обліку вданому
центрі зайнятості.
В ході лекції Подлєсняк В. розповів про
роботу Бюро правової допомоги, довів
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.
З 19.06.2018 року відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
з надання БВПД в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" продовжує впроваджувати власний
тижневий правоосвітній проект "Конституційні права" присвячений Дню Конституції
України,
посиленню
боротьби
проти
насильства та Дню Молоді.
В
рамках
вказаного
проекту
у
Попаснянському районному центрі зайнятості
головним спеціалістом відділу "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєверодонецького
МЦ з надання БВПД Світланою Рубаненко
проведено робочу зустріч з керівництвом
центру та поширення матеріалів з питань
захисту конституційних прав громадян та
боротьбу з насильством.
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20.06.2018р. начальник відділу "Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Сушко Ірина для впровадження тижневих правоосвітницьких заходів
"Конституційні права" з нагоди Дня
Конституції провела наступні заходи:
спільне
консультування
з
Попаснянським
районним
відділом
виконавчої державної служби ГТУЮ в
Луганської
області.Проконсультовано
3
особи з цивільного та соціального права.
Поширено інформаційні буклети проекту " Я
МАЮ ПРАВО!"(10 примірників).
- робоча зустріч з спеціалістами
виконавчої державної служби щодо питань
консультування
та
перенаправлення
клієнтів,які
зіткнулися
із
домашнім
насильством.
27.06.2018р.
працівники
відділу
"Кремінське бюро з правової допомоги"
провели лекцію на тему «Конституційні права
та обов’язки громадян» для ВПО та громадян
з інвалідністю. Були присутні 34 особи. На
семінарі були розглянуті актуальні питання,
які найбільш хвилюють дану категорію людей
та ознайомились з правопросвітницьким
проектом «Я маю право». Спільно з районною
бібліотекою підготовлено тематичну виставку
«Все про твої права», на який розміщено
буклети та матеріали Центру.
Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю
18.04.2018р.
з
метою
виконання
Меморандуму про співпрацю та в рамках
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ
ПРАВО» керівництвом ГТУЮ у Луганській
області разом з заступником начальника відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ та за участі приватного
нотаріуса Гребінюк О.В., було проведено
прийом громадян в приміщенні Комунальної
установи «Кремінський обласний будинокінтернат для громадян похилого віку та
інвалідів".
Під
час
прийому
осіб
проконсультовано
в
сфері
спадкового,
соціального, трудового, житлового права, та
надано
на
ознайомлення
інформаційні
матеріали ЯМП « Не знаєш як вирішити спір?»,
«Не знаєш як оформити договір оренди землі?»
7

16.05.2018р. з метою виконання меморандуму про співпрацю на базі Кремінського
районного відділу з питань пробації була проведена лекція для молоді на тему «Ти і закон»
головним спеціалістом відділу "Кремінське бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ
Подлєсняком В.Є разом з начальником Кремінського
районного відділу з питань пробації підполковником
внутрішньої служби Костоглод Т.С,та за участю
головного спеціаліста служби у справах дітей
Кремінської райдержадміністрації Скляр С. По
закінченню лекції, молоді люди дуже жваво
обговорювали отриману інформацію, ставили
питання.
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 28 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!».
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Захід 1.1.6 Розміщення зовнішньої
реклами. Як соціальної (зокрема,
плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів) на
вулицях, громадському транспорті,
громадських місцях

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/)
Протягом звітного періоду працівниками Сєвєродонецького МЦ
розміщені
відеоролики загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» на
офіційних сайтах:
1) Рубіжанської міської ради Луганської області ( http://rmr.gov.ua/pages/p9033)
2) Попаснянської районної ради Луганської області (http://rasot.gov.ua/news/1846/)
3) Лисичанського міського суду Луганської області (https://lsm.lg.court.gov.ua/su
d1214/pres-centr/4/467264/)

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)
11.06.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
розмістив на інтернет сторинці відділу охорони здоров’я Попаснянської районної військовоцивільної адміністрації правову консультацію стосовно специфіки працевлаштування
медичних працівників, які мають статус вимушено переміщених осіб, у зв’язку з військовим
конфліктом на Сході України. Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/popasna
Zdrav/posts/2104436319768149
9

Також, цього ж дня на виконання
Національної Програми правової освіти
населення, Регіональної цільової програми
правової освіти населення на 2016-2020рр та і
відповідно до запланованого тижня правових
знань на тему «Чужих Дітей Не Буває» відділ
"Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєро-донецького МЦ розмістив інформацію
стосовно прав дітей на сайті Попаснянської
районної ради Луганської області. Посилання
на статтю:
http://rasot.gov.ua/news/1881/http://rasot. gov.ua/news/Prava%20ditey.pdf
29.06.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого
центру з надання БВПД в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та з нагоди Дня Конституції
України в місцевій газеті "Попаснянський вісник" опублікував статтю про основоположні
конституційні права людини.

Захід 1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги
03.04.2018р. відділ «Попаснянське бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
здійсненив виїзні консультації в мобільному пункті
доступу до БПД на базі Попаснянського районного
відділу з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації з метою
розширення доступу до БПД умовно засуджених
осіб. Було проконсультовано 5 осіб з питань
виконавчого, медичного та соціального права.
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06 квітня 2018 року в приміщенні ВП «Шахта Гірська » ДП «Первомайськвугілля» з 900 до 11-00 год. працював мобільний пункт консультування працівників шахти. Організовано
мобільний пункт головним спеціалістом відділу «Гірське бюро правової допомоги»
Переясловою Р.С. Під час прийому працівники шахти скористалися своїм правом на
безоплатну первинну правову допомогу та
отримали відповіді щодо оформлення права
власності
на
житлове
приміщення,
оформлення пільгових пенсій, спадкування
майна, земельних питань тощо. Крім того, з
метою підвищення правової обізнаності
працівників
шахти
та
забезпечення
належного доступу їх до якісної безоплатної
правової допомоги здійснено інформування
працівників
шахти
та
розміщено
інформаційні буклети на стенді шахти про
основні
функції,
адресу,
контакти
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД та
прилеглих йому бюро.

10.04.2018р. відділ «Попаснянське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ здійснив
виїзний прийом для громадян селищ та сіл
Попаснянського району з категорії умовно
засуджених та достроково звільнених. Було
проконсультовано 5 осіб з питань виконавчого та
медичного права. Було розміщено інформаційні
матеріали в приміщенні Попаснянського райвідділу
з питань пробації та надано буклети БВПД, буклети
ЯМП громадянам у кількості - 30шт.

11 квітня 2018 року на базі управління
соціального захисту населення Кремінскої
райдержадміністрації
начальником
відділу
«Кремінське бюро правовової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Жадан З. проведено
прийом мешканців Кремінського району та ВПО.
На прийомі були 4 особи, 2 з них ВПО.

17.04.2018р відділом «Попаснянське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ проведено виїзний
прийом громадян в Станціонно-технічному центрі ст.
Попасна РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
Звернулось 3 особи з питань трудового та соціального
права, надано буклети проекту.
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8 травня 2018 року головним спеціалістом відділу
«Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Переясловою Ритою з метою підвищення загального рівня
правової культури, правової свідомості, набуття необхідного
рівня правових знань було проведено інформаційний захід на
ВП «Шахта Золоте» ДП «Первомайськвугілля». Працівники
шахти отримали ряд інформаційних матеріалів з питань захисту
прав громадян, а також буклети з інформацією про безоплатну
правову допомогу. Під час заходу також працював мобільний
пункт, де надавалися консультації з актуальних правових
питань. Усі зацікавлені мали змогу отримати роз’яснення
стосовно надання безоплатної правової допомоги та
можливості отримання адвоката за державний кошт.

21.05.2018р відділ "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ здійснив виїзний прийом в
Станціонно-технічному центрі ст.Попасна РФ"Донецька
залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". Проконсультовано 10 осіб з
питань трудового, соціального та сімейного права.

24.05.2018р. головний спеціаліст відділу
"Гірське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Переяслова Р.С. здійснила
виїзний прийом на ВП «Шахта Карбоніт» ДП
«Первомайськвугілля». Проконсультовано 7 осіб
з питань трудового, соціального, договірного та
сімейного права.

05.06.2018р.
відділ
«Попаснянсье
бюро
правової
допомоги» здійснив виїзний прийом
громадян на базі Попаснянського
районного відділу з питань пробації.
Проконсультовано 7 осіб з питань
виконавчого, сімейного та трудового
права. Надано 10 примірників
буклетів
проекту
«Я
МАЮ
ПРАВО!»
та
інформаційну
літературу безоплатної правової
допомоги.
15.06.2018р. відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
згідно плану роботи забезпечив виїзний прийом громадян на базі Попаснянського районного
відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації. Було проконсультовано 3 особи з питань соціального
права.
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В приміщенні Кремінського центру зайнятості
07.06.2018р. головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Подлєсняк В. провів виїзний прийом
громадян. На прийом завітало 3 особи, яким були надані
правові консультації на поставлені ними питання.

19.06.2018р. головним спеціалістом відділу «Гірське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецього МЦ з надання БВПД
Переясловою
Р.С.
забезпечено
роботу
мобільного пункту доступу до системи БПД у
приміщенні Виконкому Гірської міської ради.
Громадяни звернулись до спеціалістів з
наступними питаннями: порядок прийняття
спадщини, визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням,
оформлення права власності на земельну
ділянку, подовження строку для прийняття
спадщини та приватизація земельної ділянки.
За консультацією звернулось 5 осіб. У ході роботи мобільного пункту, серед відвідувачів
Виконкому були поширені інформаційні буклети з зазначенням місцезнаходження бюро та
контактними даними та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».
Захід 1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової
допомоги
14.06.2018р. головним спеціалістом відділу "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Світланою Рубаненко було проведено адресне консультування
інваліда І групи щодо процедури дарування нерухомого
майна.Громадянину
було
надано
консультацію,контактну
інформацію нотаріусів району та інформаційні матеріали проекту
"Я МАЮ ПРАВО!", буклети БВПД.
Захід 1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя
17.05.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро
правої допомоги» Жадан Зоя прийняла участь в
плановому виїзді мобільної бригади соціальнопсихологічної допомоги №17 в віддалені частини
Кремінського району – в с.Червону Діброву щодо
виявлення та запобігання домашньому насиллю та
надання безоплатної правової допомоги населенню. На
виїзному прийомі побували 4 особи. Питання, які
розглядались – спадщина, оформлення земельних
ділянок, оформлення аліментів та соціальних виплат.
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31.05.2018р.
головний спеціаліст відділу
«Кремінське бюро правої допомоги» Подлєсняк В.
прийняв участь в плановому виїзді мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги №17 в селище
Новокраснянка Кремінського району щодо виявлення
та запобігання домашньому насиллю та надання
безоплатної правової допомоги населенню. На
виїзному прийомі побували 3 особи. Питання, які
розгядались:
оформлення
земельних
ділянок,
оформлення соціальних виплат, медична.

12.06.2018р. головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правої допомоги» Подлєсняк
В. прийняв участь в плановому виїзді мобільної бригади соціально-психологічної допомоги
№17 в село Боровеньки Кремінського району
щодо виявлення та запобігання домашньому
насиллю та надання безоплатної правової
допомоги населенню. Разом з мобільною
бригадою він відвідав сім’ї, які опинились в
складних життєвих ситуаціях та надав юридичні
консультації.
Також, провів виїзний прийом в приміщенні
сільської ради. За консультацією звернулось 5
осіб. Питання, які розглядались – оформлення
земельних ділянок, оформлення соціальних
виплат, медична допомога, спадкове право.
18.06.2018р. головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правої допомоги»
Подлєсняк В. прийняв 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. Разом з мобільною бригадою
він відвідав сім»ї, які опинились в
складних життєвих ситуаціях та надав
юридичні консультації. Також, провів
виїзний прийом в приміщенні сільської
ради. На виїзному прийомі побували 5
осіб. Питання, які розгядались –
оформлення
земельних
ділянок,
оформлення соціальних виплат, медична,
спадкове.
26.06.2018р.
головний
спеціаліст
відділу
«Кремінське бюро правої допомоги» Подлєсняк В.
прийняв участь в плановому виїзді мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги №17 в село
Нововодяне Кремінського району щодо виявлення та
запобігання домашньому насиллю та надання
безоплатної правової допомоги населенню. На
виїзному прийомі побували 4 особи. Питання, які
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розглядались – оформлення земельних ділянок, оформлення соціальних виплат, медична
допомога. Також присутні познайомились з проектом «Я маю право» та отримали буклети.
Захід 1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
03.04.2018р. відділ «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД в рамках Меморандумів про
співпрацю провів лекцію для умовно
засуджених
та
достроково
звільнених
громадян. Лекція проведена разом з
працівниками райвідділу з питань пробації і з
правозахисниками, спеціалістами з питань
захисту прав людини та взаємодії з громадами
БФ «Право на захист» Авраменко Я.,
Заблоцька-Сеннікова
Н.,
Щербаков
Д.
Психологічні аспекти прав та обов’язків
умовно
засуджених
було
висвітлено
представником ГО «Християнська церков
«Слово Життя» Майструк В.
10.04.2018р. відділ «Попаснянське бюро правової допомоги» провів лекцію для умовно
засуджених та достроково звільнених громадян. До уваги осіб, які перебувають на обліку
Попаснянського районного віддділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації в Луганській області було
донесено інформацію стосовно можливості отримання безоплатної правової допомоги та
скористатися можливостями, які надає загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!» ,
метою якого є підвищення правової свідомості та інформування громадян щодо механізмів
захисту їхніх прав у правовий спосіб.
26.04.2018р. начальником відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Лютою Тетяною разом з заступником начальника Лисичанського
міського відділу з питань пробації
було проведено лекцію на тему:
«Запобігання
та
протидія
домашньому насильству». Під час
лекції було обговорено види
насильства, негативні наслідки для
постраждалого, кривдника та дітей,
розглянуті прояви різних видів
насильства: фізичне, психологічне,
сексуальне
та
економічне.
Роз’яснено присутнім як діяти у
ситуації домашнього насильства
або у випадку його загрози.
Також, цього дня проконсультовано 3 особи під час роботи мобільного консультаційного
пункту з питань соціального, сімейного та трудового права. Присутні отримали буклети
проекту "Я маю право!" та матеріали з інформаційно-правових питань.
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11.05.2018р. в приміщені Рубіжанської міської бібліотеки, заступник начальника відділу
"Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ Бобильва Аліна провела
лекцію "Порядок запобігання та протидія домашньому насильству" для неповнолітніх осіб, які
перебувають на обліку в "Рубіжанському
міському відділі з питань пробації". Питання,
які висвітлювались в ході лекції:
1. Види насильства, та їх відмінність.
2.
Коло
суб’єктів
на
яких
розповсюджується дія З.У. "Про запобігання та
протидію до0машньому насильству".
3. Органи та установи, що запобігають та
протидіють домашньому насильству.
4. Порядок отримання безоплатної
вторинної правової допомоги категоріями осіб
які страждають від домашнього насильства.
17.05.2018р. в приміщенні Рубіжанського міського відділу з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації, заступником начальника відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ
Бобильовою
Аліною та начальником Рубіжанського
міського відділу з питань пробації
Селютіною Наталією була проведена
правова бесіда для неповнолітніх осіб, які
перебувають на обліку в Рубіжанському
міському відділі з питань пробації.
Метою бесіди було роз’яснення прав
дитини в Україні та забезпечення їх
захисту. В ході даного заходу підліткам
було доведено до відома про порядок
захисту їх прав в рамках законодавства
України та про порядок отримання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги.
05.06.2018р. начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
Сушко І.О. в приміщенні
Попаснянського районного відділу з
питань
пробації
Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та
пробації проведено лекцію для умовно
засуджених та достроково звільнених. На
лекції працівники служб розповіли про
загальноосвітній
проект
«Я
МАЮ
ПРАВО!»,
було
також
надано
інформаційну літературу -20 примірників.
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18.06.2018р. головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом
разом з заступником начальника Лисичанського
міського відділу з питань пробації було
проведено лекцію для осіб які перебувають на
обліку звільнених умовно-достроково на тему:
«Реалізація та захист прав людини». Під час
лекції було обговорено питання можливості
реалізації прав, осіб які перебувають на обліку, та
захист їх прав в судовому порядку. Також, у ході
лекції була надана інформація відносно проекту
"Я МАЮ ПРАВО" та про діяльність центрів та
бюро з надання БВПД.
25.06.2018р начальник
відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Ірина Сушко та головний спеціаліст відділу Світлана
Рубаненко в рамках проекту «Я маю право!» та з нагоди Дня Конституції України провели
лекцію для умовно засуджених "Конституція України-основний закон держави". На
сьогоднішній лекції акцент відбувався на питаннях житлового права - бо саме з цього питання
клієнти служби пробації хотіли отримати інформацію. Наш Основний закон – Конституція
України - прямо вказує, що засуджені користуються всіма правами людини і громадянина.
Якщо громадянин звільнений з місць позбавлення
волі потребуєте соціального захисту, він може отримати
житло із так званого «фонду соціального призначення».
Житло-вий фонд соціального призначення формується
органами місцевого самоврядування і до нього належать
квартири в багатоквартирних житлових будинках,
садибні (одноквартирні) житлові будинки, які надаються
громадянам у порядку черги на одержання соціального
житла.
Спеціально для клієнтів служби пробації в
Попаснянському районі було розроблено та надруковано
правовий порадник "Права засуджених на житло".
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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 другого кварталу 2018 року проведено 20 «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
Головний спеціаліст відділу «Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Переяслова Р.С. 27 квітня 2018 року
провела навчальну лекцію на тему: «Що
таке правопорушення?» для учнів 4 класу
Золотівської багатопрофільної гімназії. В
ході лекції учням було роз’яснено що є
правопорушенням, його види, а також
відповідальність неповнолітніх за вчинені
правопорушення. Переясловою Р.С. було
підготовлено
презентацію
на
вищезазначену тему, яка дуже сподобалась
учням, а також розроблено практичні
завдання для учнів початкової школи.
16.05.2018р. на базі Рубіжанського професійного хіміко-технолічного ліцею,
заступником начальника відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького
МЦ Бобильовою Аліною разом з начальником відділу з соціальної роботи "Рубіжанського
міського центру сім'ї дітей та молоді"
Якуніним І.М. було проведено лекцію на
тему "Соціальне явище булінгу серед учнів
навчальних закладів та способи його
подолання". Дана лекція розкривала:
1)
Поняття
булінгу
та
його
різновидностей
2) Коло суб'єктів в булінзі
3) Соціальні наслідки в результаті
даного явища
4) Способи подолання боулінгу. Разом
з лекцією студентам був наданий на
ознайомлення короткометражний фільм " Булінг, як соціальне явище".
Начальник відділу «Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Гусєва Т.В.
23 травня 2018 року провела навчальну лекцію
на тему: «Що таке правопорушення?» для учнів 56 класів Золотівської багатопрофільної гімназії.
В ході лекції учням було роз’яснено що є
правопорушенням,
його
види,
а
також
відповідальність неповнолітніх за вчинені правопорушення.Головним
спеціалістом
відділу
Переясловою Р.С.
було
підготов-лено
презентацію на вищезазначену тему, яка дуже
сподобалась учням, а також розроблено практичні
завдання для учнів початкової школи.
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30.05.2018р.
в
Лисичанській
загальноосвітній школі № 30 начальником
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Тетяною
Лютою, проведено семінар на тему "Права та
захист кожної дитини". Була надана
інформація щодо роботи центру та бюро
правової допомоги. Після семінару присутні
отримали інформаційні буклети з правових
орієнтирів для кожної дитини, також всіх
присутніх
було
проінформовано
щодо
запровадження
загальнонаціонального
проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та надано
соціально-правові буклети.
З нагоди відзначання міжнародного дня захисту дітей 01.06.2018р. працівниками відділу
"Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєверодонецького МЦ було здійснено поширення
інформаційних матеріалів. Метою даного заходу було підвищення правової та соціальної
обізнаності дітей та працівників
педагогічних колективів про порядок
захисту прав дітей в рамках
законодавства України. Під час
спілкування дітям були роздані
буклети "Твої права – твій захист:
правові орієнтири для кожної
дитини"

01.06.2018р. в дитячому паркі міста Кремінна
було проведено захід, присвячений міжнародному
дню захисту дітей. Працівники відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» також прийняли участь в
цьому заході. Було розповсюджено буклети про
роботу Центру, роздані буклети "Твої права – твій
захист: правові орієнтири для кожної дитини"
На виконання Національної Програми правової освіти населення, Регіональної цільової
програми правової освіти населення на 2016-2020 рр та відповідно до запланованого тижня
правових знань на тему "Чужих дітей не
буває" начальник відділу «Попаснянське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД Сушко
І.О. разом з начальником Попаснянського
районного відділу виконавчої державної
служби
Підпалим
О.І,
заступником
начальника
Попаснянського
районного
відділу виконавчої державної служби
Гордієнко Л.М. та заступником начальника
Попаснянського районного відділу з питань
пробації
Північно-Східного
міжрегіо20

нального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Гноєвим В.В.
провели наступні заходи:
04.06.2018р.
для
студентів
Попаснянського
професійного
ліцею
залізничного транспорту проведено бесіду на
тему «Захист прав дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування» та лекція
«Профілактика
правопорушень
серед
неповнолітніх».
05.06.2018р. - проведено конкурс малюнків
«Мої мрії» серед вихованців дитячих таборів в Попаснянському районі. Всі учасники стали
переможцями та отримали смаколики і розмальовки
06.06.2018р на виконання Національної
Програми правової освіти населення, Регіональної
цільової програми правової освіти населення на
2016-2020рр і відповідно до запланованого тижня
правових знань на тему "Чужих дітей не буває"
відділом "Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ було проведено лекцію на
тему: "Я МАЮ ПРАВО! ЗНАЮ! ДІЮ!
ЗАХИЩАЮ!" для випускників Попаснянського
ЗНЗ № 20.

06.06.2018р. головний спеціаліст відділу
«Кремінське бюро правової допомоги» Подлєсняк
В. спільно з психологом мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги №17 провів
лекцію для дітей «Права дитини» в пришкільному
таборі «Сонечко». Одним з питань, якому
приділили більш уваги було питання домашнього
насильства. Діти жваво обговорювали отриману
інформацію та задавали питання. Також присутні
отримали буклети «Насильству – ні»

01.06.2018р. відділ "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД взяв
участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисту дітей в
м. Попасна Попаснянського району. На заходах були в
ігровій формі представлені випадки порушень та
захисту прав дітей.
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20.06.2018 р. для учнів 1-4 класів
Золотівської багатопрофільної гімназії, які
відвідують
шкільний
табір,
головний
спеціаліст відділу «Гірське бюро правої
допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД Переяслова Р.С. провела лекцію на
тему "Твої права — твій захист. Правові
орієнтири для кожної дитини".
Під час лекції діти дізнались, що вони
можуть робити, якщо їм виповнилось 14
років:
- самостійно звертатись до суду за захистом
своїх
порушених
прав;
самостійно
визначати
своє
місце
проживання
з
одним
з
батьків;
- самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами;
- самостійно укладати договір банківського вкладу, тощо.
19.06.2018 року відділ " Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
з надання БВПД в рамках проекту " Я МАЮ ПРАВО!" розпочав власний тижневий
правоосвітній проект" Конституційні права" присвячений до Дня Конситуції України та Дня
Молоді . Розпочалась реалізація тематичних заходів з табору Попаснянського будинку
дитячої та юнацької творчості ,куди завітала головний спеціаліст відділу "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєверодонецького МЦ з надання БВПД Світлана Рубаненко.
Темою зустрічі була "Конституційні права дітей". Дітлахи дуже уважно слухали та
задавали питання,жваво приймали участь в тематичній грі, з задоволенням
подивилися мультфільм "Чудо-юдо". Після лекції було проведено конкурс малюнків " Я
МАЮ ПРАВО!", діти намалювали бачення своїх прав та всі стали переможцями у конкурсі .

Як відомо 28 червня буде відзначатись 22 - річниця прийняття Конституції України, в
зв’язку з даною обставиною та з метою ознайомленням з основним нормативно правовим
актом нашої держави юного покоління, 25.06.2018р. працівниками відділу «Рубіжанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ було проведено навчальну лекцію для дітей табору
денного перебування «Дружній», який діє на базі Рубіжанського міського центру сім’ї дітей та
молоді.
Основним меседжем лекції слугувало виловлювання «Конституція - твій друг, бо вона
захищає
твої
права».
Під
час
заходу
діткам
було
роз’яснено: 1) Що таке Конституція. 2) Яку групу прав людини включає в себе Конституція
України. 3) Як захищаються права дитини відповідно до основного закону держави.
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Також, спеціалісти відділу
бюро правової допомоги нагадали
дітлахам і про основні обов’язки
відповідно до Конституції.
Під час заходу з дітьми були
проведені інтерактивні ігри на
знання
прав
та
обов’язків
відповідно до законодавства та
надано короткометражний мультсеріал: «Що таке Конституція?» та
«Навіщо потрібна Конституція?».

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 2 кварталі 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
шість Меморандумів про співпрацю з:
1)
Службою у справах дітей Попаснянської районної військово-цивільної
адміністрації підписано меморандум про співпрацю (17.04.2018р.);
2)
Мобільна бригада психосоціальної допомоги ФН ООН та Української фундації
громадського здоров’я в м.Попасна (24.04.2018р.);
3)
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Рубіжанської міської ради (07.05.2018р.);
4)
Луганським окружним адміністративним судом (25.05.2018р.);
5)
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (04.06.2018р.);
6)
Лисичанським міським судом Луганської області (14.06.2018р.)
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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
02.04.2018р. директором Сєвєродонецького
МЦ Володимиром Богушем прийнято участь у
засіданні
Луганської
обласної
міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти
населення та відзвітовано про актуальні питання
надання правової допомоги населенню Луганської
області, роз’яснено про роботу мобільних виїзних
приймалень.
05.04.2018р. начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Жадан З.М.
проведено лекцію для фахівців з соціальної роботи Кремінського територіального центру
соціального захисту населення на тему «Як захистити свої права через суд».

13.04.2018р. працівники відділу «Гірське бюро
правової допомоги» налагодили співпрацю щодо
створення та роботи дистанційного пункту доступу
до БПД у Гірській міській дитячій бібліотеці - філії
№14. Начальник відділу під час робочої зустрічі з
бібліотекарем Іскрою О.М. розповіла про діяльність
бюро правової допомоги та місцевого центру з
надання БВПД, порядок звернення для отримання
правової
допомоги
та
організацію
роботи
дистанційного пункту консультування. Відтак
досягли згоди про функціонування пункту консультування.
16.04.2018р. в приміщенні Попаснянського
районного відділу державної виконавчої служби
ГТУЮ у Луганської області, відбулась робоча
зустріч
щодо
затвердження
спільних
правоосвітницьких заходів. Начальник районного
відділу ДВС ГТУЮ у Луганської області Підпалий
О.І. та начальник відділу « Попаснянське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ БВПД
Сушко І.О. в ході робочої зустрічі склали перелік
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спільних заходів на 2018 рік та затвердили графік спільних прийомів громадян. Ознайомитись
із графіком можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1OQJUYLErT8sInJZdjBeK3b9F8Wli397-/view
04.05.2018р.
начальником
відділу
«Кремінське бюро правової допомоги» Жадан
З. проведено лекцію для фахівців з соціальної
роботи Кремінського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді на тему «Прийняття
спадщини. Встановлення факту родинних
відносин». Були присутні 18 осіб.
Також присутні були ознайомлені щодо
впровадження правопросвітницького проекту
«Я маю право!» та отримали буклети проекту
та буклети Центру «Встановлення родинних
відносин», «Прийняття спадщини».
05.05.2018р.
начальником
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Жадан З.М. проведено
робочу зустріч з керівником Асоціації
громадських організацій осіб з інвалідністю
Надулічним М.П., виконавчим директором
громадської організації «Кремінський центр
регіонального розвитку «Наша громада» Загоруй
С.М.. Були обговорені питання покращення
надання
правової
допомоги
особам
з
інвалідністю та плани на подальшу співпрацю.
22.05.2018р

начальник

відділу

"Попаснянське бюро правової
допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ
Сушко
Ірина
прийняла участь у робочій зустрічі УВКБ
ООН щодо актуальних питань правового
захисту громадян та ВПО в Попаснянському
районі. В зустрічі прийняли участь:
БФ"Право на захист", Попаснянський відділ
з питань пробації, СІМІС, ПФУ, органи
місцевого самоврядування та громадські
організації.

30.05.2018р.
начальник
відділу
"Попаснянське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ провела робочу зустріч з
працівниками Попаснянського районного відділу
ДВС ГТУЮ в Луганської області щодо вирішення
питань спільного розповсюдження інформаційних
матеріалів проекту "Я МАЮ ПРАВО!".
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07.06.2018р. начальником відділу «Гірське бюро правової допомоги» Гусєвою Тетяною
проведено робочу зустріч з начальником відділу житлово-комунального господарства
Виконавчого комітету Гірської міської ради Савинською І.Б.
Також, проведено спільний прийом громадян, яких цікавили питання: 1) щодо визнання
особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, 2) про виселення з
житлового будинку, 3) про приватизацію
земельної ділянки.
Результатом
робочої
зустрічі
є
домовленість про подальшу співпрацю та
проведення спільних заходів, а також було
досягнуто згоди щодо спільного розповсюдження
інформаційних матеріалів проекту.
13 червня 2018 року начальник відділу представництва Сєвєродонецького МЦ Ігор
Хорольський прийняв участь у круглому столі, організованому Данською Радою у справах
біженців в Україні та Норвезькою радою у справах біженців.

Метою круглого столу було посилення загального розуміння серед гуманітарної
спільноти стосовно впливу на права людини Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими
територіями в Донецькій та Луганській областях» та гуманітарний доступ у деяких територіях
Луганської та Донецької областей.
14 червня 2018 року відбулось чергове засідання регіонального відділення Секретаріату
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
В засіданні прийняли участь працівники Головного територіального управління юстиції
у Луганській області, Луганського окружного Адміністративного суду, Апеляційного суду
Луганської
області,
відділу
представництва Сєвєродонецького
місцевого
центру
з
надання
безоплатної вторинної правової
допомоги, філії Державної установи
“Центр пробації” в Луганській
області.
Члени
регіонального
відділення
Секретаріату
Уповноваженого
у
справах
Європейського суду з прав людини
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розглянули питання порядку денного, а саме: про діяльність Регіонального відділення за 2017
рік та інформування членів Регіонального відділення про виконану роботу за І квартал 2018
року, про здійснення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб місцевих органів
виконавчої влади, працівників суду і прокуратури, органів місцевого самоврядування про
суть, призначення і зміст Конвенції та протоколів до неї, про особливості застосування
Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права.
У ході засідання було звернено особливу увагу на вжиття державними органами заходів,
які можуть попередити звернення до Європейського суду з прав людини.
14.06.2018р начальник відділу "Кремінське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького
МЦ Жадан Зоя прийняла участь у робочій нараді
щодо актуальних питань правового захисту
громадян та ВПО в Кремінському районі.
В зустрічі прийняли участь: Громадська
організація «Кремінський центр регіонального
розвитку «Наша громада», Первомайський міський
відділ державної виконавчої служби головного
територіального управління юстиції в Луганській
області,
Кремінського
відділу
поліції,
консультативного бюро для громадян, яке працює в
рамках програми відновлення та розбудови миру,
Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Розглядались питання: співпраця з громадськістю щодо профілактики дитячої
бездоглядності, боротьба з домашнім насильством. Була надана інформація щодо питань
виконання виконавчого впровадження.
20.06.2018р.
в
приміщенні
Кремінського районного відділу ДРАЦС
за участю начальника Антрацитівського
міськрайонного відділу ДРАЦС ГТУЮ в
Луганській області Авчиннікої О.В,
начальника Кремінського районного
відділу ДРАЦС ГТУЮ в Луганській
області Дашдамірової Г.В. та головного
спеціаліста відділу "Кремінське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького
МЦ Подлєсняка В.Є з метою належного
виконання завдань, визначених Планом
дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393 в рамках
реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» відбулася робоча нарада щодо
питань недопущення порушень строків державної реєстрації народження дітей, в т.ч. ромської
національної меншини та необхідності їх документування.
21.06.2018р. відділ "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з нагоди Дня Конституції
провів робочу зустріч з завідуючою Попаснянської районної
дитячої бібліотеки Елою Бесмертною. На зустрічі було
вирішено питання щодо спільних правоосвітницьких заходах
для дітей, також було досягнуто домовленності по
розповсюдженню буклетів "Права дітей" під час заходів
бібліотеки ,які заплановані з нагоди Дня Конституції України.
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22.06.2018р згідно плану роботи, головний
спеціаліст відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Світлана Рубаненко провела робочу зустріч з в.о.
начальника відділу охорони здоров’я Попаснянської
районної військово-цивільної адміністрації Наталією
Івановою щодо реалізації проекту «Я маю право!» в
медичних установах району. Також, було надано
консультацію спеціалістам відділу щодо трудових та
соціальних прав медичних працівників.
22.06.2018р начальник
відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Ірина Сушко прийняла участь у роботі круглого столу
"Підхід та реалізація кейс-менеджменту в сфері зайнятості населення", який було ініціановано
Попаснянським районним центром зайнятості
Державної
служби
зайнятості
щодо
запровадженню апробації нових підходів
сприяння зайнятості вразливим на ринку праці
категоріям населення. Заходи реалізуються у
рамках Проекту ПРООН «Підтримка реформи
соціального сектору в Україні» за сприяння
Міністерства соціальної політики України.
Робота соціального супроводу по підходу
кейс – менеджменту є забезпечення підтримки і
надання допомоги безробітним, які відносяться
до вразливих категорій населення ( у тому числі
й умовно засуджених та достроково звільнених
осіб) на ринку праці, в процесі їх
працевлаштування, взаємодії фахівця центру
зайнятості з безробітним.
У зв’язку з цим, для вирішення координації спільних зусиль в сфері надання відповідних
послуг незахищеним категоріям громадян до Попаснянського районного центру зайнятості
були також запрошені представники служби пробації, управління соціального захисту
населення РДА, Попаснянське бюро правової допомоги, центру соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді, служби у справах дітей РДА, відділ охорони здоров*я Попаснянської ВЦА та
інші служби.
Під час кругло столу було визначено алгоритм співпраці в процесі ресоціалізації та
працевлаштування осіб вразливих категорій населення в Попаснянському районні.
27.06.2018р. відділ "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького
МЦ прийняв участь у робочої зустрічі
УВКБ ООН Сєвєродонецького офісу та БФ
"Право на захист". Зустріч відбувалася з
громадськістю Попаснянського району з
питань правового захисту мешканців
прифронтових територій та осіб які
перебувають на обліку в районному відділі з
питань пробації. На зустрічі було вирішено
питання щодо спільної роботи, щодо
спільних заходів з ресоціалізації таких осіб.
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Зустріч проходила в центрі громадського дозвілля для людей похилого віку Попаснянського
району.
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
Протягом звітного періоду працівниками Сєвєродонецького МЦ
утворено три
дистанційних пункти доступу до БПД в приміщенні Луганського окружного
адміністративного суду, Лисичанського міського суду Луганської області та в Гірській дитячій
бібліотеці. Також, здійснено 19 особистих прийомів громадян під час роботи дистанційних
пунктів.
16.04.2018р. з метою виконання меморандуму про співпрацю та відповідно до графіку
прийому громадян в дистанційному пункті на базі Рубіжанського міського відділу з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації, був проведений
прийом
громадян
заступником
начальника відділу "Рубіжанське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького
МЦ Бобильовою А.В. разом з майором
внутрішньої
служби
старшим
інспектором Рубіжанського міського
відділу з питань пробації Цегельник
Д.В.,та за участі дільничого інспектора
поліції
Рубіжанського
ВП
ГУНП
Птушкіна С.С.. Звернулось 4 особи з питаннями соціального забезпечення, житлового права та
адміністративного права.
27.04.2018р в рамках загальнонаціонального
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні
Попаснянського районного відділу з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань та пробації
працював дистанційний пункт доступу до безоплатної
правової допомоги відділу «Попаснянське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ. Було
прийнято 3 особи з питаннями виконавчого та
сімейного права. Разом з консультаціями громадянам
надано буклети з інформаційно-правових питань.
Головний спеціаліст відділу «Гірське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Переяслова Р.С. 27 квітня 2018 року на базі
Золотівської
багатопрофільної
гімназії
прзабезпечила роботу дистанційного пункту
доступу громадян до БПД. За консультацією
звернулося 5 осіб з наступними питаннями:
порядок прийняття спадщини, визнання особи
такою, що втратила право на житло, видача
дубліката виконавчого листа, видача дубліката
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свідоцтва про одруження та порядок стягнення аліментів.
23.05.2018р на базі Попасняського районного
відділу з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації працював
дистанційний пункт доступу до безоплатної
правової допомоги. В дистаційному пункті вели
прийом начальник відділу "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ Сушко
І.О. та начальник Попаснянського районного
відділу з питань пробації Лагутін В.А.,заступник
начальника районного відділу пробації Гноєвий
В.В.. Проконсультовано 6 осіб з питань трудового, сімейного та житлового права.
Начальник відділу «Гірське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Гусєва Т.В. 23
травня 2018 року на базі Золотівської
багатопрофільної гімназії забезпечив роботу
дистанційного пункту прийому громадян. За
консультацією звернулося 3 особи з наступними
питаннями: відповідальність за порушення
строків виплати заробітної плати, порядок видачі
дубліката свідоцтва про народження, порядок
зняття особи з реєстрації.
У Луганському окружному адміністративному суді розпочав діяти дистанційний пункт
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.
Перша зустріч з відвідувачами відбулась 12 червня 2018 року. Кваліфіковані
консультації надавав начальник відділу представництва Сєвєродонецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ігор Хорольський. За консультацією
звернулись 11 осіб, яких турбували
питання отримання соціальних виплат,
а також оскарження дій Пенсійного
фонду України.
Відтепер
кожного
другого
вівторка місяця з 09:00 до 11:00 у
приміщенні
суду
(адреса:
м.
Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18)
буде діяти дистанційний пункт доступу
до безоплатної вторинної правової
допомоги.
15.06.2018р.
головним
спеціалістом
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
Степановим
Кирилом
забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до
БПД у приміщенні Лисичанського міського суду. За
консультацією звернулась 1 особа, яку турбувало
питання розірвання шлюбу в судовому порядку. Всім
бажаючим були надані інформаційні матеріали.
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25.06.2018р начальник відділу "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ Ірина
Сушко в приміщенні Попаснянського районного відділу
з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань
та пробації забезпечила роботу дистанційного пункту.
Проконсультовано 4 особи з питань соціального,
житлового та виконавчого права.

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
11 прийомів громадян 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 5 контрактів з
адвокатами у 2 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
в яких могли б взяти участь адвокати. Також, на сторінці фейсбук Сєвєродонецького МЦ
висвітлюється інформація щодо роботи проекту «Адвокат майбутнього».
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Захід 1.4.7 Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів
системи БВПД у навчанні
У 2 кварталі 2018 року було проведено анкетування адвокатів, які уклали контракт з
центром. За результатами опитування планується провести навчання у 3 кварталі поточного
року.
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 1.4.16 Аналіз: скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості
надання БВПД, участі адвокатів в підвищенні кваліфікації та надання пропозицій щодо
виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВПД
У 2 кварталі 2018 року надходило дві скарги на роботу адвоката. Пропозицій щодо
виключення адвокатів з Реєстру адвокатів не було.
Захід 1.4.17 Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості надання
безоплатної правової допомоги для працівників місцевих центрів (підвищення кваліфікації) за
участю ГО, адвокатів-тренерів
19.06.2018р.
працівники
відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
прийняли
участь
в
тренінгу
щодо
попередження торгівлі людьми в рамках
проекту "Покращення доступу уразливих груп
населення, зокрема внутрішньо переміщених
осіб, до послуг з попередження торгівлі
людьми та скринінгу", який відбувся за
підтримки Міжнародної організації з міграції,
Агенства ООН з питань міграції та
регіонального
правозахисного
соціально32

освітнього центру "Жінки Донбасу".
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 ресурснокомунікаційних платформ
Захід 2.1.1 Участь працівників центру з надання БВПД (керівники
відділів/відповідальні за напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних
підрозділів, обмін досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та
поширення позитивного досвіду
25 та 26 травня 2018 року працівників місцевих центрів та бюро правової допомоги
Харківської та Луганської областей навчали
працювати із вразливими групами клієнтів
системи безоплатної правової допомоги в
правовому клубі PRAVOKATOR в м. Харків.
Учасники
тренінгу
працювали
над
інструментами комунікації, фільтрами сприйняття,
активним слуханням і емпатією, а також
етичними, ціннісними аспектами роботи з
вразливими групами клієнтів. Було опрацьовано
навички
подолання
стресу,
профілактиці
професійного вигорання.
На тренінгу панували робочій настрій та дружня атмосфера.

Захід 2.1.3Поширення інформації про
інститут громадських радників
(параюристів)
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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"
Працівниками Сєвєродонецького МЦ складено та розміщено юридичну консультацію на
тему: «Дії внутрішньо переміщеної особи у випадку припинення виплати пенсії»

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
24.04.2018р. та 03.05.2018р. 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 2 квартал 2018 року надіслано до
Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській області для оприлюднення
на офіційному сайті Центру у 1 декаді квітня 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
19.04.2018р. проведено робочу нараду щодо питань виконання квартального плану
роботи Центру у 2 кварталі 2018 року, проведення право просвітницьких заходів та
відшкодування витрат адвокатам, які надають БВПД.
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Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД
Захід 3.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової
допомоги
24.05.2018р.
директором
Сєвєродонецького МЦ Володимиром Богушем було
проведено моніторинг роботи відділу
"Лисичанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ,
в
період
моніторингу директором була надана
консультація клієнту Бюро стосовно
порядку поновлення виплати пенсій
внутрішньо переміщеним особам.

Захід 3.2.4 Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи
У 3 декаді червня 2018 року проведено аналіз виконання відділами Сєвєродонецького
МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи Центру. Отримано результати
проведення правопросвітницьких заходів у 2 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.

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 2 кварталі 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
шість Меморандумів про співпрацю з:
1)
Службою у справах дітей Попаснянської районної військово-цивільної
адміністрації підписано меморандум про співпрацю (17.04.2018р.);
2)
Мобільна бригада психосоціальної допомоги ФН ООН та Української фундації
громадського здоров’я в м.Попасна (24.04.2018р.);
3)
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Рубіжанської міської ради (07.05.2018р.);
4)
Луганським окружним адміністративним судом (25.05.2018р.);
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5)
6)

Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (04.06.2018р.);
Лисичанським міським судом Луганської області (14.06.2018р.)

Захід 5.2.3. Аналіз функціонування системи КІАС щодо необхідності її модернізації
Проведено аналіз функціонування системи КІАС та надіслано листа щодо виявлених
помилок в роботі програми до Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та
Харківській областях.
Завдання 5.3 Створення порталу системи БПД
Захід 5.3.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту
БПД
Протягом 2 кварталу 2018 року Сєвєродонецьким МЦ надано чотири 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 другий квартал 2018 року Сєвєродонецьким МЦ було видано 274 доручення та 105
наказів працівникам відділу представництва та Бюро правової допомоги 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 5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок
доступу
Протягом другого кварталу 2018 року до Сєвєродонецького МЦ звернулось 1427 осіб,
що становить 0,5% 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 другий
квартал 2018 року Центром було прийнято та перевірено 359 актів надання БВПД.
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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 105 процесуальних
документів за 2 квартал 2018 року. Даний аналіз проводиться щомісячно.
Захід 5.5.7 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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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 1 квітня по 30 червня 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1427 звернення клієнтів, з яких 1206 нових звернень
клієнтів, 221 повторних звернень; 1042 особам було надано правову консультацію, 385 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

225

5

220

2

Відділ «Гірське бюро»

170

163

7

3

Відділ «Кремінське бюро»

211

198

13

4

Відділ «Лисичанське бюро»

322

211

111

5

Відділ «Попаснянське бюро»

207

205

2

6

Відділ «Рубіжанське бюро»

292

260

32

1427

1042

385

Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 376 рішень
про надання БВПД, видано 274 доручень адвокатам, та 105 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 - 231 (16%), спадкового - 141 (10%), сімейного -190 (13%), медичне – 28 (2%),
трудового - 93 (7 %), адміністративного - 42 ( 3 %), земельного – 37 (3 %), договірного - 49
(3 % ), житлового - 156 (11 %), іншого цивільного права - 388 (27 %), з питань виконання
судових рішень - 31 (2 %), з інших питань - 41 (3%) та з неправових питань - 0 (0 %).
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Сєвєродонецького МЦ за звітний
період за категорією питань.
земельне
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спадкове
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сімейне
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інше цивільне
27%

неправове
питання
0%
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3%
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виконання
судових рішень
2%

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання БВПД до
Сєвєродонецького МЦ, за статтю
РОЗПОДІЛ КЛІЄТІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ
З НАДАННЯ БВПД ЗА СТАТТЮ

чоловіки
378 ос.
33%

жінки
828 ос.
67%

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

від 35 до 60 років
включно
48%
від 18 до 35 років
включно
24%

до 18 років
0,005%

понад 60 років
42%

Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за
категорією осіб, які мають право на отримання БВПД, то за другий квартал 2018 року
звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) - 127 (33%); інваліди – 25 (7%); ветерани війни – 14 (4%);
внутрішньо переміщені особи – 213 (56%); інші категорії – 2 (0%).
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Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають право
на отримання БВПД
малозабезпечені
особи
33%

інваліди
7%

внутрішньо
переміщені особи
56%

ветерани війни
4%

інші категорії
0%

Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в тому числі Бюро
правової допомоги за другий квартал 2018 року було:
✓
здійснено 20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19
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 152
осіб, в тому числі 94 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 58 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 106 правопросвітницьких заходів.
✓
розміщено у ЗМІ 7 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 правопросвітни
цьких
заходів

К-ть
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронн
их сервісів
МЮ

1

Гірське бюро

3/13

3/16

0

14

0

2

Кремінське бюро

7/28

0/0

0

21

0
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3

Лисичанське бюро

1/7

11/14

0

11

0

4

Попаснянське бюро

8/43

3/13

0

39

0

5

Рубіжанське бюро

1/3

2/6

0

13

0

20/94

19/58

0

106

0

Разом по МЦ:
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