щодо виконання Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
квартального плану діяльності за 3 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 3 декаді серпня 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.
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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
09.07.2018р відділом "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
проведено робочу зустріч з працівниками Попаснянського районного суду з питань правового
захисту мешканців прифронтових територій
та осіб які потребують правової допомоги з
числа найбільш вразливих верств населення.
На зустрічі було вирішено питання
щодо
інформування
працівниками
Попаснянського районного суду осіб, які
звертаються до суду про можливість
отримання якісних правових послуг у відділі
"Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ та при наявності
підстав, отримання вторинної правової
допомоги безкоштовно, у передбачених
діючим законодавством випадках.
Так, фахівцями відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД було
проведено 11.07.2018р. робочу зустріч з
соціальними працівниками Територіального
центру соціального обслуговування населення
Кремінського району.
В ході зустрічі був обговорений
механізм співпраці по наданню БВПД
підопічним центру та інші питання які
стосуються правового захисту підопічних
центру.

11.07.2018р в рамках проекту "Я
МАЮ ПРАВО!" головний спеціаліст
відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ
Рубаненко Світлана провела лекцію
для
батьків випускників з питань
права абітурієнтів, які мешкають в зоні
ООС та на окупованих територіях.
Консультування було проведено в
Попаснянської гімназії №20.
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17.07.2018р.
головним
спеціалістом
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
Степановим
Кирилом
в
приміщені
Лисичанського міського центру зайнятості
була проведена лекція для тимчасово
безробітних осіб на тему «Актуальні зміни в
трудовому законодавстві України». У ході
лекції були надані роз’яснення та консультації
на поставлені питання.
20.07.2018р.
в
приміщенні
Кремінського районного відділу державної
виконавчої служби відділом «Кремінське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ Кремінським районним відділом
державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у
Луганській області, районною громадською
організацією
"Кремінський
центр
регіонального розвитку "Наша громада"
проведено право-просвітницький захід на
тему: «Стоп насильство». Розглянуто Закон
України "Про попередження насильства в
сім’ї", розглянуто види насильства та шляхи
його припинення.
23.07.2018р в пріміщенні відділу "Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД пройшла робоча зустріч щодо освітніх та культурних
заходів для цільової аудиторії громадян, які спрямовані на найактуальніші питання життя
громад- правової освіти,підвищення рівня культури. На зустріч були присутні: заступник
міського голови Ірина Гапотченко,заступник директора Агенції регіонального розвитку
Луганської області Роман Власенко,головний спеціаліст відділу культури Попаснянської
районної військово-цивільної адміністрації Юлія Сінкевич, голова громадської ради при
Попасняської районної військово-цивільної адміністрації Станислав Богданов,представник
Попаснянського РДК Катерина Лабуда, представник районної батьківської ради Ірина Одіян,
представник Попаснянської БС, голова ГО "Я вірю в своє місто" Снежана Матковська.В
рамках
робочої
зустріч
вирішувались
питання
проведення культурно-освітніх
заходів в жовтні 2018,у тому
числі правоосвітніх таких як - "
Я
МАЮ
ПРАВО!",
"Відповідальність починається
з нас" в рамках всеукраїнського
освітнього фестивалю "З країни
в країну".
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07.08.2018р головний спеціаліст відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Світлана Рубаненко прийняла участь у робочій
зустрічі з головою Попаснянського районного
суду А.В. Архипенко та представниками
Попаснянського районного відділу національної
поліції. На зустрічі обговорювалися питання
спільних
заходів
щодо
популяризації
проекту «Я маю право!» серед населення та
розповсюдження матеріалів проекту.

08.08.2018р. головним спеціалістом відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги 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.
09.08.2018р. головним спеціалістом
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Подлєсняк В.Є. проведено
лекцію для громадян пільгових категорій,
людей з інвалідністю, сімей СЖО на тему
«Ти і закон». Одним з основних актуальних
питань було нарахування та розрахунок
субсидії, питання спадщини, оформлення
пропусків. Було присутні 12 осіб.

15 серпня 2018 року працівниками
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ проведено
лекцію на тему «Моя Україна - вільна
держава» для фахівців з соціальної роботи
Кремінського територіального центра по
роботі з людьми похилого віку. Присутні
ознайомились
з
основними
подіями
становлення незалежної України та з
правопросвітницьким
проектом «Я
маю
право!». Були присутні 16 осіб.
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21.08.2018 року відбувся круглий стіл за участю начальника відділу "Кремінське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
Жадан З.М., Первомайського міського відділу
державної виконавчої служби Головного
територіального
управління
юстиції
у
Луганській області, Громадської організації
«Кремінський центр регіо-нального розвитку
«Наша громада», начальника Кре-мінського
ВДРАЦС Дашдамірової Г.В. та начальника
Антрацитівського ВДРАЦС Авчиннікової О.В.
щодо актуальних питань правового захисту
громадян в Кремінському районі з нагоди
свята Дня державного прапору України.

21 серпня 2018 року працівниками
відділу «Кремінське бюро правової
допомоги» проведено лекцію на тему
«Моя Україна-вільна держава» осіб
пільгових категорій та людей з
інвалідністю. Присутні ознайомились з
основними
подіями
становлення
незалежної
України
та
з
правопросвітницьким проектом «Я маю
право!». Були присутні 28 осіб.
З метою, роз’яснення про дію Закону України. «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» 22.08.2018р. працівниками відділу «Рубіжанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ, було здійснено поширення інформаційних матеріалів на
зазначену тематику в приміщенні Рубіжанського міського відділу державної виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області. Під час даного
заходу:
1) Працівники відділу довели до
відома державних виконавців контактні
данні «гарячої лінії» з попередження
домашнього насильства торгівлі людьми та
гендерної дискримінації.
2) Надали перелік установ куди
можна звернутись особам,які постраждали
від домашнього насильства.
3) Надали роз’яснення про порядок
отримання безоплатної вторинної правової
допомоги,особами,які постраждали від
домашнього насильства.
По завершенню були надані інформаційні контакти представництв системи безоплатної
правової допомоги у Луганській області.
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Начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 06.09.2018р. проведено
лекцію для фахівців
з соціальної роботи Кремінського центру соціальних служб для сімї,
дітей та молоді на тему «Ти і закон»,
а також проведено опитування щодо
виявлення найактуальніших питань,
які на даний час хвилюють жителів
Кремінського
району.
Згідно
проведеного опитування
виявлені
питання, які потребують роз’яснення.
Одним з основних актуальних питань
було
питання
переоформлення
спадщини, оформлення права власності
на житловий дім. Було присутні 15 осіб.

12.09.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Жадан З.М.
прийняла участь в засідання круглого столу на тему: «Правовий захист вразливих категорій
громадян Кремінського раойну», який відбувся на базі громадської організації «Кремінський
центр регіонального розвитку»Наша
громада». Були присутні представники
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»,
консультанти Кремінської державної
нотаріальної контори, Первомайського
відділу
державної
виконавчої
служби,представники поліції.
13 вересня 2018 року відбулася робоча
зустріч працівників відділу «Гірське бюро
правової допомоги», заступника голови
Виконкому Гірської міської ради Невечері
О.М. та представників NRC Ганни Бахмет і
Євгена Жифарського.
В ході зустрічі були обговорені спільні
проблемні питання нововведень щодо
призначення субсидії, пенсійних виплат та
постановки громадян на квартирний облік.
Також було досягнуто домовленості про
виїзні спільні консультування.
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За запрошенням заступника голови Попаснянської міської ради Гапотченко І.В.
28.09.2018р. працівники відділу "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги" прийняли участь у заході по встановленню
історично-літературної пам'ятної дошки
в м.Попасна. Працівниками відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги
проведено виїзний прийом в СТЦ ст.
Попасна РФ "Донецька залізниця" ПАТ
"Укрзалізниця".

Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю
21.08.2018р згідно укладеному меморандуму про співпрацю, начальник Попаснянського
бюро правової допомоги Ірина Сушко та заступник начальника Попаснянського районного
відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Луганській області Людмила Гордієнко
провели
консультування
громадян.
За
консультаціями звернулось 5 громадян з
питаннями адміністративного,соціального та
житлового права. Громадянам надано 10
буклетів проекту.
Після консультування громадян було
проведено робочу зустріч з працівниками
Попаснянського районного відділу ДВС щодо
підбиття підсумків спільної правоосвітньої
роботи за серпень та складання плану роботи на
вересень.

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 40 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 розміщено відеоролик
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» на тему: «Знай своє
право на землю» Заміна сертифіката на право на земельну частку» на офіційному сайті

Попаснянської районної ради Луганської області (http://rasot.gov.ua/news/1910/)
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Захід 1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування

06.07.2018р відділом "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєвєро-донецького
МЦ в рамках проекту «Я маю право!»
проведено навчання для юридичної служби та
всіх відділів Попаснянського районного
центру зайнятості. Тема навчальних занять "Новели трудового, соціального та медичного
права". Також, було підписано Меморандум
про співпрацю між Сєвєродонецьким МЦ та
Попаснянським
районним
центром
зайнятості.

17.07.2018р відділ "Попаснянське бюро
правової
допомоги"
провів
навчання
юридичному відділу та відділу охорони
здоров’я Попаснянської районної військовоцивільної адміністрації з питань соціального,
медичного та трудового права. Навчання
представників органу державної влади з прав
людини проходило в розрізі проекту "Я
МАЮ ПРАВО!".
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Захід 1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги
02.07.2018р згідно плану роботи та проекту "Я
МАЮ ПРАВО!" відділом "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ в
станційно-технічному
центрі
ст.Попасна
РФ
"Донецька залізниця "ПАТ Укрзалізниця" було
здійснено виїзний прийом громадян та поширено
інформаційні матеріали проекту "Я МАЮ ПРАВО!"(
20 примірників). На прийомі отримали правові
консультації 3 особи з питань банківського,
медичного та соціального права.

03.07.2018р. в рамках проекту "Я МАЮ
ПРАВО!"
головний
спеціаліст
відділу
"Попаснянське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД Світлана Рубаненко проконсультувала на
виїзному прийомі в Попаснянському райвідділі з
питань пробації 5 осіб з виконавчого, житлового
та соціального права, надано допомогу у
складанні заяв не процесуального характеру.

В приміщенні Кремінського центру зайнятості
04.07.2018 року начальник відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» Жадан З. провела виїзний
прийом. Громадянам було надано правові
консультації на поставлені ними питання та в
рамках
реалізації
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
поширено інформаційні буклети та матеріали. На
прийомі було 3 особи.
16.07.2018р. начальник відділу "Гірське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
Гусєва Тетяна була запрошена до Гірської
обласної спеціальної загальноосвітньої школиінтернат для надання правової допомоги
вихованцю
школи-інтернат
з
приводу
встановлення факту, що має юридичне значення,
а саме - встановлення факту позбавлення
батьківських прав.
Також,
після
зустрічі
було
проконсультовано 3 працівника школи-інтернат
з питань житлового, сімейного та спадкового
права.
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17.07.2018р. відділ "Попаснянське бюро
правової допомоги" в рамках проекту "Я МАЮ
ПРАВО!" провів виїзний прийом громадян в
Попаснянському районному відділі Міграційної
служби України. Прийнято 11 осіб з питань
соціального, трудового та цивільного права.

17.07.2018р. на базі Рубіжанської
міської ради був проведений спільний
прийом
громадян
для
внутрішньо
переміщених осіб та мешканців міста
Рубіжне, юристами ГО «Донбас SOS» та
спеціалістами відділу «Рубіжанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Під час даного прийому звернулось 8
осіб, громадян цікавили питання в сфері:
житлового,
спадкового,
цивільного,
соціального права.
Особливу увагу було приділено питанням: отриманням спадщини на непідконтрольних
Українській владі території, отримання пенсій особами, які мають статус внутрішньо
переміщених осіб, питання становлення на квартирний облік дітей з числа сиріт, та
отримання житлової субсидії відповідно до нової постанови КМУ №329 від 27.04.2018р.
18.07.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" провів виїзне
консультування в Попаснянському відділі ДВС. Проконсультовано 3 особи з соціального
права. Поширено 20 буклетів проекту "Я МАЮ ПРАВО!" та плакат БВПД.
18.07.2018р. начальником
відділу
«Гірське бюро правової
допомоги»
Сєвєродонецього МЦ з надання БВПД
Гусєвою Т.В. в рамках проекту "Я МАЮ
ПРАВО!" проведено робочу зустріч з
працівником органу виконавчої влади юристом Виконавчого комітету Гірської
міської ради Кізіль В.О.
Також було 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 на житлове приміщення, оформлення права власності на земельну ділянку,
подовження строку для прийняття спадщини та приватизація земельної ділянки.
За консультацією звернулось 4 осіб.
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07 серпня 2018 року в приміщенні ВП «Шахта
Гірська » ДП «Первомайськвугілля» з 9-00 до 12-00
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 виплати заборгованості
по заробітній платі, оформлення права власності на
житлове приміщення, оформлення пільгових пенсій.

08.08.2018р відділ "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ в рамках проекту "Я
МАЮ ПРАВО!" провів виїзний прийом умовно
засуджених осіб на базі Попаснянського районного
відділу з питань пробації філії державної установи
"Центр пробації" в Луганській області. За консультацією
звернулись 5 осіб з питань сімейного та соціального
права. Також, розповсюджено інформаційно-правові
матеріали проекту.

14.08.2018р. згідно плану роботи на серпень,
головний спеціаліст відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ Світлана Рубаненко
провела виїзний прийом умовно засуджених та достроково
звільнених громадян на базі Попаснянського районного
відділу з питань пробації філії державної установи "Центр
пробації" в Луганській області. Проконсультовано 7 осіб з
питань соціального права. Надано матеріали проекту у
кількості 10 буклетів, також було ознайомлено присутніх з
порядком надання вторинної правової допомоги згідно ЗУ
"Про безоплатну правову допомогу".

14
серпня
2018
року
головним
спеціалістом відділу «Гірське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Переясловою
Ритою з забезпечено роботу мобільного пункту
в
ВП
«Шахта
Золоте»
ДП
«Первомайськвугілля». Було проконсультовано
8 осіб з питань трудового, сімейного та
цивільного права.Усі зацікавлені мали змогу
отримати роз'яснення стосовно надання
безоплатної правової допомоги та можливості
отримання адвоката за державний кошт.
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В приміщенні Кремінського центру
зайнятості 17.08.2018 року головний
спеціаліст відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Подлєсняк В. провів
виїзний прийом. Громадянам було надано
правові консультації на поставлені ними
питання та в рамках реалізації загальнонаціонального право-просвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» поширено
інформаційні буклети та матеріали.
На прийомі було 4 особи.
В
приміщенні
Кремінського
центру
зайнятості 06.09.2018р. головний
спеціаліст
відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Подлєсняк В. провів виїзний прийом. Громадянам
було надано правові консультації на поставлені
ними
питання
та
в
рамках
реалізації
загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я
МАЮ
ПРАВО!» поширено
інформаційні буклети та матеріали. На прийомі
було 2 особи, розповсюджено буклетів.

В приміщенні комунальної установи
«Кремінська
централізована
бібліотечна
система» 13.09.2018р. головний спеціаліст
відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Подлєсняк
В.
провів виїзний
прийом.
Громадянам було надано правові консультації
на поставлені ними питання та в рамках
реалізації
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО» поширено інформаційні буклети та
матеріали. На прийомі було 5 осіб

18.09.2018р. згідно плану роботи на
вересень,
головний
спеціаліст
відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги"
Світлана Рубаненко провела виїзний прийом
умовно засуджених та достроково звільнених
громадян на базі Попаснянського районного
відділу з питань пробації філії державної
установи "Центр пробації" в Луганській
області. Проконсультовано 2 осіб з питань
житлового права.
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19.09.2018р. згідно графіку виїзних консультувань в рамках загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» головний спеціаліст відділу
"Попаснянське
бюро
правової
допомоги"Сєвєродонецького
місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Світлана Рубаненко та
начальник Попаснянського районного відділу
державної виконавчої служби ГТУЮ у
Луганській області Олег Підпалий провели
консультування громадян. За консультаціями
звернулися мешканці Попаснянського району,
які
отримали
інформацію
з
питань
житлового,соціального та сімейного прав.

Захід 1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах
життя

05.07.2018.
головний
спеціаліст
відділу
«Кремінське бюро правої допомоги» Подлєсняк В.
прийняв участь в плановому виїзді мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги №17 в село
Макеївка Кремінського району щодо виявлення та
запобігання домашньому насильству та надання
безоплатної правової допомоги населенню. На
виїзному прийомі побували 5 осіб. Питання, які
розгядались – оформлення договорів оренди паїв,
оформлення субсидій, трудове право, оформлення
спадщини, оформлюння розлучення.

18.07.2018р.
начальником
відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Гусєвою Т.В. та БФ «Право на захист»
проведено
спільний
виїзний
прийом
мешканців с. Тошківка. На
прийом звернулось 5 осіб. Актуальними
питаннями
були:
оформлення
субсидії,
подовження
строку
для
прийняття
спадщини,
порядок переоформлення пенсійних виплат.
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24.07.2018р. головний спеціаліст відділу
«Кремінське бюро правої допомоги» Подлєсняк В.
прийняв участь в плановому виїзді мобільної
бригади соціально-психологічної допомоги №17 в
село Макеївка Кремінського району щодо
виявлення та запобігання домашньому насиллю та
надання безоплатної правової допомоги населенню.
На виїзному прийомі побували 3 особи. Питання ,
які розглядались – оформлення права власності,
оформлення субсидій, оформлення спадщини.
Також, присутні познайомились з проектом «Я маю
право» та отримали буклети.
25.07.2018р начальник
відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко разом з приватним нотаріусом Попаснянського районного
нотаріального округу Луганської області Наталією Мирошниченко на виконання листа
Міністерства юстиції України від 23.04.2018 № 1/19.2.2/32-18, графіку роботи мобільних
точок до системи безоплатної правової
допомоги з питань роз’яснення вимог
чинного законодавства щодо захисту
прав
землевласників
та
землекористувачів
у
Луганській
області на період з 10.05.2018 по
10.07.2018 на базі смт. Врубівка
Попаснянського
р-ну
Луганської
області надали безоплатну правову
допомогу з питань роз’яснення вимог
чинного законодавства щодо захисту
прав
землевласників
та
землекористувачів
у
Луганській
області. На виїзному прийомі прийнято 5 осіб з питань земельного права.
Також було проведено робочу зустріч з працівниками Врубівської селещної ради та
фермерськими господарствами щодо реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО!", обговорено
питання оформлення договору оренди земельних паїв.
09.08.2018р. начальником відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Гусєвою Т.В. та БФ «Право на захист»
проведено спільний виїзний прийом
мешканців с.Новотошківка. На прийом
звернулось 7 осіб. Актуальними питаннями
були: визнання особи такою, що втратила
право
на
користування
житлом,
оформлення субсидії, подовження строку
для
прийняття
спадщини,
порядок
переоформлення пенсійних виплат та ін.
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Захід 1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
20
серпня
2018
року
начальник
«Лисичанського бюро правової допомоги» Тетяна
Люта у приміщенні Лисичанського міського відділу
з питань пробації, провела правопросвітницький
захід для засуджених до відбування покарання без
позбавлення волі, що перебувають на обліку у
Лисичанському міському відділі з питань пробації.
У заході взяла участь начальник відділу з питань
пробації. Захід на тему: «Права засуджених до
відбування покарання без позбавлення волі»
проходив у формі лекції, в ході якого Тетяна Люта
коротко повідомила присутнім про систему надання
безоплатної правової допомоги в Україні, категорії
суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу, а також роз’яснила
слухачам
специфічність
їх
правового
статусу
протягом
умовного
терміну,
можливі
наслідки скоєних тих чи інших
правопорушень у цей строк. Після
лекції, у слухачів виявилась
неабияка
зацікавленість,
результатом якої стало жваве
обговорення
тих
чи
інших
життєвих ситуацій.
У зв’язку з нагоди святкування Дня незалежності України та Дня прапору, 21.08.2018р.
на базі Рубіжанської міської бібліотеки заступником начальника відділу «Рубіжанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Бобиловою Аліною, було проведено лекцію для
умовно засуджених, які перебувають на обліку в Рубіжанському міському відділі з питань
пробації філії державної установи Центр пробації у Луганській області. Темою заходу
слугувало
"Поняття
державної
символіки в законодавстві".
Під час лекції всім присутнім
було роз’яснено:
1) Поняття державної символіки.
2) Перелік нормативно правових актів,
які
регулюють
використання державної символіки.
3) Правова відповідальність за
неналежне використання державних
символів.
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25.09.2018 року головним спеціалістом відділу
правопросвітницва Сєвєродонецького МЦ Чучман
Тетяною була проведена зустріч з військовослужбовцями Вінницького військового шпиталю №59, який
розташований в м.Сєвєродонецьку. Під час зустрічі
учасникам бойових дій були роз’яснені права військовослужбовців, які на данний час несуть службу та після
звільнення з неї. Особливу увагу було загострено
на тематиці соціального забезпечення військовослужбовців, отримання ними пільг і різного роду гарантій
від держави.
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 12 «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
08.08.2018 р. для дітлахів м.Гірське, які
відвідують літній табір, начальник відділу «Гірське
бюро правої допомоги» Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД Гусєва Т.В. 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;
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- самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами;
- самостійно укладати договір банківського вкладу, тощо.
Головний спеціаліст відділу «Гірське
бюро правової допомоги» Переяслова Р.
07.09.2018 р. провела навчальну лекцію
«Твої права-твій надійний захист» для
учнів
5
класу
Золотівської
багатопрофільної гімназії.
В ході лекції учням було роз’яснено,
які права має дитина з народження, якщо їй
виповнилось 14, 16 та 18 років. Також було
роз’яснено, що є правопорушенням, його
види,
а
також
відповідальність
неповнолітніх за вчинені правопорушення.

24.09.2018р відділом "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД в
рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" було проведено
лекцію для учнів Попаснянської гімназії №20. На лекції
було
роз’яснено
права
неповнолітніх,навички
безконфліктного спілкування учнів.

27.09.2018р відділ "Попаснянське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ з
залученням
партнерів відділу ювенальної превенції
Попаснянського райвідділу наці-ональної
поліції України та Попаснянського
райвідділу служби пробації провели
лекцію для учнів Попаснянської гімназії
№ 20 на тему " Конфлікт». Правові
способи вирішення конфлікту". Під час
лекції учні дізналися про поняття
конфлікту, його природу та шляхи
вирішення, також було надано кейси
безконфліктного спілкування між учнями.

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
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Захід 1.2.1. Налагодження зв'язків та актуалізація даних щодо мережі стейкхолдерів,
укладення меморандумів про співпрацю
6 липня 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
Меморандум про співпрацю з Попаснянським районним центром зайнятості щодо
проведення право просвітницьких заходів для осіб, які перебувають на обліку в центрі
зайнятості.
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
6 липня 2018 року в Луганському окружному адміністративному суді пройшов круглий
стіл на тему: «Актуальні питання адміністративного судочинства в справах з приводу
реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту
громадян». Участь у заході взяв директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш.
Голова суду, Чиркін С.М., зазначив,
що круглий стіл організований з нагоди
днів адміністративної юстиції в Україні,
що проходять 5-6 липня 2018 року.
Судді
Луганського
окружного
адміністративного суду Чиркін С.М.,
Борзаниця С.В., Кисельова Є.О. та
Петросян К.Є. обговорили разом з
учасниками судову практику, яка склалась
при розгляді судових справ по категорії
захисту соціальних прав фізичних осіб.
Також учасники зупинились на питанні дотримання вимог Кодексу адміністративного
судочинства України при подачі позовної заяви до суду.
Під час круглого столу цікавою та активною була дискусія з актуальних питань
адміністративного судочинства в справах з приводу реалізації публічної політики у сферах
праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян.
Учасники круглого столу змогли поділитися не тільки власним досвідом, а й шляхами
вирішення проблемних питань і висловили побажання, щоб таких зустрічей було більше.
10 липня 2018 року проведено чергове засідання оперативного штабу з протидії
рейдерству та забезпечення прав і свобод
власників і користувачів земель, на якому
було заслухано по-перше: інформацію щодо
стану
розслідування
кримінального
провадження
за
фактом
незаконного
оброблення земельних ділянок на території
Шарівської сільської ради Білокуракинського
району Луганської області, по-друге:
результати роботи оперативного штабу за 2
місяці, а також звернення громадян щодо
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незаконного захоплення майнового комплексу, обробки сінокосів та пасовищ, які є
колективною власністю та бездіяльності органів поліції.
12.07.2018р головний спеціаліст відділу
"Попаснянське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Світлана
Рубаненко прийняла участь у початку роботи
робочої групи фестивалю культурного майнінгу
БФ "З країни в Україну", який пройде в 9 містах
Луганської та Донецької областях, а 07.10.2018р у
місті Попасна.
На засіданні були присутні робочі групи з м.
Рубіжне, м.Сватове, м. Дружківка, м. Щастя, м.
Торецьк, м. Авдіївка, м. Волноваха.
Перша організаційна сесія (Академія) пройде з
12.07.2018р. по 13.07.2018р. та 16.07.2018р.
Працівники відділу «Попаснянське бюро правової
допомоги»
будуть
відповідати
за
локацію
неформальної освіти, у тому числі правової освіти
населення, правовий намет "Перехрестя права" та
інше. У групу увійшли також представники
Попаснянської міської ради, Попаснянської районної
державної адміністрації та інші громадяни м.
Попасна.
24.07.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" прийняв участь у засіданні
щодо презентування освітніх ( у тому числі правоосвітніх) та культурних локацій на
всеукраїнському фестивалі " З країни в Україну".В засіданні приймали участь заступники
голови Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації В.Проскурко, К.Кошелєва,
заступник міського голови І.Гапотченко, заступник начальника Попаснянського районного
відділу національної поліції В.Волков, головний спеціаліст відділу культури Ю.Сінкевич,
заступник
директора
АРР
Луганської області Р.Власенко,
представники
Попаснянського
РДК
громадські
активисти.
Відділ " Попаснянське бюро
правової допомоги" підготовив
матеріали
правоосвітнього
напрямку в локації "Влада і
громада","Охорона здоров*я" та
в інші локації.

3 серпня 2018 року у місті Харків в правовому клубі PRAVOKATOR відбулася чергова
робоча зустріч, де фахівчині Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" разом із
адвокатками/адвокатами та працівницями/працівниками центрів з надання БВПД,
обмінювались думками стосовно розроблення та змістовного наповнення «Методичних
рекомендацій щодо ідентифікації випадків гендерної дискримінації та алгоритму надання
правової допомоги». До складу робочої групи увійшла головний спеціаліст відділу
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"Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Світлана
Рубаненко.
Методичні рекомендації передбачатимуть
опис та аналіз конкретних справ/кейсів
(цивільних,
кримінальних)
пов'язаних
із
гендерною дискримінацією, беруть за основу тест
на дискримінацію, сформований у практиці
Європейського суду з прав людини, та містять
чіткі алгоритми дій для адвокатів та юристів у
кожній
справі
пов'язаній
із
гендерною
дискримінацією.

09.08.2018р. відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД прийняли участь у робочої зустрічі представників Управління Верховного
Комісара ООН у справах біженців із представниками місцевої влади, соціальними службами,
місцевими та міжнародними благодійними організаціями, волонтерами, правоохоронними
організаціями та СІМІС міста Попасна. В ході зустрічі обговорювалися питання соціальноправового захисту населення, яке проживає в зоні збройного конфлікту в Попаснянському
районі.
За результатами звернень громадян до бюро, працівниками відділу "Попаснянське бюро
правової допомоги" було передано представникам УВК ООН наступні питання :
1. Порушення прав громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб-пенсіонерів під
час
проведення
фізичної
ідентифікації в Попаснянської
філії Ощадбанку.
2. Примусове нав’язування
додаткових послуг банку при
оформленні картки або при
проходженні
фізичної
ідентифікації, а саме платна
послуга страхування .

23.08.2018р
відділ
"Попаснянське
бюро
правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД разом з працівниками
Попаснянського районного відділу
ДВС ГТУЮ в Луганській області та
Попаснянського районного відділу
служби пробації прийняв участь у
флешмобі до Дня Прапору та Дня
Незалежності України в м. Попасна.
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31.08.2018р. начальник відділу "Попаснянське бюро правової допомоги" Ірина Сушко
зустрілася з спостерігачем спеціальної
моніторингової місії ОБСЕ в Україні
паном Йоханом Читраусом. Раніше пан
Читраус працював радником з прав людини в
Поліцейскій місії ЕС EUPOL в Афганистані і
у складі Місії ЄС в Грузії та має
великий досвід роботи. На зустрічі Ірина
Сушко розповіла про діяльність Центрів та
бюро
в Луганській
області,
надала
статистичну довідку про роботу бюро на
лінії розмежування, також було підготовлено
та надано звітність за запитом.
18 вересня Анастасія Шляхтіна, адвокат, і Ярослав Авраменко, юрист Сєвєродонецького
офісу БФ «Право на захист», провели експертне обговорення з представниками центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги (Центр БВПД) щодо юридичного захисту
внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
У зустрічі взяли участь Володимир Богуш, директор Сєвєродонецького Центру БВПД,
представники
районних
бюро
правової
допомоги, Іван
Салєєв,
голова
польового офісу Агентства ООН у справах біженців у м. Сєверодонецьку.
Під час обговорення неабияку увагу приділили судовій практиці щодо відновлення
пенсійного забезпечення для пенсіонерів з числа ВПО, а також практичним аспектами
виконання судових рішень у відповідних справах. Крім того, відбулося жваве обговорення
змін у практичній реалізації пенсіонерами - ВПО права на отримання пенсії з зв’язку з
прийняттям рішення у зразковій справі №805/402/18.
До обговорення також були запропоновані спадкові питання у разі, якщо рухоме чи
нерухоме майно перебуває на неконтрольованій Урядом України території (НКУУТ), а також
відновлення всіх видів документів, що були втрачені на НКУУТ, через встановлення фактів,
що мають юридичне значення.
За результатами зустрічі учасники досягли домовленостей щодо співпраці та взаємного
перенаправлення клієнтів, які потребують юридичної допомоги.
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20 вересня 2018 року
головний
спеціаліст
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Подлєсняк Володимир
прийняв участь в тренінгу щодо
реалізації проекту «Моя громада –
мій добробут».
Розглядалися
питання
децентралізації,
взаємодії
громадських
та
державних
організацій, надання правової
допомоги соціально незахищеним
верстам населення, в рамках
реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я
МАЮ ПРАВО!»
За ініціативою очільника поліції Луганщини Сергія Колесника та представника
Управління забезпечення прав людини в Луганській області Ірини Ломкової, а також
підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста для представників силових структур та
громадськості 21-22 вересня 2018 року розпочав свою дводенну роботу «круглий стіл –
семінар» за темою «Право на захист: проблеми та шляхи реалізації у діяльності поліції».
Участь в даному заході взяв директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш.
Відкрили захід Фюстье Себастьян - глава суб-делегації МКЧХ, та Халіт Буланикли делегат по роботі з поліцією та органами безпеки, які розповіли присутнім про діяльність
Міжнародного Комітету Червоного Хреста і мету проведення круглого столу.
Поважні
представники
МКЧХ
акцентували увагу на цілях і завданнях
організації,
які
мають
виключно
гуманітарний характер і полягають у
тому, щоб захищати життя та гідність
людей, що постраждали у збройних
конфліктах
та
інших
ситуаціях
насильства, і надавати їм допомогу. Також
вони
наголосили,
що
МКЧХ
є
неупередженою,
нейтральною
та
незалежною організацією, яка працює по
обидва боки від лінії розмежування.
28.09.2018р. у приміщені ГО
«Кризовий медіа центр «Сіверський
Донець» відбулась тематична зустрічь, а
саме захід круглого столу за участі
головного
спеціаліста
відділу
правопросвітництва та
взаємодії
з
суб’єктами
надання
безоплатної
первинної
правової
допомоги
Cєвєродонецького МЦ Чучман Тетяни.
Під час заходу обговорювались правові
механізми реалізації практик відновного
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правосуддя. До участі у круглому столі також були запрошені представники
правоохоронних органів, а саме: фахівці прокуратури, слідчого управління і ювенальної
превенції ГУНП в Луганської обл., патрульної поліції. Крім того в обговоренні приймали
участь медіатори з відновного правосуддя,представники ГТУ юстиції і міжнародних
організацій. За підсумками зустрічі всі учасники заходу домовились про певний алгоритм дій
та відтворення медіації на практиці.
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
09.07.2018р. в приміщенні Гірської дитячої
бібліотеки працював дистанційний пункт доступу
до БПД. Роз'яснення відвідувачам стосовно
отримання правової допомоги у відділі «Гірське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
з надання БВПД надавала головний спеціаліст
відділу Переяслова Р.С. Під час роботи
дистанційного
пункту
за
консультацією
звернулось чотири особи з питаннями, що
стосувалися встановлення фактів, оформлення
субсидії та сімейного права.

В зв’язку з виконанням
меморандуму про співпрацю та
графіку прийому громадян в
дистанційному пункті доступу до
БПД, 16.07.2018р. заступником
начальника відділу «Рубіжанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
було
проведено прийом громадян у
приміщенні
Рубіжанського
міського відділу з питань пробації
філії державної установи Центр
пробації у Луганській області.
Під час прийому звернулось
9 осіб, які перебувають на обліку
у відділі з питань пробації.
Громадян цікавили питання в
сфері сімейного, цивільного,
житлового та трудового права.
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13.07.2018,
10.08.2018,
14.09.2018
головним спеціалістом відділу «Лисичанське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ Степановим Кирилом в рамках роботи
дистанційного пункту доступу до БПД, в
приміщенні Лисичанського міського суду було
проведено
консультування
громадян.
За
консультацією звернулись 9 осіб, яких
турбували питання розірвання шлюбу в
судовому порядку, трудові та соціальні права
громадянина, та одній дитині був виданий
"паспорт
прав
дитини".
Розповсюджені
інформаційно-правові матеріали проекту "Я маю
право!" та системи БВПД.
27.07.2018р. в рамках проекту "Я
МАЮ ПРАВО!" головний спеціаліст відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького місцевого центру з
надання
БВПД
Світлана
Рубаненко
проконсультувала в дистанційному пункті в
Попаснянському райвідділі з питань
пробації 7 осіб з соціального та медичного
права,. Було надано 10 буклетів з
інформацією про проект.

22.08.2018р. головний спеціаліст відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги" Світлана
Рубаненко в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!"
провела прийом умовно засуджених та достраково
звільнених в дистанційному пункті на базі
Попаснянського районного відділу з питань пробації
філії державної установи "Центр пробації" в
Луганській області. Проконсультовано 6 осіб з
питань соціального права.

6 вересня 2018 року на базі Гірської дитячої
бібліотеки працював
дистанційний
консультативний пункт прийому громадян.
Прийом громадян
вела начальник
відділу «Гірське бюро правової допомоги»
Гусєва Т.В. За консультацією звернулось 2 особи
з наступними питаннями: порядок прийняття
спадщини та визнання особи такою, що втратила
право на житло.
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Також, працівників бібліотеки та присутніх читачів було проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», метою якого є підвищення
правової свідомості українців та інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у
повсякденному житті у правовий спосіб. Бажаючі отримали інформаційні матеріали.
21 вересня 2018 року відповідно до графіку роботи дистанційного пункту
консультування головним спеціалістом відділу «Гірське бюро правової допомоги»
Переясловою Р.С. був проведений прийом громадян у Золотівській багатопрофільній гімназії.
Під час прийому за юридичними консультаціями зверталось 5 громадян, яких цікавили
питання соціального забезпечення, зокрема порядку оформлення субсидій. Фахівець Бюро
роз’яснила громадянам, що право на отримання державної субсидії мають сім’ї, чиї витрати на
оплату житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм споживання та з
урахуванням пільг) перевищують розмір обов’язкового відсотка платежу.
Сума
платежу
для
кожного
домогосподарства
визначається
індивідуально і залежить від сукупного
доходу зареєстрованих у житловому
приміщенні членів сім’ї. Житловокомунальна субсидія оформляється на
зареєстрованого члена домого-сподарства
(сім’ї), на ім’я якого відкрито особові
рахунки на оплату комунальних послуг.
Решта членів домогосподарства для
призначення субсидії повинні підтвердити
свою згоду на доступ і обробку персональних даних. Квартиронаймачі, які сплачують
комунальні послуги, відповідно до договору оренди також мають право на оформлення
субсидії.
27.09.2018р відділ "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ на
базі Попаснянського райвідділу пробації
забезпечив роботу дистанційного пункту
доступу до БПД , в якому були надані
консультації достроково звільнених громадян
Попаснянського району. Проконсультовано з
соціального та житлового права 4 особи

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 10 прийомів громадян з
різноманітних правових питань.
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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
В 2018 році Сєвєродонецьким МЦ було укладено 16 контрактів з адвокатами, які
надають БВПД у цивільних та адміністративних справах. За третій квартал 2018 року було
видано 242 доручення, в середньому 15 доручень на адвоката за квартал. Виходячи з
вищезазначеного, у Центру відсутня потреба щодо збільшення кількості укладених контрактів
з адвокатами.
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.
Захід 1.4.6 Організація та проведення тренінгів на тему: «Кращі практики адвокатської
діяльності»
27.08.2018р. в приміщенні Сєвєродонецького МЦ відбувся семінар для адвокатів на
тему: «Кращі практики адвокатської діяльності».
Захід 1.4.7 Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів
системи БВПД у навчанні
У 3 кварталі 2018 року було проведено анкетування адвокатів з метою виявлення
потреби у навчанні. 24.09.2018р. Регіональному центру з надання БВПД у Луганській та
Харківській областях були передані теми для семінарів.
Захід 1.4.8 Забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД також із
залученням ресурсної бази партнерів
24.09.2018р. директором Сєвєродонецького МЦ було проведено семінар серед адвокатів,
які уклали контракт з центром на тему «Підтвердження трудового стажу»
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.
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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 3 кварталі 2018 року надійшла одна скарга на роботу адвоката. Пропозицій щодо
виключення адвокатів з Реєстру адвокатів не було.
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
20 липня 2018 року о 14.00 годині стартував вебінар для юристів центрів з надання
безоплатної правової допомоги у Луганській та Харківській областях та адвокатів за темою
«Питання оформлення спадщини та купівлі-продажу нерухомого майна, що розташовані на
тимчасово окупованій території України». Участь у вебінарі взяли три працівники
Сєвєродонецького МЦ.
Під час вебінару будуть висвітлені наступні питання:
- Проблеми, що виникають під час оформлення права на спадщину щодо майна, яке
знаходиться на тимчасово окупованій території України;
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- Аналіз процесуальних особливостей провадження у справах про встановлення факту
смерті особи на тимчасово окупованій території України (аналіз судової практики);
- Визначення особливостей порядку відкриття спадщини та видачі свідоцтва про право
на спадщину щодо майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України (аналіз
судової практики);
- Аналіз порядку державної реєстрації
права власності на нерухоме майно, яке
знаходиться на тимчасово окупованій
території України;
- Встановлення способів відновлення
правовстановлюючих
документів
на
нерухоме майно, яке знаходиться на
тимчасово окупованій території України
(аналіз судової практики).
Вебінар було організовано Норвезькою
радою у справах біженців (NRC) спільно з
Регіональним центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській
та Харківській областях та Радою адвокатів
Харківської області за фінансової підтримки
Агенства ООН у справах біженців
(UNHCR);

Захід 2.1.3 Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів)
21-22 вересня у Старобільському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, за організаційної підтримки Програми розвитку ООН в Україні, спільно з
Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
Старобільською громадською організацією «Воля», було організовано та проведено
дводенний тренінг для активних мешканців територіальних громад Луганщини, "Параюристиінститут швидкої правової допомоги в громадах". Володимир Богуш, директор
Сєвєродонецького МЦ розкрив питання порядку підтвердження трудового стажу при
оформленні пенсійних виплат
та практичного застосування
законодавства при оформленні
права власності в тому числі в
порядку спадкування. Громада
з особливою зацікавленістю
брала участь у заході, так як
тема на даний час актуальна та
потребує
детальної
уваги.
Кожному
була
надана
відповідь
на
поставленні
питання, та роз’яснено порядок
застосування
лекційного
матеріалу на практиці.
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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: «Визнання шлюбу недійсним».

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
17.08.2018р., 07.09.2018р., 14.09.2018р. 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 липня 2018 року.
Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД
Захід 3.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової
допомоги
20.09.2018р. директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях Бородавка Анатолій Іванович та директор
Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Богуш
Володимир
Данилович
здійснили
моніторинг
роботи
«Попаснянського
бюро
правової
допомоги».
Разом
з
головним
спеціалістом вищезазначеного відділу
Рубаненко Світланою були проведені
консультації з місцевими жителями.
Під час проведення заходу, був
здійсненний прийом громадян, та
роз’яснено питання житлового права,
а саме знаття з реєстрації особи для
подальшого отримання субсидії.
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21.09.2018 року директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Луганській та Харьківській областях Бородавка Анатолій Іванович та
директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Богуш Володимир Данилович здійснили моніторинг роботи у «Кремінському бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ.
За час вище запланованого заходу був здійсненний
якого
були
надані
поширені
консультування з приводу житлових
та
соціальних
питань.
Також
працівниками «Кремінського бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
Подлєсняком
Володимиром та Жадан Зоєю було
роз’ясненено порядок вирішення
правових питань. Кожен отримав
відповіді на хвилюючі питання. По
закінченню було надано контактні
данні місцевих центрів та бюро
правової допомоги у Луганській
області.

прийом громадян внаслідок

Захід 3.2.4 Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи
У 3 декаді вересня 2018 року проведено аналіз виконання відділами Сєвєродонецького
МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи Центру. Отримано результати
проведення правопросвітницьких заходів у 3 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
Завдання 4.1. Побудова оптимальної моделі оформлення відносин з адвокатами працівниками офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
Захід 4.1.1 Анкетування адвокатів, за сприяння Ради адвокатів Луганської та Ради
адвокатів Харківської областей, щодо їх готовності прийняти участь в діяльності офісів
громадського захисту
Рада адвокатів у Луганській області відмовилась від проведення анкетування адвокатів.
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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
6 липня 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
Меморандум про співпрацю з Попаснянським районним центром зайнятості щодо
проведення право просвітницьких заходів для осіб, які перебувають на обліку в центрі
зайнятості.
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 3 кварталу 2018 року Сєвєродонецьким МЦ надсилались 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 третій квартал 2018 року Сєвєродонецьким МЦ було видано 242 доручення та 258
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.
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Захід 5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок
доступу
Протягом третього кварталу 2018 року до Сєвєродонецького МЦ звернулось 1855 осіб,
що становить 0,6% 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 третій
квартал 2018 року Центром було прийнято та перевірено 557 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 259 процесуальних
документів за 3 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 липня по 30 вересня 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1855 звернення клієнтів, з яких 1595 нових звернень
клієнтів, 260 повторних звернень; 1341 особам було надано правову консультацію, 514 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

303

4

299

2

Відділ «Гірське бюро»

187

180

7

3

Відділ «Кремінське бюро»

255

241

14

4

Відділ «Лисичанське бюро»

378

247

131

5

Відділ «Попаснянське бюро»

326

325

1

6

Відділ «Рубіжанське бюро»

406

344

62

1855

1341

514

Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 499 рішень
про надання БВПД, видано 242 доручень адвокатам, та 258 наказів штатним працівникам
(представництво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів). Відмов у
наданні БВПД протягом третього кварталу не було.
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
соціального забезпечення - 385 (21%),
спадкового - 118 (6%),
сімейного -236 (13%),
медичне – 35 (2%),
трудового - 91 (5 %),
адміністративного - 67 ( 4 %),
земельного – 33 (2%),
договірного - 77 (4 % ),
житлового - 244 (12 %),
іншого цивільного права (факт встановлення народження/смерті) - 534 (29 %),
з питань виконання судових рішень - 27 (1 %),
з інших питань (роз’яснення ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про міграційну службу», ЗУ «Про
виконавче провадження», ЗУ «Про захист персональних даних», ЗУ «Про прикордонну
службу», податкові та кримінальні питання ) - 27 (1%)
та з не правових питань - 1 (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

РОЗПОДІЛ КЛІЄТІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ
З НАДАННЯ БВПД ЗА СТАТТЮ
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за віком
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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) - 179 (35%); інваліди – 31 (6%); ветерани війни – 30 (6%);
внутрішньо переміщені особи – 270 (53%); інші категорії – 1 (0%).

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають право
на отримання БВПД
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Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в тому числі Бюро
правової допомоги за третій квартал 2018 року було:

здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21
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 174
осіб, в тому числі 117 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень
до мобільних консультаційних пунктів та 57 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 150 правопросвітницьких заходів.

розміщено у ЗМІ 5 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

5/26

3/11

0

22

0

2

Кремінське бюро

7/32

0/0

0

26

0

3

Лисичанське бюро

2/2

12/16

0

19

0

4

Попаснянське бюро

12/57

3/15

0

45

0

5

Рубіжанське бюро

0/0

1/9

0

20

0

26/117

21/57

0

150

0

Разом по МЦ:
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