щодо виконання Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
квартального плану діяльності за 4 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 грудня 2018 року відділом право просвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання безоплатної первинної 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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7%
6%

соцІальне забезпечення

18%
42%

спадкове
сімейне
трудове
адміністративне
земельне
житлове
інше цивільне

8%

4%
1%
13%

2

інше

м.Гірське
1%
1%

3%
18%

11%

соцІальне забезпечення

спадкове
сімейне
трудове

18%

адміністративне
договірне
житлове

18%

інше цивільне
виконання судових рішень
неправове питання
інше

8%
13%

6%

3%

м.Лисичанськ
1%

7%

12%
4%
соцІальне забезпечення
спадкове

28%

сімейне

17%

трудове
адміністративне
договірне
житлове

інше цивільне
виконання судових рішень

5%
4%
1%

21%

3

інше

м.Рубіжне
2%

6%

8%
7%

21%

соцІальне забезпечення
спадкове

14%

сімейне
трудове

адміністративне
земельне
договірне

4%

житлове
інше цивільне

3%

виконання судових рішень
інше

4%
1%
30%

Кремінський р-н
5%

3%
22%

14%
соцІальне забезпечення
спадкове
сімейне

3%

медичне
трудове
адміністративне

6%

13%

земельне
договірне
житлове

5%

інше цивільне
виконання судових рішень

4%
8%

17%

4

Попаснянський р-н
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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
01.10.2018р головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Чучман Тетяна сумісно з представниками Луганського зонального відділу Військової служби
правопорядку провели лекцію з метою підвищення рівня обізнаності для військовослужбовців
53-ої окремої механізованої бригади, яка дислокується в Новоайдарському р-ні с. Муратове.
Військовослужбовцям в рамках проекту було роз’ясненно порядок звернення до центрів
надання безоплатної правової допомоги. Також було затронуто питання послідовності
отримання пільг, соціальних гарантій та порядку оскарження недотримання їх у судовому
процесі. В свою чергу від
військовослужбовців
надходило чимало запитань з
приводу отримання житла,
земельної ділянки та порядку
вступу до ВНЗ на правах
пільговиків. Останнім в свою
чергу були надані відповіді та
роз’яснено
діюче
законодавство.
Для підтримки цільової правової обізнаності серед внутрішньо переміщених осіб, які
перебувають в пункті тимчасово переміщених осіб, що знаходиться на базі приміщення
Державної пожежно-рятувальної частини № 35 м. Сєвєродонецька 04.10.2018р. головним
спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної
первинної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною відвідувачам було
роз’яснено порядок отримання пільг та
соціальних гарантій від держави для осіб ВПО та
порядку оскарження порушення їх у судовому
провадженні. З боку мешканців закладу
надходило багато питань, найбільш хвилююче з
яких було на сьогоднішній день, це порядок та
термін перебування на території України осіб
ВПО. Паралельно була проведена зустріч з
рятувальниками пожежної частини № 35, які
також задавали багато питань на актуальні теми,
зокрема про порядок отримання земельної
ділянки для учасників бойових дій.
11.10.2018р. в приміщені Комунальної
установи
«
Територіальний
центр
соціального обслуговування» м. Рубіжне,
заступником
начальника
відділу
"Рубіжанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Бобильвою Аліною
було проведено лекцію, для осіб похилого
віку,які перебувають на обліку в даній
установі. Темою даної лекції був "Порядок
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дії запобіганню та протидії домашньому насильству» Основними
висвітлювались в ході лекції:
1. Види насильства, та їхня відмінність,
2. Коло суб’єктів на яких розповсюджується
дія З.У. «Про запобігання та протидію
домашньому насильству».
3. Органи та установи, що запобігають та
протидіють домашньому насильству.
4.
Порядок
отримання
безоплатної
вторинної правової допомоги категоріями осіб,
які постраждали від домашнього насильства.

питаннями, які

18 жовтня 2018 року начальник відділу
«Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Гусєва Т.В. провела робочу
зустріч з заступником голови Гірської міської ради
Невечерею О.М. Мета зустрічі – налагодити
співпрацю для посилення правової спроможності
жителів міста. На початку зустрічі начальник відділу
вкотре нагадала про діяльність Сєвєродонецького
МЦ з надання БВПД, функції бюро, наголосивши на
проблемах та потребах, які виникають під час
реалізації основних завдань.

25.10.2018р. в приміщенні Рубіжанського міського центру соціальних служб сім’ї дітей
та молоді, була проведена робоча зустріч, за участі спеціалістів центру та працівників
«Рубіжанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ. Метою даної зустрічі
слугувало, обговорення актуальних правових питань, що виникають у громадян, які
перебувають на обліку в Рубіжанському міському центрі соціальних служб сім’ї дітей і
молоді, та планування спільних правопросвітницьких заходів: лекцій семінарів, брифінгів та
зустрічей, які будуть мати на меті роз’яснення актуальних правових питань, та змін у
законодавстві.
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Начальником відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Жадан
Зоєю 25.10.2018р. проведено лекцію для громадян
пільгових категорій, людей з інвалідністю, сімей які
опинились в СЖО на тему «Твої права», а також
проведено
опитування
щодо
виявлення
найактуальніших питань, які на даний час хвилюють
осіб даних категорій. Було присутні 8 осіб.

16.11.2018р. начальником відділу «Гірське
бюро
правової
допомоги»
та
працівником Попаснянського районного відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в
Луганській
області
здійснено
спільний прийом умовно засуджених осіб з питань
договірного, житлового та сімейного права. Під
час надання правової допомоги проводилося
ознайомлення з проектом «Я МАЮ ПРАВО!» .
26.11.2018р. з нагоди старту щорічної
Міжнародної кампанії «16 днів активізму
проти гердерно зумовленого насильства» у м.
Рубіжному, відбулось урочисте відкриття
муралу, «Життя без насильства». Також до
урочистого відкриття даного арт об’єкту,
Фондом ООН в галузі народонаселення в
Україні (UNFPA), були запрошені працівники
відділу
«Рубіжанське
бюро
правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ. Загальна
мета, яка слугувала при відкритті даної
інсталяції, це стати символом миру та злагоди
у кожній родині регіону. Та залишити
відбиток долоні, як знак солідарності до
неприйняття домашнього та гендерного
обумовленого насильства. Тому даний мурал,
був виконаний за ескізом учениці школи № 9,
і мав на меті залучити не тільки доросли, а й
також юне покоління до боротьби з
насильством, та його попередження в
майбутньому.
28 листопада 2018 року працівники відділу
"Кремінське бюро правової допомоги" головний
спеціаліст відділу Подлєсняк В.Є. та начальник відділу
Жадан З.М. прийняли участь в акції «16 днів активізму
проти гердерно зумовленого насильства» у м. Кремінна.
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До вищезазначеного заходу були долучені працівники поліції соціальних служб та громадяни
міста. Всім учасникам заходу були надані координати де кожна жінка може отримати
допомогу та на честь події кожний надів браслет зі сленгом "Зупини насильство проти жінок".
30 листопада 2018 року відділом
«Гірське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ у приміщенні
Гірської міської ради здійснено прийом
громадян спільно із заступником голови
Гірської міської ради Невечерею О.М..
Проконсультовано 3 особи з питань
оформлення субсидії, нотаріального та
пенсійного законодавства.

Начальником відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Жадан З.М. 05.12.2018р. в приміщенні
управління соціального захисту проведено
лекцію, на тему "Права людей з інвалідністю".
Були присутні 14 осіб. Також було
проінформовано присутніх про реалізацію
загальнопросвітницького проекту «Я маю
право!».

06.12.2018р. начальник відділу "Кремінське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД, Жадан З.М. прийняла участь в
обласному заході в рамках проведення щорічної
Всеукраїнської акції - «16 днів проти насильства».

13.12.2018р головним спеціалістом відділу
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової
допомоги Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною,
напередодні дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, було
відвідано пожежну частину м.Сєвєродонецька №
35. Для працівників закладу була проведена
тематична лекція про історію події трагедії та
наслідки з якими зіткнулась наша країна. Додання
державного статусу Дню ліквідатора ще раз
нагадує суспільству про проблеми ліквідаторівчорнобильців, найважливіша з яких - недостатній
для
нормального
життя
розмір
пенсії.
Безпосередньо з цією проблемою пов’язана і інша проблема статусу ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
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14.12.2018р. відділом «Гірське бюро
правової допомоги» з метою розширення
доступу до безоплатної правової допомоги
для осіб, на яких поширюється дія ЗУ
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх
соціального
захисту»
проведено
правопросвітницький захід, лекцію у
«Спілці ветеранів м. Гірське» на тему:
«Гарантії та соціальний захист ветеранів
війни». Начальником відділу розкриті
основні питання: пільги, які надаються
ветеранам війни та державна соціальна
підтримка ветеранів війни.
27.12.2018р. начальником відділу
«Гірське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецього МЦ з надання БВПД
Гусєвою Т.В. 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, подовження строку для прийняття
спадщини. За консультацією звернулось 3 особи.
Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю
10.10.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевий центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Жадан Зоя
провела робочу нараду з начальником
Кремінського
районного
відділу
філії
Державної установи «Центр пробації» в
Луганській
області
підполковником
внутрішньої служби Костоглод Т.С. Було затверджено графік роботи дистанційного пункту
доступу до безоплатної правової допомоги у
приміщенні Кремінського районного відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в
Луганській області та обговорені питання
проведення спільних заходів, спрямованих на
підвищення рівня правової інформованості засуджених осіб.
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10.10.2018р.
начальник
відділу «Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Люта Тетяна на виконання Меморандуму про співпрацю, провела
робочу
зустріч
з
начальником
Лисичанського міського відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в
Луганській
області
майором
внутрішньої
служби
Шаммієвою
Н.В.Під час зустрічі було досягнуто
домовленості
про
утворення
та
організацію
роботи
дистанційного
пункту доступу до безоплатної правової
допомоги у приміщенні Лисичанського
міського відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Луганській області. На робочій зустрічі були узгоджені графіки
роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у приміщенні
Лисичанського міського відділу з питань пробації на 4 квартал 2018 року та на 2019 рік.

З метою виконання меморандуму про співпрацю та з цілю інформування осіб похилого
віку про їх права та обов'язки, та механізми
захисту прав, 15.11.2018р. заступником
начальника відділу "Рубіжанське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
Бобильовою Аліною, було проведено лекцію
для осіб, які перебувають на обліку в
комунальній
установі
«Територіальний
центр
соціального
обслуговування
населення» м. Рубіжне. Тема, яка була
запропонована на ознайомлення аудиторії
"Механізм визнання особи, такою, що
втратила право користування житловим
приміщенням судовий порядок".

15.11.2018р. головним спеціалістом відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Подлєсняк Володимир 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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12.10.2018р. в приміщенні "Рубіжанське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ була
проведена робоча зустріч за участі заступника
начальника відділу Бобильової Аліни та заступника
начальника Рубіжанського міського відділу філії "Центр
пробації" Кобилкіна Д.В. Метою робочої зустрічі
слугувала розробка та затвердження плату роботи
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги на 2019 рік, який діє в приміщенні
Рубіжанського міського відділу філії Державної
установи "Центр пробації" Луганської області. Та
додатково, було обговорено питання про проведення
спільних правопросвітницьких заходів, для таких
категорій осіб, як умовно засудженні, та неповнолітніх,
які перебувають на обліку в органах пробації.

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 51 захід 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/)

10.10.2018р відділ "Попаснянське бюро
правовоі допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД на виконання Листа Міністерства
юстиції України за № 134/29.4/29-18 від 04.10.2018р
" Щодо планової реалізації правопросвітницького
проекту #Я_МАЮ_ПРАВО!",
в рамках
кампанії "Права захисника" та з нагоди державного
свята "Дня захисника України" було розміщенно на
сайті Попаснянської районної ради інформації для
ветеранів щодо їх прав. Інформація за посиланням
:http://rasot.gov.ua/news/1940/
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3 грудня 2018 року на сайті
районного відділу охорони здоров’я
Попаснянської

районної

державної

адміністрації відділом «Попаснянське
бюро

правової

допомоги»

Сєвєро-

донецького МЦ в рамках проекту «Я
маю право!» розміщено статтю на тему:
«Міжнародний день осіб з інвалідністю.
Правовий захист людей з особливими
потребами.»

Захід 1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок
доступу до безоплатної правової допомоги
05.10.2018р. в приміщенні комунальної установи
«Кремінська районна централізована бібліотечна
система» головний спеціаліст відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» Подлєсняк Володимир
провів виїзний прийом. На прийом завітали 5 осіб,
яким було надано правові консультації на поставлені
ними питання.
09.10.2018р відділ "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
провів виїзний прийом умовно засуджених та
достроково звільнених громадян Попаснянського
району на базі Попаснянського райвідділу пробації.
Проконсультовано 5 осіб з питань соціального та
спадкового права.
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17.10.2018р відділ "Попаснянське бюро правовоі допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД згідно плану роботи та на виконання Листа Міністерства юстиції України за №
134/29.4/29-18 від 04.10.2018р "Щодо планової реалізації правопросвітницького проекту «Я
маю право!», в рамках кампанії "Стоп булінг", проведено виїзний прийом на базі
Попаснянського районного відділу ДВС ГТУЮ Луганської області . До консультацій було
залучено начальника Попаснянського райвідділу ДВС ГТУЮ Луганської області Олега
Підпалого та працівника Попаснянського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Луганській
області.
В приміщенні Кремінського центру зайнятості
18.10.2018р. головний спеціаліст відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» Поддєсняк В.Є. провів
виїзний прийом. Громадянам було надано правові
консультації на поставлені ними питання поширено
інформаційні буклети та матеріали. На прийомі було
3 особи.
23 жовтня 2018 року в приміщенні
Кремінського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Луганській
області,
головним
спеціалістом відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ Подлєсняком Володимиром, на
виконання Меморандуму про співпрацю,
було проведено виїзний прийом з
особами, що перебувають на обліку в
"Центрі пробації" та надані консультації
по всім хвилюючим питанням. На
вищезазначеному заході були присутні 4 особи, яким були надані відповідні буклети БПВД.

06.11.2018р. відділом «Попаснянське бюро правової
допомоги» на базі Попаснянського районного відділу філії
Державної установи "Центр пробації" в Луганської області
провели виїзний прийом на базі Попаснянського районного
відділу філії Державної установи "Центр пробації" в
Луганської області. Проконсультовано 6 осіб з питань
соціального,трудового та житлового права.

13.11.2018р. в Попаснянському районному відділі філії
Державної установи «Центр пробації» в Луганській області
здійснено виїзний прийом відділом "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
4 умовно
засудженим громадянам Попас-нянського району надано
роз’яснення з питань земельного та соціального права.
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В приміщенні Кремінськог о центру
зайнятості 15.11.2018р. головний спеціаліст
відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Подлєсняк Володимир провів виїзний прийом.
Громадянам було надано правові консультації на
поставлені ними
питання. На прийомі було 3
особи.

27.11.2018р. відділом "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
проведено виїзний прийом громадян на базі
Станціоно-технічного центру ст. Попасна РФ
"Донецька
залізниця"
ПАТ"Укрзалізниця".
Проконсульовано 3 особи з питань житлового,
трудового права.

28.11.2018р відділ "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ
продовжив роботу в цьому напрямку провів
виїзний прийом на базі Попаснянського
районного відділу ДВС ГТУЮ в Луганської
області. Проконсультовано 2 особи з питань
протидії та профілактики домашньому
насиллю. До консультації було залучено
начальника
Попаснянського
районного
відділу ДВС ГТУЮ в Луганської області
Підпалого О.І.

04.12.2018р. відділ "Попаснянське бюро
правової
допомоги"
Сєвєро-донецького
МЦ
провів виїзний прийом на базі
Попаснянського райвідділу Центру пробації в
Луганській області. Проконсультовано 5 осіб з
питань соціального та сімейного права.
11.12.2018р. відділ "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
нагоди проведення Всеукраїнського тижня права
та Міжнародного дня захисту прав людини провів
виїзний прийом на базі Попаснянського районного
відділу філії Центру пробації в Луганській області.
Проконсультовано 10 осіб з питань соціального
права,клієнти отримали змістовну консультацію .
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14.12.2018 р. на виконання плану роботи Сєвєродонецького МЦ відділом «Гірське бюро
правової допомоги» з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб,
на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»
працював мобільний пункт консультування. При здійсненні консультування найбільш
актуальними питаннями, які хвилювали
учасників спілки, були питання в сфері
соціального забезпечення, житлового та
спадкового
права.
За
консультацією
звернулось 3 особи. Також проведено
правопросвітницький захід, лекцію у
вищевказаній організації на тему: «Гарантії
та соціальний захист ветеранів війни».
Начальником відділу розкриті основні
питання: пільги, які надаються ветеранам
війни та державна соціальна підтримка
ветеранів війни.

19.12.2018р відділ "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД
проведено консультування
громадян в виїзному прийомі на базі
Попаснянського райвідділу ДВС ГТУЮ в
Луганскої області. Проконсультовано 1 особу з
соціального права.

27.12.2018р. 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, подовження строку для
прийняття спадщини. За консультацією
звернулось 3 особи.
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Захід 1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
23.10.2018р. працівником відділу правової інформації та консультацій Сєвєродонецького
МЦ
була
надана
адресна
допомога
громадянину з обмеженими можливостями, а
саме інваліду I групи. Під час заходу були
поставлені питання щодо забезпечення
санітарно-курортним лікуванням адресата та
можливості його відшкодування у разі
ненадання. Так само постало питання про
виплату грошової компенсації до Дня
Перемоги.
Працівниками
центру
була
проведено обширно консультацію, складене
звернення та роз’яснено про порядок
призначення адвокатів для надання БВПД.

29.11.2018р. працівниками відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ разом з спеціалістами Мобільної бригади Рубіжанського міського
соціального центру сім'ї дітей та молоді, було
здійснено надання адресної допомоги, особам,
які стали жертвами домашнього насильства. В
загалом спеціалісти відвідали дві родини в
яких відбувається домашнє насилля. Під час
спілкування було проконсультовано осіб які
постраждали від домашнього насильства так і
осіб, які виступають кривдниками. Першій
категорії громадян було роз’яснено про спосіб
захисту їх прав в рамках законодавства та куди
не обхідно звертатись за допомогою, а з
другою була проведена профілактична бесіда
відносно правової відповідальності у разі
наступного вчинення ними повторних дій
насилля.На останок завітали до будинку сімейного
типу, де родина захотіла проконсультуватись, про
порядок отримання одним із вихованців статусу
дитини сироти та про перелік документів, які
необхідні для цього статусу. Також в рамках дії
акції "16 днів активізму проти гердерно
зумовленого насильства" з дітьми було проведено
бесіду, про недопустимість вчинення домашнього
насильства та способи захисту у разі його
вчинення.
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Захід 1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах
життя
31.10.2018р директором Сєвєродонецького
МЦ Володимиром Богуш сумісно з начальником
Головного територіального управління юстиції у
Луганській
області
Філатовою
Тетяною
було
проведено
виїзний
прийом
в
с. Смолянинове, Луганської області. Під час
вищезазначеного заходу на прийом прийшло 3
особи з питаннями різнопланового характеру, в
свою чергу останні отримали вичерпні
відповіді на хвилюючі питання.

14.11.2018р відділом "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ було проведено виїзний
прийом
на
залізничної
станції
смт.Комишуваха.
Проконсультовано 3 особи із земельних, соціальний та
трудових прав.

23.11.2018р. заступником начальника
відділу
«Рубіжанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
Бобильовою
Аліною,
було
здійснено
виїзний прийом в с. Голубівка, Кремінського
р-н. Під час прийому звернулось 3 особи,
громадян цікавили питання в сфері
сімейного, житлового,земельного права.
Особливу увагу було приділено питанням:
порядку виїзду закордон без згоди батька,
щодо порядку, отримання в користування
земельної ділянки, та підстави позбавлення
житлової субсидії.
10.12.2018р з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги у сільській
місцевості та інформування населення головним
спеціалістом відділу правопросвітництва та
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної
первинної правової допомоги Сєвєродонецького
МЦ з надання БВПД Чучман Тетяною на базі
віддаленої території від м. Сєвєродонецька,
селища Щедрищево, був проведений виїзний
прийом для місцевих жителів. Громадянам надана
інформація та консультації з питань порядку
укладення договору оренди земельної ділянки,
договору дарування, особливості спадкування за
законом та заповітом, поновлення пропущеного
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строку прийняття спадщини, порядку примусового виселення співмешканців з житлового
приміщення, узаконення самочинного будівництва, права та соціальні гарантії ВПО осіб,
тощо. Всім відвідувачам заходу були надані контактні телефони центрів з надання БПД та
прилеглих бюро, куди можна звернутись для вирішення правових питань. Під заходу
проконсультовано 6 осіб.
13.12.2018р.
головний
спеціаліст
відділу «Кремінське бюро правої допомоги»
Подлєсняк Володимир спільно з старшим
інспектором з ювенальної превенції сектору
провенції, Кремінського ВП ГУНП майором
поліції Шпотя С.О., прийняли участь в
плановому виїзді
мобільної
бригади
соціально-психологічної допомоги №17, в
село Кудряшівка, Кремінського району,
щодо виявлення та запобігання домашньому
насиллю та надання безоплатної правової
допомоги
населенню.
Також,
був
проведений особистий прийом громадян.
Захід відвідало 4 особи, яким були надані
консультації з таких питань: оформлення субсидії, оренда земельної ділянки, приватизація та
оформлення аліментів.
26.12.2018р.
головний
спеціаліст
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Подлєсняк Володимир, прийняв
участь в плановому виїзді мобільної
бригади соціально-психологічної допомоги
№17 в село Варварівка Кремінського
району, щодо виявлення та запобігання
домашньому
насиллю
та
надання
безоплатної правової допомоги населенню.
Також,був проведений особистий прийом
громадян. (4 особи- питання: оформлення
субсидії, оренда земельної ділянки та
приватизація, оформлення аліментів).
Захід 1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
06.11.2018р. на виконання Меморандуму між Державною кримінально-виконавчою
службою України, Державною установою «Центр пробації» та Координаційним центром з
надання БПД - відділом «Попаснянське бюро правової допомоги» на базі Попаснянського
районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Луганської області провели
семінар на тему: "Проблеми засуджених та ефективність надання правової допомоги умовно
засудженим" для забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в центрах пробації з
питань реалізації і захисту прав людей. В семінарі прийняли участь партнери: Попаснянський
районний відділ філії Державної установи "Центр пробації" в Луганської області та
представник превенції Попаснянського районного відділу поліції. Як зазначив начальник
Попаснянського районного відділу філії ДУ "Центр пробації" в Луганській області В.Лагутин :
«Існує проблема у адаптації осіб-клієнтів пробації та інтеграції їх до суспільного життя.
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Спільні заходи в напрямку продовження роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної
правової допомоги, проведення правопросвітницьких заходів та індивідуального
консультування сприятимуть забезпеченню прав та соціальних гарантій суб’єктів пробації, які
можуть звертатися до Бюро правової допомоги в дистанційному пункті на базі служби
пробації і це є головним пріоритетом нашої співпраці - зазначила начальник відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги" І.Сушко. Особливу увагу присутніх зосередили на
важливості усвідомлення ними правових норм, які є запорукою успішної адаптації їх до
повсякденного життя.

11.12.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
нагоди проведення Всеукраїнського тижня права та Міжнародного дня захисту прав людини
провів лекцію про права людини для клієнтів служби пробації. До присутніх звернулась
головний спеціаліст відділу Світлана Рубаненко з такими словами: "У 1948 році Генеральна
Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший міжнародний документ,
який засвідчив рівність усіх людей. Цей невеликий за обсягом, але авторитетний акт, що
перекладений на 370 мов, є унікальним зосередженням міжнародних норм у відповідній сфері,
який визначає фундаментальні
обриси цивілізованого суспільства
на основі поваги до прав людини як
першочергового обов’язку держави.
Громадяни України разом зі
світовим
співтовариством
відзначають цю дату не тільки
згадуючи один з основоположних
постулатів взаємовідносин держави
і громадянина, а й підтверджуючи,
що захист прав людини
найголовніша
національна
цінність, що визначена Основним
Законом України..."
12.12.2018р на виконання річного плану центру за 2018 рік, головним спеціалістом
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової
допомоги Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною, сумісно із спеціалістом з питань
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соціальної роботи з суб’єктами пробації Сєвєродонецької МВ філіїї державної установи
"Центр пробації", Плешка Тетяною Валеріївною та працівником Сєвєродонецького міського
ЦСССДМ, була проведена лекція для клієнтів пробації. В приміщенні "Центр пробації"
запрошеним була надана інформація
стосовно поняття права, його порушення
та способів подолання неправомірності.
Особливу увагу клієнтів пробації було
загостренно на відеоролику, який не
залишив без уваги нікого. Приклади
наведені в сюжетах сповна розкрили
проблематику прийняття суспільством
поняття права. Наприкінці заходу всім
слухачам були надані брошури з
адресами та контактами центрів з
надання БПД Взагалі захід пройшов
позитивно, бо тематика не залишила
байдужого жодного відвідувача.
13.12.2018 р. З метою виконання річного плану діяльності місцевого центру та з нагоди
відзначання Всеукраїнського тижня права, заступником начальника відділу "Рубіжанське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Бобильовою
Аліною та начальником відділу
майором
внутрішньої
служби
"Рубіжанського міського відділу з
питань пробаці Північно - Східного
міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних
покарань та пробації" Цегельником
Дмитром Валерійовичем, було
проведено роз’яснювальну бесіду
для неповнолітніх, які перебувають
на обліку в центрі пробації. Тема
бесіди яка була запропонована на
ознайомлення слухачам "Домашнє
насилля, причини його виникнення та способи подолання". Під час спілкування, всі
долучились до дискусії даної теми, обговорили самі хвилюючи та резонансні питання, а саме:
1) Причини виникнення насилля в сім'ї.
2) Способи протидії насиллю.
3) Органи та установи, що запобігають та протидіють домашньому насильству.
4) Способи подолання насильства, механізм дій якщо, ти став жертвою
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.
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Протягом 4 кварталу 2018 року проведено 6 «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
Відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
відповідно до Національної програми правової освіти населення по запрошенню партнера Попаснянського райвідділу ДВС ГТУЮ долучитися до проведення тижня правової освіти
"Геноцид українського народу-апофеоз порушення прав людини" провів наступні заходи:
16.10.2018р - начальник відділу
"Попаснянське
бюро
правової
допомоги" Ірина Сушко разом з
заступником
начальника
Попаснянського райвідділу ДВС
ГТУЮ
Луганської
області
Людмилою Гордиєнко організували в
Попаснянській
школі
мистецтв
конкурс
малюнків
на
тему
"Пам’ятаємо, щоб не допустити знову" в рамках тижня
правової освіти "Геноцид українського народу-апофеоз
порушення прав людини".
16.10.2018р. - для відвідувачів Попаснянській
школі мистецтв проведено дискусію та тему "Геноцидзлочин влади проти народу". В рамках дискусії було
продемонстровано презентацію "Голодомор: Люди
правди" 16.10.2018р -проведена робоча зустріч з
начальником Попаснянського районного віддлу ДВС
ГТУЮ в Луганській області Олегом Підпалим щодо
спільної організації відкритого уроку "Стоп булінг" на
17.10.2018р . На зустрічі було розроблено презентацію
для відкритого уроку.

17.10.2018р відділ "Попаснянське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького на
виконання Листа Міністерства юстиції
України за № 134/29.4/29-18 від 04.10.2018р
"Щодо
планової
реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право!» в
рамках кампанії "Стоп булінг", разом з
Попаснянським районним відділом ДВС
ГТУЮ Луганської області провели відкритий
урок для учнів Попаснянської гімназії №20 на
тему "Стоп булінг: Протидія булінгу та
профілактика правопорушень в дитячому
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середовищі". На відкритому уроці, діти дізналися не тільки про те, як протидіяти булінгу, а й
про саму природу конфлікту, отримали відповіді на свої запитання щодо дій для виходу з
конфлікту.
18.10.2018р головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Чучман Тетяною була проведена лекція
для учнів 7, 8 класів ЗОШ №10
м.Сєвєродонецька. Основою данної
зустрічі були такі теми "Протидія
булінгу" та "Права та обо’язки дітей,
поняття слова дитина". Учні закладу з
особливою зацікавленістю спостерігали
та слухали доповідача. За час заходу від
дітей було поставленно багато питань,
на які ті в свою чергу отримали
відповіді. Одним з таких було про
відповідальність малолітніх за свої вчинки. Також обговорювалось питання про проведення
подальших запланованих зустрічей з школярами та тематики на які б останні хотіли отримати
консультації.
18.10.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з партнером Попаснянським районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській
області провели спільний захід в опорному навчальному закладі "Попаснянська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Попаснянської районної ради Луганської області" у
зв’язку зпроведенням Європейського дня боротьби з торгівлею людьми.
Основним завданням лекції було:
- правова освіта щодо прав людей та механізму захисту від торгівлі людьми;
-привернення уваги учнів до актуальних для українського суспільства проблем протидії
торгівлі людьми;
- підвищення обізнаності учнів району з питань протидії торгівлі людьми.
Старший інспектор Попаснянського районного відділу, майор внутрішньої служби
Павло Безсмертний навів приклади потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, шляхи
уникнення небезпечних наслідків та збереження себе від потрапляння в ситуацію торгівлі
людьми, шляхи уникнення небезпечних наслідків та убезпечення себе від потрапляння в
ситуацію торгівлі людьми.
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18 жовтня 2018 року в календарі відзначається, як день вирішення конфліктів,
працівники відділу «Рубіжанське бюро правової допомоги Сєвєродонецького МЦ, разом з
працівниками «Рубіжанської міської центральної бібліотеки. На базі «Юридичного
факультету» , який діє при міській бібліотеці та функціонує у формі зустрічей та інтерактивів.
Вирішили долучитись до відзначення цього свята. 18.10.2018 року в парковій зоні м. Рубіжне,
провели разом відкриту бесіду для учнів 10 класу ЗОШ - № 2, темою, яка була запропонована
на ознайомлення «Як запобігти
конфлікту?
Кримінальна
та
адміністративна
відповідальність
неповнолітніх».
Спілкування
відбувалось в ігровій формі, під час
якої
розглядались
можливості
вирішення
різних
конфліктних
ситуацій.
Також
учні
мали
можливість задати працівникам бюро
правової
допомоги
питання
в
контексті
теми
«Юридична
відповідальність неповнолітніх за
вчинення кримінального злочину, або адміністративного проступку».
01.10.2018р. відділ "Попаснянське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з залученням
партнерів-відділу ювенальної превенції
Попаснянського райвідділу національної
поліції України провели лекцію для учнів
Попаснянської гімназії №20 на тему
"Протидія
булінгу.
Профілактика
правопорушень у дитячому середовищі.
Під час лекції учні дізналися про поняття
булінгу,його різновиди та шляхи протидії
булінгу, також було надано інформацію
про можливість безкоштовних та цілодобових звернень у разі порушення прав.
02.10.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ та
згідно меморандуму про співпрацю, разом з
партнером
Попаснянським
районним
відділом філії Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області провели
зустріч з першокурсниками Попаснянського
про-фесійного ліцею залізничного транспорту
на тему "Протидія булінгу та профілактика
правопорушень в дитячому середовищі".
Лекція відбувалась в кабінеті Служби
порозуміння(медіації)
на
прохання
медіаторів-викладачів ліцею. Після спільної
лекції було надано обширні відповіді на
питання студентів,а також інформаційні
тематичні матеріали .
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22.10.2018р.
відділ
"Попаснянське
бюро
правової допомоги" Сєвєро-донецького МЦ провів
лекцію для учнів Попаснянської гімназії №20 на тему
«Права дітей». Під час лекції підлітки закріпили
знання про свої права та обов'язки, а також про види
адміністративної та кримінальної відповідальністі.

12.11.2018р головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною
сумісно з працівниками Сєвєродонецької міської дитячої бібліотеки напередодні святкування
дати прийняття Конвенції про права дитини та Всесвітнього дня дитини була проведена лекція
на такі теми: "Права та обов’зки дітей",
"Зупинимо булінг" "Конституція- твій
правовий захисник". На зустрічі були
присутні учні СОШ № 8, 7а та 7б класів.
Школярам
розповіли
про
історію
виникнення права, про те, як своє право
можна примінити на практиці, та як
захистити себе та своє оточення від
нападів булінгу. Для ефективного
закріплення матеріалів було показано ряд
відеороліків та сценаріїв з повсякденного
життя. Діти, наприкінці лекцій вже самі
аналізували ситуативні задачі та давали
оцінку поведінки героїв з відеороликів.
12.11.2018р.
начальник
відділу «Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Люта Тетяна провела лекцію на тему "Протидія булінгу", для учнів 7
класу ЗОШ № 30 м. Лисичанська. В
ході лекції учням було роз’яснено:
поняття булінгу (короткий опис та
приклади), хто може бути жертвою
та ініціатором булінгу, форми та
види булінгу, наслідки шкільного
насилля, як реагувати на цькування,
роль батьків та вчитилів для
успішної боротьби з насильством у
школі, а також можливість впоратися
з ситуацією самостійно.
21.11.2018р. головний спеціаліст відділу
"Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Світлана Рубаненко
провела лекцію для учнів, Попаснянського
професійного
ліцею
залізничного
транспорту на тему "Прийняття Конвенції
про права дитини". Під час лекції підлітки
дізналися про дату підписання Генеральною
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Асамблеєю ООН, Конвенції, яка поєднує в одному документі весь спектр прав дітей, також
було надано інформацію про можливість безкоштовних звернень у разі порушення прав.
З метою участі у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» 21.11.2018р. на базі
Рубіжанської ЗОШ № 8 заступником начальника відділу Бобильовою Аліною, була
проведена відкрита лекція для учнів 9-10 класів на тему «Порядок дії запобіганню та протидії
домашньому насильству». Також під час
лекції слухачам на реальних прикладах
було роз’яснено суттєву
відмінність конфлікту, від
насилля. Наведено перелік
установ в м. Рубіжне, в які
можна
звернутись
за
захистом у разі вчинення
домашнього насилля. Та
роз’яснено,що робити, як
що ти став жертвою
насилля.

22.11.2018р з нагоди «Міжнародного дня боротьби
за ліквідацію насильства над жінками» головним
спеціалістом відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ Рубаненко С.О.
проведено
лекцію
для
учнів
Попаснянського
професійного ліцею залізничного транспорту, під час
якої розглядалися питання
насилля проти жінок, в
сім'ї.
05.12.2018р. відділом "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького
МЦ для забезпечення належного доступу до
якісної
безоплатної правової допомоги
в
Попаснянському
районі,
на
базі
Попаснянського
ліцею
залізничного
транспорту, було проведено опитування та
заміри громадської думки серед молоді щодо
проінформованності надання безоплатної
правової допомоги в районі. Для заміру
думки використовувалася анкета проекту "Я
МАЮ ПРАВО!"
Відділ "Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького продовжуючи освітницьку роботу в
рамках акції «16 днів проти насильства» завершив
конкурс малюнків серед учнів навчальних закладів
Попаснянщини. Під час конкурсу з 03.12.2018 по
05.12.2018р дітям було надано можливість пройти тест
"Перевірте,чи впізнаєте ви домашнє насильство у
29

побутових ситуаціях" он-лайн продукту: bezpekav doma.com. Учні Попаснянського ліцею
залізничного транспорту ,які пройшли навчання з медіації ,під час конкурсу також виявили
чималу зацікавленність в залученні їх до профілактики такого явища, як насилля, у тому числі
й домашнього насилля.
10.12.2018р. в рамках Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» на базі
Рубіжанської ЗОШ № 1 працівниками відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ, була проведена відкрита лекція для учнів 7-9 класів на тему, «Як
запобігти
домашньому
насильству, або якщо ти
страждаєш від насильства як
себе
захистити?».
По
завершенню
заходу
всім
присутнім
були
надані
інформаційні брошури про
домашнє насильство, та правопросвітницькі буклети «Твої
права – твій надійний захист
правовій орієнтири для кожної
дитини».
11.12.2018р. з нагоди відзначання "Всеукраїнського тижня права", працівниками відділу
"Рубіжанське бюро правової допомоги " Сєвєродонецького МЦ, на базі Рубіжанської ЗОШ №1
разом з учнями 9 класу провели правову
інтерактивну гру "Правова важниця".
Загальна мета, яка була закладена при
проведенні даної гри, це визначити рівень
знань учнів відносно їх прав.Та надати
можливість
дізнатись
нову
правову
інформацію про права, обов'язки, та
особливості
функціонування
державних інституцій, та регулювання
міжправових відносин в легкій ігровій
формі. Діти показали чудовий рівень знань та дізнались багато нової інформації в таких
галузях права як конституційне, цивільне, трудове,кримінальне, адміністративне, та
міжнародне право.
В рамках Всеукраїнського тижня права працівники відділу «Рубіжанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ та працівники
центральної міської бібліотеки м.Рубіжне, 13
грудня 2018 року на базі Рубіжнської ЗОШ № 2
провели інтерактивну гру "Правова важниця" для
учнів 9 –10 класів. Гра, в першу чергу, спрямована
на підвищення рівня правової освіти, містить більш
ніж 200 питань з таких галузей права, як
конституційне, адміністративне, цивільне, сімейне,
трудове кримінальне і навіть міжнародне право.
«Важниця»
дозволила
старшокласникам
опрацювати та зорієнтуватись близько в
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50 життєвих ситуаціях, в яких потрібні
правові знання. Ігрові завдання надали
поради, як діяти у разі, приміром, коли
вас затопили сусіди, зупинила поліція,
ви придбали неякісний товар, чи
хочете
допомогти
своїй
бабусі
оформити пенсію. Ознайомила також
гра і зі змістом правничих професій. В
загалом всі підлітки показали дуже
високий рівень знань, порадували
своєю ерудицією та дізнались багато
нової
та
цікавої
правової
інформації,яка обов’язково знадобиться їм в майбутньому.
14.12.2018р. працівники відділу «Рубіжанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ та працівники центральної міської бібліотеки м.Рубіжне, в рамках
"Всеукраїнського тижня права",продовжують здійснювати правопросвітницьку діяльність для
учнів шкіл. Цього разу на базі Рубіжнської ЗОШ № 7 в котре була проведена інтерактивна гра
"Правова важниця" для учнів 9 –10 класів. Загальна мета, яка була закладена при проведенні
даної гри, це визначити рівень знань учнів відносно їх прав. Та надати можливість дізнатись
нову правову інформацію про права, обов'язки, та особливості функціонування державних
інституцій, та регулювання міжправових
відносин в легкій ігровій формі. У цілому
всі були проникнуті позитивними
емоціями та всі були задоволені
результатами своїх успіхів, також до
участі в грі й були залучені представники
педагогічного
колективу,
а
самі
учні,показали чудовий рівень знань,та
дізнались багато нової інформації в таких
галузях,
права
як
конституційне,
цивільне,
трудове,кримінальне,
адміністративне, та міжнародне право.
13.12.2018р. з нагоди відзначання "Всеукраїнського тижня права", працівниками відділу
"Гірське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ, для учнів 5 класу, Золотівської
багатопрофільної гімназії було проведено навчальну лекцію «Права людини». В ході лекції
учнів ознайомлено із
Загальною декларацією
прав людини, роз’яснено
поняття
«права»
і
«свободи». А також
розкрито особливу роль
прав і свобод в житті
людини,
значення
захисту прав людини і
громадянина.
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20 грудня 2018 року головний спеціаліст відділу “Кремінське бюро правової допомоги”
Сєвєродонецького МЦ Подлєсняк Володимир спільно з мобільною бригадою соціальнопсихологічної допомоги № 17, провели правопросвітницький захід – лекцію для учнів
Кудряшівської школи на тему: “Права дитини“. Так, в рамках заходу присутні ознайомилися з
основними засадами Конвенції ООН про
права дитини, розглядались питання
булінгу. Також, по завершенню заходу
педагогічному колективу доведено до
відома
інформацію
про
систему
безоплатної
вторинної
правової
допомоги, основні завдання бюро
правової допомоги, порядком отримання
безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги та проінформовано
про
правопросвітницький
проект
Міністерства юстиції України.
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

10 жовтня 2018 року Сєвєродонецьким
місцевим центром з надання БВПД підписано
Меморандум
про співпрацю
Сєвєродонецького
міського відділу філії державної установи "Центр
пробації" щодо утворення та роботи дистанційного
пункту доступу до БПД, а також проведення спільних
право просвітницьких заходів.

21.11.2018р. у приміщенні відділу
«Лисичанське бюро правової допомоги
Сєвєро-донецького МЦ було проведено
робочу
зустріч
з
начальником
Лисичанського
міського
відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану
Головного
територіального
управління юстиції у Луганській області
Юсєвою С.О., в ході якої було підписано
Меморандум про співпрацю.
Під час зустрічі була досягнута
32

домовленість про взаємодію з питань виконання Меморандому, також, оговорено питання
проведення спільних заходів (конференцій, засідань «круглого столу», олімпіад, тематичних
годин, бесід, флешмобів, тижнів права, тощо) спрямованих на підвищення рівня правової
освіти населення, щодо захисту своїх прав,зокрема, права на безоплатну правову допомогу,
розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо прав та соціальних гарантій
громадян та проведення інших правоосвітніх заходів.

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
11.10.2018 року о 9.00. годині
відбулася робоча зустріч з питань
планування спільних заходів щодо протидії
домашнього насильства та боулінгу у
підлітковому середовищі. Участь прийняли:
ювенальна превенція Кремінського відділу
поліції, Кремінський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
мобільна бригада соціально-психологічної
допомоги № 17, відділ "Кремінське бюро
правової допомоги"
16 жовтня 2018 року в Кремінському районному центрі соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді за участі представників служби у справах дітей Кремінської
райдержадміністрації, відділу освіти Кремінської райдержадміністрації, Кремінського бюро
правової допомоги Сєверодонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, Кремінського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді та фахівця із соціальної роботи, представника ювенальної превенції Кремінського ВП
ГУНП в Луганській області, проведена
робоча зустріч. Були розглянуті питання
щодо заходів виявлення дітей, які не
приступили до занять у навчальних
закладах, повернення дітей до навчального
процесу, притягнення до відповідальності
батьків у разі відсутності дітей у
навчальних
закладах
без
поважних
причин.Також було порушено питання
щодо посилення спільного контролю та
наданні методичної і практичної допомоги
сім’ям, у яких виховуються діти, які
перебувають на обліку складних життєвих
обставин.
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22 жовтня 2018 року головним спеціалістом
відділу «Гірське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Переясловою Р.С. було
проведено робочу зустріч зі спеціалістом військовооблікового столу Виконкому Гірської міської ради
Руденко Ніною Григорівною щодо розповсюдження
інформаційних матеріалів програми "Я МАЮ
ПРАВО!" серед відвідувачів виконкому.

29.10.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ Жадан З.М. прийняла участь в засідання круглого столу на тему: «Захист прав людей з
інвалідністю в Луганській області». Були присутні представники громадської організації
«Громадська
платформа»,
Кремінського
управління
соціального
захисту
райдержадміністрації,
Кремінського
районного
центру
соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
Кремінського
територіального
центру соціального обслуговування, представники Мобільної
бригади
протидії
гендерно
зумовленого
насильства,
громадської організації «Кремінський центр регіонального розвитку
«Наша громада».
З 05 по 09 листопада 2018 року делегація з України перебувала з навчальним візитом у
Чорногорії, Боснії і Герцеговині. Мета – обмін досвідом між країнами, що вже подолали
наслідки масових внутрішніх переміщень, та країнами, які нині мають велику кількість
внутрішньо переміщених осіб.
У складі української делегації – заступник директора Координаційного центру з надання
правової допомоги Олена Сінчук та директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання
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безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш.
Під час візиту були вивчені практики забезпечення доступу до правосуддя, житла та
майнових прав ВПО у Чорногорії, Боснії та Герцеговині.
Обмін досвідом щодо захисту прав ВПО відбувся в межах проекту Ради Європи
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», який є частиною Плану дій
Ради Європи для України 2018 – 2021 рр. Проект Ради Європи «Внутрішні переміщення в
Україні: пошук рішень» спрямований на покращення існуючої системи захисту та механізмів
для ВПО відповідно до європейських та низки інших міжнародних стандартів.
06.11.2018р. начальник відділу
«Кремінське
бюро
правово
їдопомоги» Сєвєродонецького МЦ
прийняла участь в круглому столі де
розглядалась
тематика
щодо захисту прав ромського
населення.Також
було
проінформовано присутніх про
реалізацію загальнопросвітницького
проекту «Я маю право».

08.11.2018р.
начальник
відділу
«Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Жадан З.М прийняла
участь в засідання круглого столу на тему:
«Про попередження насильства в сім’ї», який
відбувся на базі громадської організації
«Кремінський центр регіонального розвитку,
Наша громада».Під час заходу розглянуто
питання
взаємодії
усіх
служб,
перенаправлення, залучення громадськості до
тематики
попередження
домашнього
насильства.
08 листопада 2018 року працівниками
Кремінського та Антрацитівського відділів
ДРАЦС, Кремінського та Первомайського
відділів ДВС Головного територіального
управління юстиції у Луганській області,
відділу
''Кремінське
бюро
правової
допомоги''
Сєвєродонецького
МЦ
проведено нараду щодо проблемних питань
жителів м. Кремінна та Кремінського
району. Особливу увагу було звернуто на
допомогу
в
забезпеченні
прав
в
українському
суспільстві
громадянам
ромської національної меншини.
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28.11.2018р.
в
рамках
Всеукраїнської
акції "16 днів проти
насильства"
начальником
відділу
«Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Жадан З.М., з
метою протидії проявам домашнього
насильства, для фахівців з соціальної
роботи Кремінського територіального
центру соціальної допомоги
було
проведено лекцію «Світ без насильства».
Захід відвідало 12 жінок.
Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяна, 03.12.2018р.
прийняла участь у семінарі з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями в
Сєвєродонецькому міському центрі зайнятості. Серед учасників також були присутні
працівники УПтаСЗН Чумак Ірина та волонтери Червоного Хреста Чумаченко М. Особам з
обмежиними
можливостями
надали
інформацію про право на працю, яке їм
гарантоване Конституцією України, про
укладання та розірвання трудових відносин,
про соціальні гарантії, про принципи
надання першої допомоги серед населення,
про
вміння
надавати
допомогу
у
повсякденному
житті
та
під
час
надзвичайних ситуацій тощо. Людям з
особливими потребами необхідна наша
підтримка і допомога саме в усуненні
"бар'єрів"!
Логічне завершення компанії «16
днів проти насильства...» саме в
міжнародне свято - 10 грудня - День прав
людини.
З
підведенням
підсумків,
нагадуванням кожного проведеного дня,
взаємоподяками партнерів, з висновками,
зауваженнями та пропозиціями, планами
на майбутнє та офіційною резолюцією. В
цьому році, більше 500 тематичних заходів
по
Луганській
області,
організація
компанії більш координована, але ще б
більше уваги медіа, то взагалі було б
майже ідеально.Участь в даному заході
взяв директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш.
10.12.2018р. працівники Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД, а саме начальник
відділу представництва Хорольський І.В., начальник відділу "Гірське бюро правової
допомоги" Гусєва Т.В. та начальник відділу "Лисичанське бюро правової допомоги" Люта
Т.В., прийняли участь у форумі правозахисників, який був присвячений к 70-річчю прийняття
Загальної декларації прав людини "Захист прав людини на Східній Україні" , в якому також
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прийняли участь близько 100 правозахисників працюючих на Сході нашої країни. Під час
форуму було вшановано хвилиною
мовчання, тих правозахисників, які
загинули
при
виконанні
своїх
службових
обов’язків.
Захід
організовано
Представником
уповноваженого по правам людини
ВРУ у Донецькій та Луганських
областях, Павлом Лисянським та
представником Східної Правозахисної
групи, Вірою Ястребовою. Обговорено
багато насущних питань та подальшу
методику взаємодії для поліпшення
життя громадян нашої країни.
11 грудня 2018 року працівниками
Кремінського та Антрацитівського відділів
ДРАЦС, Кремінського та Первомайського
відділів ДВС Головного територіального
управління юстиції у Луганській області,
відділу
''Кремінське
бюро
правової
допомоги''
Сєвєродонецького
МЦ,
Кремінського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, мобільної бригади
соціально-психологічної
допомоги
проведено спільну нараду, щодо захисту
прав жителів м.Кремінна та Кремінського
району та організації спільних заходів щодо проведення тижня права. Також були розглянути
питання профілактики насильства в сім’ї. Всі присутні були ознайомлені з порядком дій після
отримання сигналів оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій воєнного та
техногенного характеру.

13.12.2018р директором Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Богушом Володимиром
сумісно з юристом благодійного фонду
"Право на захист" Авраменко Ярославом,
була проведена робоча зустрічь, під час
якої було обговорено план співпраці на
2019 рік. В ході розмови постали такі
питання,
як
складання
графіку,
проведення
спільних
заходів,
консультацій, алгоритму надання правової
допомоги та координації між установами
для більш ефективного результату. По
закінченню, за домовленістю сторін, всі
хвилюючі питання були вирішені.
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14.12.2018 р. начальником відділу
«Гірське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД,
Гусєвою Т.В. сумісно з фахівцем
благодійного фонду «Право на захист»
було проведено робочу зустріч, в ході
якої було досягнуто згоди про
проведення
спільних
заходів
консультування
громадян
Попаснянського
району
та
надання
кваліфікованої правової допомоги.
17.12.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД в рамках проекту «Я маю право!» та з нагоди Дня працівника державної
виконавчої служби завітав до Попаснянського районнго відділу ДВС ГТУЮ в Луганській
області. Робоча зустріч "Роль співпраці Бюро безоплатної правової допомоги та Державної
виконачої служби у захисті прав громадян" відбулася на базі Попаснянського райвідділу ДВС.
Начальник відділу "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД Ірина Сушко, привітала начальника Попаснянського районного відділу ДВС Олега
Підпалого, заступника начальника відділу, Людмилу Гордієнко та весь колектив
Попаснянського районного відділу ДВС ГТУЮ в Луганській області з професійним святом і
зауважила,що співпраця з Державною виконавчою службою має велике значення як для
працівників БВПД так й для клієнтів безоплатної правової допомоги. Адже ДВС України
входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у
сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
відповідно до законів України. За результатами робочої зустрічі було досягнуто
домовленостей про подальшу співпрацю, з метою захисту прав громадян , проведення
спільних інформаційно-роз’яснювальних заходів та обміну досвідом.

18.12.2018р. начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» Жадан З.М
прийняла участь в засіданні районної міжвідомчої координаційно – методичної ради з
правової освіти населення. На порядок денний були винесенні питання, щодо виплат коштів за
субсидіями, робота відділу "Кремінське бюро правової допомоги" з ВПО та учасниками АТО,
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затвердження плану роботи комісії на 2019 рік, щодо дотримання Закону України «Про
звернення громадян. За підсумками були прийняті рекомендації, щодо подовження
відповідної роботи у вказаних питаннях.
Захід 1.2.4 Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для
громадських приймальнь, ОМС , юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів
та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги

22.10.2018р. начальник відділу "Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко провела спільну нараду з начальником Попаснянського
районного відділу ДВС ГТУЮ в Луганській області О.Підпалим та заступником начальника
Попаснянського районного відділу ДВС Л.Гордиєнко. На нараді проведено аналіз правових
потреб громадян (для аналізу використовувались статистичні дані за ІІІ квартал 2018р). Для
громадської
приймальні
при
Попаснянському районному відділу ДВС
було передано методичні рекомендації
на тему: «Організація надання правових
консультацій з питань, що належать до
компетенції через громадські приймальні
органів державної влади, підприємств,
установ,
організацій»,
а
також
інформаційні
матеріали
щодо
оформлення
субсидій
(для
використовування
під
час
консультування громадян з питань
соціального права).

20.12.2018р
головним
спеціалістом
Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною в
Сєвєродонецькому міському відділі державної
виконавчої
служби
Головного
територіального
управління
юстиції
у
Луганській області була проведена робоча
зустріч сумісно з заступником начальника
Сєвєродонецького МВ ДВС, Гречишкіною
Оленою Володимирівною. Для громадської
приймальні при Сєвєродонецькому МВ ДВС
було передано методичні рекомендації на
тему:
«Організація
надання
правових
консультацій з питань, що належать до
компетенції через громадські приймальні
органів державної влади, підприємств,
установ, організацій», а також надано
інформаційні
матеріали
з
правовою
тематикою.
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Захід 1.2.6 Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання
правової допомоги територіальним громадам
05.12.2018р відділ "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД провів першу зустріч з представниками молодіжної ради Попаснянської
міської ради. Зустріч була присвячена роботі з підготовки проекту Програми надання правової
допомоги Попаснянського району. До розробки проекту Програми було долучено начальника
Попаснянського районного відділу ДВС ГТУЮ в Луганської області О.Підпалого та адвоката
Ю.Мальчиніна.

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
В зв’язку з виконанням меморандуму про
співпрацю та графіку прийому громадян в дистанційному
пункті доступу до БПД, 08.10.2018р. головним
спеціалістом відділу «Рубіжанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Конопліною К.О. було
проведено прийом громадян у приміщенні Рубіжанського
міського відділу з питань пробації філії державної
установи Центр пробації у Луганській області. Під час
прийому звернулось 4 особи, які перебувають на обліку у
відділі з питань пробації. Громадян цікавили питання в
сфері сімейного, адміністративного та трудового права.
09.10.2018р
головним
спеціалістом
відділу
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання
безоплатної
первинної
правової
допомоги
Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною на базі
дистанційного пункту Луганського адміністративного
окружного суду, який функціонує кожного другого
вівторка щомісяця, було проведене інформування
відвідувачів з питань надання БВПД. До пункту
звернулось 4 особи. Одним з насущних питань було про
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невиплату пенсій на території України та порядку відновлення її. Громадянам було доведено
інформацію про порядок звернення до центру з надання БВПД та отримання допомоги в
захисті свого права на виплату грошового забезпечення.
16.10.2018р. в приміщенні Гірської
дитячої бібліотеки працював дистанційний
пункт
консультування.
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.

22.10.2018р. з метою розширення доступу до
безоплатної правової допомоги для засуджених,
начальником відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Тетяною Лютою
було забезпечено роботу дистанційного пункту
прийому громадян у приміщенні Лисичанського
міського відділу філій Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області. За правовою
допомогою звернулися 3 особи, яких цікавили такі
питання: порядок вступу в спадщину, поновлення на
роботі, стягнення заборгованості по аліментам.

26.10.2018р працівниками відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ під час роботи дистанційного пункту
в Попаснянському районному відділі філії Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області, здійснено прийом 5 клієнтів пробіції
Попаснянського району. Правові консультації надавалися з питань
соціального та житлового права.

05.11.2018р головним спеціалістом відділу
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання
безоплатної
первинної
правової
допомоги
Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною на базі
дистанційного пункту Сєвєродонецького МВ філіїї
державної установи "Центр пробації" було проведено
41

консультування с кліентами пробіції. Відвідувачі закладу надавали питання з приводу захисту
своїх прав,трудоустрою та поновлення на роботі. В свою чергу клієнти пробації отримали
відповіді на хвилюючі питання. Заголом за час зустрічі було проконсультовано 4 особи.
13 листопада 2018 року в
приміщенні Кремінського районного
сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Луганській області, головним
спеціалістом відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ Подлєсняком В.Є, на виконання
Меморандуму про співпрацю, в рамках
роботи дистанційного пункту проведено
виїзний прийом, під час якого були
присутні 5 осіб.
13.11.2018р головним спеціалістом відділу
правопросвітництва та
взаємодії з суб’єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги
Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною на
виконання Меморандуму про співпрацю в рамках
роботи дистанційного пункту на базі Луганського
окружного
адміністративного
суду
в
м.Сєвєродонецьку проведена консультація для
відвідувачів. Під час вищезазначеного заходу було
проконсультовано 2 особи на тему "Стягнення
нарахованої але не виплаченої заробітної плати".
22 листопада 2018 року в приміщенні Кремінського районного сектору філії Державної
установи «Центр пробації» в Луганській області, головним спеціалістом відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Подлєсняком В.Є, на виконання
Меморандуму про співпрацю, в рамках роботи дистанційного пункту проведено виїзний
прийом. Були присутні 4 осіби.
03.12.2018р
головним
спеціалістом
відділу правопросвітництва та взаємодії з
суб’єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги Сєвєродонецького МЦ
Чучман Тетяною на базі дистанційного пункту
Сєвєродонецького МВ філіїї державної
установи "Центр пробації" було проведено
консультування
с
кліентами
пробіції.
Відвідувачі закладу надавали питання з
приводу
трудоустрою
для
осіб
які
перебувають на обліку. В свою чергу клієнти
пробації отримали відповіді на хвилюючі
питання. Заголом за час зустрічі було проконсультовано 2 особи.
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11.12.2018р
головним
спеціалістом
відділу
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги Сєвєродонецького
МЦ Чучман Тетяною на базі дистанційного пункту
Луганського
окружного
адміністративного
суду
м.Сєвєродонецька було проведено консультування з
відвідувачами закладу. Були поставленні питання стосовно
пенсійного забезпечення, захисту прав споживачів та іншого
порушення прав громадян. Заголом за час зустрічі було
проконсультовано 4 особи.
13 грудня 2018 року в приміщенні Кремінського
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області,
начальниккком відділу «Кремінське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Жадан З.М ,
на виконання Меморандуму про
співпрацю,
в
рамках
роботи
дистанційного пункту проведено
виїзний прийом.Були присутні 2
особи. Усім присутнім надані
відповідні буклети БПВД – 4 прим.,
буклети «ЯМП»- 10 прим.
20.12.2018р.
з метою розширення
доступу до безоплатної правової допомоги для
засуджених,
начальником
відділу
«Лисичанське бюро правової допомоги»
Тетяною Лютою, було забезпечено роботу
дистанційного пункту прийому громадян у
приміщенні Лисичанського міського відділу
філій Державної установи «Центр пробації» в
Луганській області. За правовою допомогою
звернулися 2 особи, яких цікавили питання:
порядок виїзду з дитиною за кордон без згоди
батька, порядок оформлення субсидії.

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 6
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 1 контракт з адвокатами, які надають
БВПД у цивільних та адміністративних справах. За четвертий квартал 2018 року було видано
140 доручень, в середньому 7 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 1.4.7 Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів
системи БВПД у навчанні
У 4 кварталі 2018 року було проведено анкетування адвокатів з метою виявлення
потреби у навчанні. Щомісяця Регіональному центру з надання БВПД у Луганській та
Харківській областях передаються теми для семінарів.
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).
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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
З 15 листопада по 16 листопада 2018 року "Ла Страда-Україна" провела навчання для
фахівців та фахівчинь системи безоплатної правової допомоги у місті Харкові. Мета тренінгу підвищити обізнаність спеціалістів та спеціалісток щодо особливостей розгляду звернень та
надання правових послуг у випадках ґендерно-зумовленого насильства.
Згідно Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», особа,
постраждала від домашнього насильства, має право звернутися до системи безоплатної
правової допомоги та отримати послуги юриста для захисту та представництва своїх інтересів
у суді.

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 та вторинної 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 2.1.3 Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів)
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31.10.2018р.
головний
спеціаліст відділу "Попаснянське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Світлана
Рубаненко
провела
на
базі
Попаснянського ліцею залізничного
транспорту лекцію на тему "Інститут
громадських радників (параюристів)
як правозахисний рух молоді".
Проведено опитування молоді
для заміра громадської думки щодо
безоплатної правової допомоги та реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО!" в м.Попасна.
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.

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
19.10.2018р., 07.12.2018р., 20.12.2018р. 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 3 квартал 2018 року надіслано до
Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській області для оприлюднення
на офіційному сайті Центру у 1 декаді жовтня 2018 року.
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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
14.11.2018р. директором Сєвєродонецького МЦ Богушем Володимиром проведено
моніторинг
роботи
та
спільне
консультування відділу "Кремінського
бюро правової допомоги". На зазначеному
заході також були присутні начальник
відділу "Кремінське бюро правової
допомоги" - Жадан Зоя та головний
спеціаліст Подлєсняк Володимир. За час
вищезазначеної події директором Центру
та працівниками Бюро були надані
консультації громадянам, які звернулись
за правовою допомогою, а також надані
контактні телефони для оперативного
вирішення питань та надання адресної
допомоги
Захід 3.2.4 Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи
У 2 декаді грудня 2018 року проведено аналіз виконання відділами Сєвєродонецького
МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи Центру. Отримано результати
проведення правопросвітницьких заходів у 4 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
У 4 кварталі 2018 року укладено 2 меморандуми про співпрацю.
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 5.3.2. Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ, Підтримання в
актуальному стані медіамапи
Аналіз щодо підтримання в актуальному стані медіамапи проводиться регулярно, та в
листопаді 2018 року була погоджена, а також направлена до Регіонального центру з надання
БВПД у Луганській та Харківській областях. Сторінка Сєвєродонецького МЦ на facebook має
актуальну інформацію та завжди відповідає найважливішим потребам громадян.
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 140 доручень та 240
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 5.5.4 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 4
квартал 2018 року Центром було прийнято та перевірено 226 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 238 процесуальних
документів за 4 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 жовтня по 31 грудня 2018 року Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1402 звернення клієнтів, з яких 1232 нових звернень
клієнтів, 168 повторних звернень; 1051 особам було надано правову консультацію, 351
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

194

6

188

2

Відділ «Гірське бюро»

127

119

8

3

Відділ «Кремінське бюро»

239

222

17

4

Відділ «Лисичанське бюро»

248

156

92

5

Відділ «Попаснянське бюро»

252

247

5

6

Відділ «Рубіжанське бюро»

342

301

41

1402

1051

351

Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 377 рішень
про надання БВПД, видано 140 доручень адвокатам, та 240 наказів штатним працівникам
(представництво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів). Відмов у
наданні БВПД протягом четвертого кварталу не зареєстровано.
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
соціального забезпечення – 253 (18,7 %),
спадкового - 126 (9 %),
сімейного -230 (16,43 %),
медичне – 27 (1,93 %),
трудового - 65 (4,64 %),
адміністративного - 46 (3,29 %),
земельного – 29 ( 2 %),
договірного - 32 (2,29 % ),
житлового - 265 (18,86 %),
іншого цивільного права (факт встановлення народження/смерті) - 266 (19 %),
з питань виконання судових рішень - 17 (1,21 %),
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 ) - 45 (3,21%)
та з не правових питань - 1 (0,07 %).
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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
жінки - 806 осіб
чоловіки 426 осіб

чоловіки
35%

жінки
65%
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за віком
до 18 років - 3 особи
від 18 до 35 років включно - 170 осіб
від 35 до 60 років включно - 608 осіб
понад 60 років - 451 особа
до 18 років;
0.24%

від 18 до 35 років
включно;
13.80%

понад 60 років.
36.61%

від 35 до 60 років
включно;
49.35%

Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за
категорією осіб, які мають право на отримання БВПД, то за четвертий квартал 2018 року
звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) – 132 (37,50 %); інваліди – 25 (7,10 %); ветерани війни – 19 (5,40
%); внутрішньо переміщені особи – 172 (48,86 %); інші категорії – 4 (1,14% %).
Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають право
на отримання БВПД
Особи, на яких
поширюється дія Закону
України "Про біженців та
осіб, які потребують
додаткового або
тимчасового захисту"
0,28%

Ветерани війни та особи,
на яких поширюється дія
Закону України "Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту"
5,40%

Особи, які постраждали
від домашнього
насильства
0,57%
Особи, якщо їхній
середньомісячний дохід
не перевищує двох
розмірів прожиткового
мінімуму
37,50%

Діти, позбавлені
батьківського піклування
0,28%

Інваліди, які отримують
пенсію або допомогу, у
розмірі, що не
перевищує двох
прожиткових мінімумів
для непрацездатних осіб
7,10%

Внутрішньо переміщені
особи
48,86%
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Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в тому числі Бюро
правової допомоги за четвертий квартал 2018 року було:
✓
здійснено 24 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 23
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 133
осіб, в тому числі 86 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 47 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
✓
надано методичну допомогу 2 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 145 правопросвітницьких заходів.
✓
розміщено у ЗМІ 3 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

4/9

1/4

0

23

0

2

Кремінське бюро

6/23

3/11

0

24

0

3

Лисичанське бюро

0/0

12/7

0

9

0

4

Попаснянське бюро

10/44

1/5

1

27

0

5

Рубіжанське бюро

2/6

1/4

0

21

0

Відділ правової
інформації та
консультацій

2/4

5/16

1

40

0

24/86

23/47

2

145

0

6

Разом по МЦ:

53

