
                            

 

 

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 І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами  

 

 

Завдання 1.1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

 

Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що 

викликають найбільший резонанс серед населення територіальних громад, 

підтримка в актуальному стані карти правових потреб. 

 

У 2 декаді березня 2019 року відділом правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги, відділом організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами 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. 

 

 

03.01.2019  Головним  спеціалістом  відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД  

Подлєсняком Володимиром в 

приміщенні управління 

соціального захисту провів 

лекцію на тему: «Твої права» 

для фахівців територіального 

центру з надання соціальних 

послуг населенню. Було 

присутні 14 осіб. 

 

 

03.01.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман Тетяною, на плановому 

занятті для майбутніх батьків провела лекцію в Жіночій консультації №1 

м.Сєвєродонецька. На лекції було присутні 4 матусі та лікар. Захід відбувся в 

рамках проекту #Я_МАЮ_ПРАВО. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8LT8dAlZDEf1rghOE5gQXMNic3-JcaMagTRDfgJrCkpycqPcbDTmB1E_X2bWYB7iIj1WgsJOAFlczzLpION7jZMNyVaH5VZEszFMU6s13dK8kTIPQGmBoDL4BHTT3V-hc1BVYxl57r_woyE1RXSIWNUiiUdVOGIUfbSi5D5nAPQ__bBNBGwkg0LAuFXQIfI5urIx-JdKWqOzq1uUePirPapO7QInGIukDPjYChb0T4EK5UVNISuQ5D4j1qdGiFO9euC3Z7ULFgx-C3MPeUqLfkSBUZlBJqrh1ERpl_avJabboIPUMlp_c1i_1cCIEOJmej33i46Kcad9B0Jbwwr86Iw&__tn__=%2ANK-R


04.01.2019  Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

Чучман Тетяною, на підприємстві ПрАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання Азот» для 

працівників хімічного комбінату була 

проведена лекція з тематикою виплати 

нарахованої,але не виплаченої заробітної 

плати. Сєвєродонецький МЦ не залишився 

в стороні та для того щоб хоч якось націлити 

громадян для відстоювання свого права. За час 

заходу було проконсультовано 5 осіб, робітникам 

пояснили про порядок виплати грошової 

затримки та процедуру звернення з таким 

питанням до Центру та в подальшому до суду з 

позовною заявою.  

 

 

23.01.2018  Головним спеціалістом відділу «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Подлєсняком В.Є., проведено 

лекцію в Кремінському районному центрі зайнятості населення на тему 

"Легальна зайнятість населення" для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості.  Також, була надана інформація та розповсюджені 

буклети, щодо проекту #Я_МАЮ_ПРАВО. В семінарі прийняли участь 28 

осіб. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBt1wkqsaRQmxjN-LUXJiyRZKrbuFLUdG9WiBDlC8c2R5rtZ1uxLB_LrXnSHgq-VOopD4FyNu20FlB7XHLPjUIxlMP0cMuqWRV0cVBln8hawq3MuAZCGpghCJaaPF3uEsKJZ6AKWCL2Czisru2RXLIrZIo-477oNM1G2nb478pBiTF2Mgmhf_7yk_ag_-lIryry3lSSKmbYQN0dP4yPYnN2Ihk27d0MB3GQD-fF9FKJqg6eo-sZuJ-iQjdy1KHiJj539izkSQKx9YJq97PsEZvGcv6orPenyiuJFUOcIhwFt2YDVBV0HUxpIM0FjoxrNMTyZBtagkmnUyXRIT4qWGlJ7g&__tn__=%2ANK-R


29.01.2019  Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман 

Тетяною та заступником директора Першого 

Миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

Ольгою Василенко в 

лекційній аудиторії 

Луганського державного 

унiверситету внутрiшнiх 

справ імені Е.О. Дідоренка 

було проведено захід  

інформаційного характеру, а 

саме урок правового 

характеру для студентів-

магістрантів. Аудиторія слухачів була 

різноманітною,  тому  надавались  матеріали на різні   

правові  тематики. Так усім присутнім розповіли  

про систему БПД, послуги які надаються, про проект Міністерства Юстицій  

# Я_МАЮ_ПРАВО, та охочим надавались буклети на різні сюжети.  Захід  

пройшов ефективно та успішно, так як до працівників надійшло багато 

питань, в свою чергу були надані обширні  відповіді.  

 

 

        29.01.2019  Головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Степановим Кирилом в 

приміщені Лисичанського центру 

зайнятості була проведена лекція 

для тимчасово безробітних осіб з 

інвалідністю на тему: «Питання 

працевлаштування осіб з 

інвалідністю». У ході лекції були 

надані відповіді на поставлені 

питання. Також серед присутніх 

були поширені інформаційні 

матеріали буклети #Я_МАЮ_ПРАВО, буклети БВПД та інформаційні 

матеріали «Зупинимо насильство».    

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCFeCNu-RJcRMxto5p9iA-a6TV-VfuUImtfM9-ceuKlLZX29XijNfp8zDy3YwZwrxae5Eu0QNyiiK9g9HtKgGpD3XU00kkji938E5mLHEsoV_Ub5XPT5EsjjKeEw8wTgkeAhhmGCLOByJjse7mmdsvkjlCV8J7JxRFbpjld5EVGkBrxzoOH8m-LPPUDGfbbh38Qs7OauCEn6yjXx5aJi3mPI-5KYSy3yXk44nN2jGrFpwg4JyEY0dfCXns8bPP6ksqBNzigbhKNtqJsHbhpcR80hFEx9RC84yQVggGTN5MED728DY41aydPSw-GYW1eOyoTR3zo6sSTluaQLx0cQIpKEQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHlIbBD__okk2n8a-BlH2tXT9Ob674Jv8D6c-pJJ8FCu_WwQigL6gNsca5F3DE1Ooq1OzJEsWDw7H7AJX6kHbbgEPCzgFp724uRumvZex9MrHzZ5vpNCIHNqyAEyIEbBdpoB71HSPR-4CEJ6Ar9q750dKwXPaR-NhwM0F0fbJyb-BqQ9gzDRU82g7zixUI8k4zIN6xp5vBEpSmuIccU3yCpBEC2XnTMuTfGtsbjzjdt3gOiyyJ1LxTX54KFnbTAlE3RI7-OHM5NssU5JPh61sU3A9JOXO032-BflaJz41BvQvGtHmgxx6yyL7wHnhTr33qArY--9Z1hSCWlTe-JLXS9A&__tn__=%2ANK-R


 14.02.2019 на базі даної установи заступником начальника відділу 

"Рубіжанське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького 

МЦ Бобильовою А.В., було 

проведено лекцію для 

відвідувачів "Університету 

третього віку".Тема,яка була 

надана на ознайомлення 

громадянам "Порядок 

стягнення аліментів на 

утримання батьків".              

По завершенню всіх 

присутніх було додатково 

поінформовано про 

діяльність проекту 

Міністерства Юстиції України #Я_МАЮ_ПРАВО. Та надано інформаційні 

матеріали системи БВПД з контактними даними місцевих центрів та бюро 

правової допомоги у Луганській області. 

 

  

 21.02.2019 відповідно до плану проведення тематичних тижнів та плану 

роботи відділу «Кремінське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД головним 

спеціалістом Кремінського 

бюро правової допомоги 

Подлєсняком В.Є. в 

приміщенні Кремінського 

центру зайнятості було 

проведено лекцію для 

громадян пільгових 

категорій на тему «Соціальний захист вразливих верств населення». Також 

присутніх ознайомили з проведенням інформаційної 

кампанії #Я_МАЮ_ПРАВО_ГОЛОСУ. На заході були присутні 5 чоловік. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaSx5rtfhltcHpA3eDZBM-X3Z1WjPkWeUfvwhBLbd0rt0Ur_RtmwER35wJV3LEJDPLnnUQxpudVz9yrS3E_fkNKvYxNvdydQR0ZSUtpR0gO_mwudbXrKppVEmXDAalm3RB1oE5IzUOrYnSwbixisLjHkF9_ELzXNBM-flGteDtrtlpjvwSVl83dYCFF7ozMtirNakYtxX4bJWJRKxiNVKWyNDEUmkU4vGR1a7-8oBDH4aEIZHzKYaiFHDXFR3p-C_mAZLfYl24SgaFMv0O-ubB4EmYc9g6BCtHzOYAkMskfU903GVLuBG1ui1_ZkUPf4J8Omvr7FwQbtyFpWdLuN1ioA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDGE1rlcuCG5kVC-Nleu1dvgEUJzwsFKtzhD9etc9ypqxRQIc0qbJ3eo5Zb1PucOR0stscUtviB1bcXVNRxQcxGvqDBcylVOS1Z85esfXG-JzvHjwEIu3NN51o2tAQwOV9oTzhMKWGqfDVrwOA61hkKGgtFO4RCcVOBjhcjS3bm5hKy-hNiKbaU_Le-M5phpsvnRl_YriUN90hULyxN4wkWnUopGCD_qguUhHra-xPqlCrNtp-OL2KmgseHiC4D_36kC0h3WBFnleEKIuJpIz_PCtgqA5ABKHYvsq2s2acDsKTqA1-3Mk5r6H0dbedz7IjoVeNEZ92VyxTM2L6h4MJ6w&__tn__=%2ANK-R


25.02.2019  Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман Тетяною проведено 

навчання працівників у формі лекції для 

співробітників Державної екологічної 

інспекції в м.Сєвєродонецьку. Суб’єктам 

декларування було роз’ясненно про 

питання запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Також з метою недопущення помилок 

при заповненні декларації в електронній 

формі та надання відповіді на найбільш типові питання, що виникають під 

час заповнення декларації, для суб’єктів декларування, була надана 

інформація, щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

запобігання  корупції»  стосовно заходів фінансового контролю. За час 

заходу поширені брошури з інформацією на різнопланові правові 

тематики. #ПравоЗТобою #ПравоваДопомога 

 

25.02.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман Тетяною проведено лекцію 

для працівників Головного управління ДФС у Луганській області, а саме для 

суб’єктів декларування. Працівникам роз’ясненно, щодо застосування 

окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

заходів фінансового контролю.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSRZBYPGITNxrErnhlyYiLAcRnqk3Rt1nKlWugAPVZ6D8tFsauiN6bAHSBCtg1S_uxX_Zxu5_oRD8snuK7-Rq0mM4WDegi7LwTyEDWK2tmHcB3rqa0LeiOaqmz5jSUF2t09uv79UeNB2XcI9v4i9Byn78KeNnrfYOVRK1k1ndQLfm7STq2zKEx7xG_SY4TdkCo6Alc10Sz49OvOBLRwKMqHGB7tIl_WvZru1UiSeGQ7PvXF72v2zokwSDmZzWQGVm5qd-Dm3pnBsUJKs6lkIZwhyRqQd9GdQqTzqnHNzj4_IfZXXBJs6cL6mfCQHUBnF9ZRw_pzigRZ9tOItzfFjciQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZSRZBYPGITNxrErnhlyYiLAcRnqk3Rt1nKlWugAPVZ6D8tFsauiN6bAHSBCtg1S_uxX_Zxu5_oRD8snuK7-Rq0mM4WDegi7LwTyEDWK2tmHcB3rqa0LeiOaqmz5jSUF2t09uv79UeNB2XcI9v4i9Byn78KeNnrfYOVRK1k1ndQLfm7STq2zKEx7xG_SY4TdkCo6Alc10Sz49OvOBLRwKMqHGB7tIl_WvZru1UiSeGQ7PvXF72v2zokwSDmZzWQGVm5qd-Dm3pnBsUJKs6lkIZwhyRqQd9GdQqTzqnHNzj4_IfZXXBJs6cL6mfCQHUBnF9ZRw_pzigRZ9tOItzfFjciQ&__tn__=%2ANK-R


26.02.2019  Головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом в приміщені 

Лисичанського центру зайнятості була проведена лекція для внутрішньо 

переміщених осіб в рамках 

проекту #Я_МАЮ_ПРАВО_ГОЛОСУ! 

щодо їх виборчих прав та способів їх 

здійснення та захисту. У ході лекції 

були надані роз’яснення та 

консультації на поставлені питання. 

Серед присутніх були поширені 

буклети ЯМП та БПД. Також в 

приміщені Лисичанського центру 

зайнятості були поширені 

інформаційні матеріали стосовно проекту #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

 

06.03.2019  Головним спеціалістом відділу  

провопросвітництва  та  взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Чучман 

Тетяною було проведено 

тематичну  лекцію  в  Управління  праці  та 

соціального захисту населення Сєвєродонецької 

міської ради для внутрішньо  переміщених  осіб. 

 Понад третина внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) вважають, що вони не мають права голосу 

на загальноукраїнських виборах.  Недостатній 

рівень усвідомлення  чи  визнання вразливості 

соціальної групи внутрішньо переміщених осіб як 

державою, так і політичними суб’єктами об’єктивно ускладнює застосування 

позитивний дій щодо вирівнювання можливостей внутрішньо переміщених 

осіб під час реалізації ними своїх конституційних прав і свобод. З метою 

правової обізнаності для відвідувачів управління була надана інформація в 

рамках кампанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ». 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDu-8fLAxkAYSeYR-U6B3y3wkBsncBZNHovLwqFO5cFAJUQnC_GA0G8NFggOcepUweNHl4p5w7k0c8pPr1Z9rbmzbTngloN2GtNYHY1KV4tkguCvYXHjlMEYATn-Ui73qlChbO7NG6hKUVKj-a_zW4Oy5SEedX57Bf8OV67-LTfqbMLgbNjMZ0i93tjNlX7c9wA-Ofn9Ed6SHS25s7S8e17npWQotCJi9G7DsqE78hgS5T2957rPGdn0T0CakTEsKlHJv38xUTQRIUam9dYuvI4Q_VztryyKioR2dn6jx9wOOCy8EZ4CAQkzDwDvsNVENO-hUA8H9uizopBtueGRl_GCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDu-8fLAxkAYSeYR-U6B3y3wkBsncBZNHovLwqFO5cFAJUQnC_GA0G8NFggOcepUweNHl4p5w7k0c8pPr1Z9rbmzbTngloN2GtNYHY1KV4tkguCvYXHjlMEYATn-Ui73qlChbO7NG6hKUVKj-a_zW4Oy5SEedX57Bf8OV67-LTfqbMLgbNjMZ0i93tjNlX7c9wA-Ofn9Ed6SHS25s7S8e17npWQotCJi9G7DsqE78hgS5T2957rPGdn0T0CakTEsKlHJv38xUTQRIUam9dYuvI4Q_VztryyKioR2dn6jx9wOOCy8EZ4CAQkzDwDvsNVENO-hUA8H9uizopBtueGRl_GCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIaSyq9RTduiSi1bNUEe_JNHZd_sjj8BHn3Ejt5vG2j87Db8nNOMq4V9T20FU7HRdWM9PO6EUnJAZ1-wzxc6MqYSiyMgkcvndR1KlT3mnDcJfde-TwVOv6cgYuBl15X85KgHC7UBGfQ6pvii-stN4OcxxxwoxfSMu6O1n85M_2UxigpO2ETt5_i9fH7bnlrONiAIXzVps3q-S4cSqamMPfQU8QGZg1v0ZKAoQPZC_16spjZ6p53xy-ZQ4g75gn4BmJpZOIPpb2gBUsEfsy-xnkTMIMSnezjWGe5GV2pWuLpL_0IfiMorIwa0NpChBiQ5P8ll73afe0XTc-a7yAlbmYBg&__tn__=%2ANK-R


11.03.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД Чучман Тетяною проведено 

лекцію в філії Державної установи 

"Центр пробації" у Луганській 

області для клієнтів пробації. 

Правова допомога повинна бути 

доступною для всіх громадян в 

нашії країні. За час проведення 

лекції, клієнтам пробації було 

роз’яснено законні шляхи 

вирішення різноманітних життєвих 

проблем та надано правові 

консультації з актуальних питань. Разом з проведенням лекції, усім 

присутнім було висвітлено про проект Мін’юсту #Я_МАЮ_ПРАВО!  Також 

з співробітниками пробації обговорено та складено графік надання правової 

допомоги на базі дистанційних пунктів. #ПравоваДопомога#ПравоЗтобою 

 

 

12.03.2019 В приміщенні громадської організації «Наша громада» 

начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Жадан З.М. в рамках інформаційної 

компанії «Я МАЮ ПРАВО 

ГОЛОСУ!», проведено 

лекцію на тематику: «Моє 

право вибору». Були 

поширені буклети про 

діяльність Бюро та Центру. 

Пояснено про послуги, які 

можна отримати безкоштовно 

звернувшись до 

Бюро. Інформаційна компанія 

пройшла під гаслом "Я маю 

право знати свої права!" На 

заході були присутні 8 осіб.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9QZyJTxik10FGTm_2erWyGue3fs_6MURd-OqL50h3Z_Nfa39fOs3OHbKhfv1valcZA2LH2LAsTU2L9wG28b-FBCG0GYONQxEF1v0avpopjHE0Fjnm4wGJ1fNqrZ1X1z0f7WJQuxBmYCoAXBczw0C1wm4ITuUDRBJnjNurV3NpR_FywdrBnTfVRSWbJaEL6ujb3x1ly0olT-DWQl1upZhMbfyiFizBCTRJNJIZ5qrY0cim7Jpemdx6b1-4VSghmb1o9IWPDwTR5nUnZIO0FAP2bSdQVB5rBZ5JDVpej4iEJOYe2UA3b4iCA7T9L-kNGQS-19tsh7nri37t854CGtCTUA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9QZyJTxik10FGTm_2erWyGue3fs_6MURd-OqL50h3Z_Nfa39fOs3OHbKhfv1valcZA2LH2LAsTU2L9wG28b-FBCG0GYONQxEF1v0avpopjHE0Fjnm4wGJ1fNqrZ1X1z0f7WJQuxBmYCoAXBczw0C1wm4ITuUDRBJnjNurV3NpR_FywdrBnTfVRSWbJaEL6ujb3x1ly0olT-DWQl1upZhMbfyiFizBCTRJNJIZ5qrY0cim7Jpemdx6b1-4VSghmb1o9IWPDwTR5nUnZIO0FAP2bSdQVB5rBZ5JDVpej4iEJOYe2UA3b4iCA7T9L-kNGQS-19tsh7nri37t854CGtCTUA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9QZyJTxik10FGTm_2erWyGue3fs_6MURd-OqL50h3Z_Nfa39fOs3OHbKhfv1valcZA2LH2LAsTU2L9wG28b-FBCG0GYONQxEF1v0avpopjHE0Fjnm4wGJ1fNqrZ1X1z0f7WJQuxBmYCoAXBczw0C1wm4ITuUDRBJnjNurV3NpR_FywdrBnTfVRSWbJaEL6ujb3x1ly0olT-DWQl1upZhMbfyiFizBCTRJNJIZ5qrY0cim7Jpemdx6b1-4VSghmb1o9IWPDwTR5nUnZIO0FAP2bSdQVB5rBZ5JDVpej4iEJOYe2UA3b4iCA7T9L-kNGQS-19tsh7nri37t854CGtCTUA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF2TobTP4EMTmEgNhl0XxrWFCcM92tD_jOjzSbv43wPWCWzEaJ1I13EK93Zr9JL0G5zNzbfjOXC-2G1FBb-NW2LEvll2_ZCSEB_UjOJGLXXnqU8mWgRRodyEO1qxLKCxP-_6u8sfWLstNSKtD4kKBr_MaAWP5fRQ0AwhPZpgJ4o4mjtiUlRXJv6ml1eNvOmCiVk7bB16Pr6OSdsw7vZZLij_ic-w48ZRI1FvD9Po6FT_d9UbDNNNIMCb8ugHnVtfhgAfzXpI8j0xM1NuDawzwGk8AmKOyAZpJoHXQcY_cp3NjQyeIck5FfoWZDva9_o3as9K9HcD2mNypbgiZmkr2h9g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF2TobTP4EMTmEgNhl0XxrWFCcM92tD_jOjzSbv43wPWCWzEaJ1I13EK93Zr9JL0G5zNzbfjOXC-2G1FBb-NW2LEvll2_ZCSEB_UjOJGLXXnqU8mWgRRodyEO1qxLKCxP-_6u8sfWLstNSKtD4kKBr_MaAWP5fRQ0AwhPZpgJ4o4mjtiUlRXJv6ml1eNvOmCiVk7bB16Pr6OSdsw7vZZLij_ic-w48ZRI1FvD9Po6FT_d9UbDNNNIMCb8ugHnVtfhgAfzXpI8j0xM1NuDawzwGk8AmKOyAZpJoHXQcY_cp3NjQyeIck5FfoWZDva9_o3as9K9HcD2mNypbgiZmkr2h9g&__tn__=%2ANK-R


12.03.2019  Начальником відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД Жадан З.М. 

проведено лекцію для громадян 

які підпадають під пільгову 

категорію, щодо захисту прав 

споживачів. Керівні  принципи 

свідчать, що захист прав 

споживачів має неабияке 

значення для соціально-

економічного розвитку країн. 

Слід звернути увагу на той факт, 

що споживачі  переважно 

знаходяться  в  нерівному 

становищі з погляду економічних умов, рівня освіти і купівельної 

спроможності. Під час лекції було присутньо 15 осіб.  

 

 

15.03.2019 У місті Сєвєродонецьк на базі платформи мультихаб 

«GreenLab» директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш разом з 

громадським омбудсменом із захисту виборчих прав Громадянської мережі 

ОПОРА в Луганській  області  Сергієм Кошелєм  зустрілися із студентами 

СНУ ім. В. Даля. Під час заходу директор Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир 

Богуш особливу увагу присутніх приділив нюансам перевірки включення до 

списку виборців, можливостям  голосуванням  не за місцем реєстрації та 

праву голосу, перебуваючи за кордоном.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової                         

допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів 

про співпрацю 

 

20.03.2019 На виконання Меморандуму про співпрацю між 

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Державною установою «Центр пробації» 

та Координаційним центром з надання 

правової допомоги від 17.09.2018р., а 

також 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 

трудового та сімейного права. Проведено роз`яснувальну роботу для клієнтів 

пробації на тему «Попередження насильства у сім’ї».Усі бажаючі отримали 

інформаційні буклети системи БВПД та загальнонаціонального проекта «Я 

маю право» із зазначенням контактних телефонів та адресою розміщення 

бюро. 

 

26.03.2019  На виконання Меморандуму про співпрацю між 

Лисичанським центром зайнятості та Сєвєродонецьким МЦ з надання 

правової допомоги головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

Степановим Кирилом в приміщені 

Лисичанського центру зайнятості було 

забезпечено роботу дистанційного пункту 

прийому громадян. Усі бажаючі отримали 

відповіді на поставлені питання, а також 

інформацію стосовно можливості звернення 

до відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» #ПравоваДопомога #Я_МАЮ_ 

ПРАВО 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvBfqLFKpXdvYQcW7nu3gQPxm_VNfdxr0iECUlOMrrNZV7JYleQZjv9byA90Hbc-Y4GjrOXqhwtI7GZ2rKi3g3SSdPcjsUwdsBr9b-EVaQYi1NE5fxoJeUrPqcPI4fpcvG5LP4fbLbJGW7kjzubQoTQG4j7wHCB1htUiDNh1QZV5tPbyvAo7dAzk4GnDMoa37EkuQG5pm1u6PXz0NADzs_hd7NopUi5NjYSOfbUKlsUJzWiAa48AbZ6UiPgvoHEv_ikBE0c09Tuto0G3Hkgm4YheHyneCDm3q4FIR1lC42ZG6qP6Sj_yqdj4uwYUSZyVKUqCk-DsGpiI9Lkl5pTNT8rQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvBfqLFKpXdvYQcW7nu3gQPxm_VNfdxr0iECUlOMrrNZV7JYleQZjv9byA90Hbc-Y4GjrOXqhwtI7GZ2rKi3g3SSdPcjsUwdsBr9b-EVaQYi1NE5fxoJeUrPqcPI4fpcvG5LP4fbLbJGW7kjzubQoTQG4j7wHCB1htUiDNh1QZV5tPbyvAo7dAzk4GnDMoa37EkuQG5pm1u6PXz0NADzs_hd7NopUi5NjYSOfbUKlsUJzWiAa48AbZ6UiPgvoHEv_ikBE0c09Tuto0G3Hkgm4YheHyneCDm3q4FIR1lC42ZG6qP6Sj_yqdj4uwYUSZyVKUqCk-DsGpiI9Lkl5pTNT8rQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvBfqLFKpXdvYQcW7nu3gQPxm_VNfdxr0iECUlOMrrNZV7JYleQZjv9byA90Hbc-Y4GjrOXqhwtI7GZ2rKi3g3SSdPcjsUwdsBr9b-EVaQYi1NE5fxoJeUrPqcPI4fpcvG5LP4fbLbJGW7kjzubQoTQG4j7wHCB1htUiDNh1QZV5tPbyvAo7dAzk4GnDMoa37EkuQG5pm1u6PXz0NADzs_hd7NopUi5NjYSOfbUKlsUJzWiAa48AbZ6UiPgvoHEv_ikBE0c09Tuto0G3Hkgm4YheHyneCDm3q4FIR1lC42ZG6qP6Sj_yqdj4uwYUSZyVKUqCk-DsGpiI9Lkl5pTNT8rQ&__tn__=%2ANK-R


 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 48 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!». 

 

Захі

д 1.1.6. 
Розміщення 

зовнішньої реклами. Як 

соціальної (зокрема, 

плакатів, біг- бордів, сіті-

лайтів) на вулицях, 

громадському транспорті, 

громадських місцях 



           

          06.03.2019 досягнена домовленість з Кремінською міською радою, про 

трансляцію інформаційних роликів правопросвітницького проекту 

#Я_МАЮ_ПРАВО на виставочному екрані, що на проспекті Дружби з 

періодичністю 2 рази на тиждень. 

 

 

Захід 1.1.7. Висвітлення заходів з 

реалізації проекту у засобах масової інформації, соціальних мережах та 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 було 

розміщення інформації на веб-сайті партнерів на офіційних сайтах: 

-Кремінської  міської  ради  Луганської області  

 (http://kremrada.gov.ua/) 

-Попаснянської   районної ради Луганської області  

 (http://pps.loga.gov.ua/) 

-Новоайдарської районної  державної адміністрації Луганської області 

 (http://ndar.loga.gov.ua/) 

-Біловодської районної державної адміністрації Луганської області  

 (http://bv.loga.gov.ua/) 

-Лисичанської міської ради Луганської області 

  (http://lis.gov.ua/) 

 

 

https://www.facebook.com/office.severodoneck/
http://kremrada.gov.ua/
http://pps.loga.gov.ua/
http://ndar.loga.gov.ua/
http://bv.loga.gov.ua/
http://lis.gov.ua/


- Муніципальна варта ( http://m-varta.org.ua/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 1.1.8 Організація виступів у засобах масової інформації з питань 

роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами 

України прав у різних сферах життя (поблоково) 

 

 

До Сєвєродонецького МЦ звернулась громадянка, якій припинили 

виплачувати адресну допомогу як  переселенці, яка не працює після декрету. 

Працівники Центру зареєстрували громадянку як клієнта системи БПД та 

допомогли в подальшому з оформленням виплати коштів  від  УТСЗН.  

31.01.2019 працівники національної телерадіокомпанії «UA Donbass» зняли  

сюжет щодо припинення виплати адресної допомоги переселенцям після 

декрету за участі Сєвєродонецького МЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      На 

http://m-varta.org.ua/


жительку  м.Сєвєродонецька  повісили  чужі борги за опалення. Що робити, 

куди звертатись? Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги не залишився в стороні. Директор Центру 

Володимир Богуш та адвокат Олег Мозолєв допомогли жінці в скасуванні 

судового наказу.  13.02.2019  працівники телерадіокомпанії «Максі ТВ» 

зняли сюжет щодо приписання боргів колишньому власнику квартири  за 

участі Сєвєродонецького МЦ та адвокат Олега Мозолєва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен підліток, який вчинив правопорушення може стати на шлях 

виправлення, така концепція пілотного державного проекту по роботі з 



неповнолітніми,  програма вже діє у Донецькій, Харківській, Одеській, 

Львівській, Миколаївській областях та на Луганщині.  Як вона працюватиме 

пояснив директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної  правової  допомоги  Володимир Богуш  01.03.2019р.  в  робочій  

зустрічі у філії державної установи «Центр пробації» з фахівцем філії 

Тетяною Котовою та  Іваном Новіковим заступником начальника відділу 

ювенальної юстиції прокуратури Луганської області. Детальніше за 

посиланням https://www.facebook.com/BVPD.severodoneck/videos/2176437152393155/ 

 

Захід 1.1.10 Опитування та заміри громадської думки 

 

02.01.2019  Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман Тетяною, з метою 

підвищення рівня правової 

обізнаності та замірі 

громадської думки серед 

населення для покращення 

результативності роботи, в 

Управлінні праці та соціального 

захисту м.Сєвєродонецька, було 

проведене інформаційне 

поширення матеріалів та заміри 

громадської думки серед 

відвідувачів установи. 

 

05.03.2019  Головним  

спеціалістом  відділу  

провопросвітництва  та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД Чучман Тетяною проведене 

опитування  та  заміри 

громадської думки відвідувачів 

Управління  

 

https://www.facebook.com/BVPD.severodoneck/videos/2176437152393155/


житлового- комунального господарства в м.Сєвєродонецьку. За час заходу 

громадянам були надані питання з анкетування "Ідентифікація місцевих 

проблем міст Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінського району". Також 

усім присутнім були надані матеріали на правові тематики, а саме 

інформаційні буклети системи БПД #ПравоваДопомога#ПравоЗТобою 

 

 

Захід 1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб 

органів місцевого самоврядування 

 

27.02.2019 Працівниками відділу "Рубіжанське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького МЦ було організовано інформаційну кампанію 

для субьєктів декларування. Метою данного заходу було підвищення 

правової обізнаності  декларантів про їх права та обов`язки під час 

заповнення Е-декларації. Дана кампанія була розгорнута та проведена для 

державних службовців  органів  місцевого самоврядування, а саме для 

керівників структурних  відділів Рубіжанської міської ради Луганської 

області.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkAciPsvBZlmyGG3lbmzKnNZf-B_bGuwBLoT9Epnwdmbku7ITSOO45iuKkLdlHngCEwJziVmI4DDXLaPn9G3R_bmD_9dJP-MKlKfCEWebSxlU1M7RThmdYwTiaoAvpEIfejZhxk50IvltGV2TiHrInPf7qcMNdNq3ZjsRj0WMcEgY76JUwCv5pwdmMrw1KR8QC16FbWZox3-t3ViPsGBsPLVqLjRr_EDh74Ly8P04_dezzOxWBOR2MxQwYOxEdi_Xds59u4YrzkFKRmULdtqOlYsYWBeGjQMNdktiqPZ8s4i_3luKc6znGZFSI21Rnw8Q7CHIFVTA2fjiLvbMQfMGuiA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkAciPsvBZlmyGG3lbmzKnNZf-B_bGuwBLoT9Epnwdmbku7ITSOO45iuKkLdlHngCEwJziVmI4DDXLaPn9G3R_bmD_9dJP-MKlKfCEWebSxlU1M7RThmdYwTiaoAvpEIfejZhxk50IvltGV2TiHrInPf7qcMNdNq3ZjsRj0WMcEgY76JUwCv5pwdmMrw1KR8QC16FbWZox3-t3ViPsGBsPLVqLjRr_EDh74Ly8P04_dezzOxWBOR2MxQwYOxEdi_Xds59u4YrzkFKRmULdtqOlYsYWBeGjQMNdktiqPZ8s4i_3luKc6znGZFSI21Rnw8Q7CHIFVTA2fjiLvbMQfMGuiA&__tn__=%2ANK-R


Захід 1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги 
 

 

07.02.2019 В приміщені 

Кремінського центру зайнятості, 

головним спеціалістом відділу 

«Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

Подлєсняком В.Є. було проведено 

виїзний прийом громадян. 

Громадянам були надані правові 

консультації на поставлені ними 

питання. На прийомі були 4 особи. 

 

 

 

       26.02.2019 Головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом в 

приміщені Лисичанського 

центру зайнятості була  

проведена лекція для 

внутрішньо переміщених 

осіб,  щодо їх виборчих прав 

та способів їх здійснення та 

захисту. У ході лекції були 

надані роз’яснення та 

консультації на поставлені 

питання. На прийомі було 8 

осіб. 

    

  15.03.2019 Головним спеціалістом відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» Переясловою Р.С. 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.  За  консультацією  звернулось  5  осіб  з  питаннями: 



оформлення довіреності за 

кордоном України для 

оформлення права власності на 

будинок; порядок подання до 

суду заяви про встановлення 

факту родинних відносин; 

визнання особи такою, що 

втратила право користування 

житловим приміщенням; 

перерахунок пенсії; оформлення 

субсидії. Також проведено правопросвітницькій захід у вищевказаній 

організації на тему: «Пенсійні виплати». Спеціалістом відділу було 

роз’яснено порядок підвищення пенсійних виплат з 01.01.2019 р. відповідно  

до Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік”. 

 

 

18.03.2019 Головний спеціаліст відділу «Кремінське бюро правої 

допомоги»  Подлєсняк В.Є. провів  виїзний  прийом громадян в селі 

Боровеньки  Кремінського  району. Правові консультації отримали 5 осіб на 

такі питання : оформлення  спадщини, оформлення  власності на будинок, 

оформлення аліментів, надання паїв  в  оренду.  

 

 



 

 26.03.2019 В приміщенні 

Кремінського центру зайнятості 

головний спеціаліст відділу 

«Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

з надання БВПД Подлєсняк 

Володимир провів виїзний прийом. 

Громадянам було надано правові 

консультації на поставлені ними 

питання та в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту #Я_МАЮ_ПРАВО!» 

та кампанії "Відповідальне батьківство" поширено інформаційні буклети та 

матеріали. На прийомі було 5 осіб. 

Всі вищезазначені заходи були проведені в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

під час яких поширювали інформаційні матеріали проекту. 

 

Захід 1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової 

допомоги 

 

 

 

 

13.02.2019 Головним спеціалістом відділу 

правової інформації та консультацій Гончаровою 

Галиною була надана адресна допомога                  

маломобільній жінці, яка отримала правову 

допомогу за місцем проживання та попередньо 

звернулась за допомогою в телефонному режимі. 

Варто сказати, що фахівець центру, крім 

юридичних консультацій, розповіла клієнту про 

систему БПД, як скористатися послугами і куди 

звертатися. Вона підкреслила, що за необхідності 

юристи можуть виїжджати додому до клієнтів та 

надавати необхідні правові консультації і 

роз’яснення.  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDL1qEmR3qSjIhrY3pd3aoxEE_2bWoaCSk8XL7mcmO7XJ_hFB0-A1vRlG5F5ToTFy0C5fRfG-LdcMBDU-uW8s12DYuzgJaN5rT6uC64Zf9XlY7bU9K84z3Tmpb8gAywP5CDs6PcAJE5nHg1Q8pN4XKNoy3LFh04kd3EAoWqwBAQz4-96VLFpq-KTFF2D3rMwOqIXgbTra-dsiuAUhc1rKVRRwnQf8R1hdSfsjnDVF1hsYqEZ_gL70lcYSAZJ6YF2AXct94eP8LMFb-4A-XP4JwWos1SdNvb7ZmzTJk1HmWYhHSrjkiOmhV6l7LQgt47bWdq_WeyvHhP4fvu1r54c3T0Wg&__tn__=%2ANK-R


Захід 1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 

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

життя 

 

 

З метою забезпечення належного доступу мешканцям Кремінського 

району до якісної безоплатної правової допомоги, 29.01.2019 працівниками 

відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

проведено «вуличне» інформування в селі 

Кудряшівка Мешканці села отримали буклети 

та додатково ознайомились з інформацією, 

щодо національного правопросвітницького 

проекту #Я_МАЮ_ПРАВО.  

 

 

 

 

 

 

20.02.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

Чучман Тетяною проведена консультація 

для жителів сільської місцевості з метою 

запобігання порушення  їх прав, 

гарантованих Конституцією України та 

законами у різних сферах життя. Проведена 

консультація  на тему особливо хвилюючих 

питань з виборчого права для жителів смт 

Борівське. Мешканцям селища надали 

доступну інформацію про правові аспекти  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-6HcrtIk7cUKR1uXq-Tz0oVNPkb1q9UEYFnJuGZQWS1VhU22QdqzxnrYSz5Po3ssazO40-nO7WUCsaFZRpmiGHJiTNoIk_Q6gkrqAVq4hmSBJiDEiqMYR1iSHpvFjfNJp9UqIVt5wKt2vJEx1JkUk4TZWx-0LKI8vpvZEGrVae_6mrJNr93tnpVewRs-rGl78bOIzwq4vLak8wnnifQi_SYGCOthxLDh_hDViErcgGo28zvPY9KY6A1b1ZLpA6nfUK4vVM4URbOxA5A9i3ObrqnmpZIs8Em7KHRLjtanFcTbxkP3Tdq7r_0zgcUUeixe1ka2oFhGlK97A2bBFFiR6EQ&__tn__=%2ANK-R


ЗУ "Про вибори Президента України". Також було поширено інформацію 

про інститут громадських радників. Було  проконсультовано та поширено 

інформацію 6 особам. 

 

Захід 1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 
 

 08.01.2019  Відділом 

«Попаснянське бюро правової 

допомоги» , було забезпечено 

роботу дистанційного пункту 

прийому громадян у приміщенні 

Попаснянського районного  

відділу  філій ДУ «Центр 

пробації» в Луганській  області. 

За правовою допомогою 

звернулося 5 осіб з питань 

соціального,сімейного та 

трудового права. Також було 

проведено роз`яснувальну 

роботу в  формі  лекції  для клієнтів пробації на 

тему "Проект "Я МАЮ ПРАВО!" - реалізація і 

захист прав людини". Усі клієнти отримали 

відповідні роз’яснення, інформаційні 

буклетисистеми  БПД  та  проекта 

 #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

  

 22.01.2019 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 5 осіб, яких цікавили питання трудового, сімейного, 

цивільного та соціального права. Проведено роз`яснувальну роботу в формі 

лекції  для  клієнтів  пробації  на  тему  «Попередження  насильства  у сім’ї». 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCx0wQav-6ikIXCzGUrJaDNZdI-QJPytiCyi1XBpZz9-h6lUI3GZebATsSyW1q74QXMlOzAisV0AiDtnN6RwRSGMs9pZq1lbqzC9syVrwgB8DgL3Peyci4Y2ZqCAZsSd0g_k59ggpNMJtsOmo5qSYrFUEvshPfAqjR7H0AzYXubP8NWvBqHJIDVlWj9PklKz1USKnUUUtvuwbGhgKKPD4V7s9V5PQsFkXBPfJx9txmGL049ZJ4-vBoyc1-bNEKHF4oKNQyO808WABQ_lJnBzE7QG0Cku3Tfw5o7FwqOnjH8pUjAySTT2Rq5PVZs_6aOA2FITspUry4pPslwA8I-MGxSSw&__tn__=%2ANK-R


 Усі бажаючі отримали інформаційні буклети системи БВПД та 

загальнонаціонального проекта #Я_МАЮ_ПРАВО із зазначенням 

контактних телефонів та адресою розміщення бюро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.02.2019 в рамках дії всеукраїнської інформаційної 

кампанії #Я_МАЮ_ПРАВО_ГОЛОСУВАТИ працівниками відділу 

«Рубіжанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД, було проведено 

інформаційну зустріч, для 

осіб які вперше будуть 

приймати участь в 

виборчому процесі. Дана 

зустріч була організована на 

базі Рубіжанського міського 

відділу філії Державної 

Установи «Центр пробації» 

Луганської області, для громадян які перебувають в установі на обліку. 

 

 11.03.2019 Головним спеціалістом 

відділу провопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Чучман Тетяною проведено 

лекцію в філії Державної установи "Центр 

пробації" у Луганській області для клієнтів 

пробації. Правова допомога повинна бути 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDwPVEG7Xo-sdROMgynWdDZVtOlCjdhTXnRsAEXsc39xuTXrK6MLLrQkuj_QNcCWTM9j9OV5PVFfXFtu0VLvkKOIGlhfL4o91VvEG8kuLgr24SUmBG__m1oizzo9leqPPmQKwRQ5YiqZXXk_S28MbzWb5Ew0486rdLY5vGz7lcc1i6v5y_eM0koVY-emWXx0JGqAiwspM693hBc9xwclS0TItbeGNXFbXAJqK9CCC2rmsG2uSrZLe8YRy0kMQ9LieUqkbTuaXNTeZ6FuWjtkBl1T0GM05mIJeYMRcm_huu52LaLCRsCUWEOxa49vksD1ScXHuSaohlfs56xI2jVEIjCIg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMc5XubhUACl5d6mjoClYy22trjA_x5KIIIJpnTyDjgP7GjO7GWmr43N_JV3mTou-7YAE9bP6EM98jM5xW-oL63hwkFw0njTTflpQY94W4W6S2wCrAAim1xKU1ePJS8-WKFR11B9r9Bix1qEc_VVLjSs3M_xBJ9blJmTWchuVMreoLphcymd3uTKLeXrDYo_W8hkfuO9F0hziLs7HPsSVkkxReelorQjcOdt06QTQre2I4smbbPQW2Y0Y3LS4p_6K28uhMya4KXzOko3B8SW2FV8A6vNVHiZ47Jn7tKe8Np_muHH2nBlpJHbMtOANBUz7r-H1WMSJ2awT7YYzT0cfOnQ&__tn__=%2ANK-R


доступною для всіх громадян в нашії країні. За час проведення лекції, 

клієнтам пробації було роз’яснено законні шляхи вирішення різноманітних 

життєвих проблем та надано правові консультації з актуальних питань. 

 

Захід 1.1.16 Проведення «вуличного» інформування 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

мешканців 

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

Кремінського районів Луганської області щодо можливості реалізації права 

громадян на безоплатну правову допомогу в рамках Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», Сєвєродонецький місцевий центр з надання 

БВПД постійно проводить інформаційні заходи. 

 

Протягом першого кварталу 2019 року проведено 8 «вуличних» 

інформувань громадян з метою поширення інформації про безоплатну 

правову допомогу та загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО!». 



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 

 

 

 

16.01.2019 Працівниками відділу «Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД проведено робочу зустріч 

з фахівцями з соціальної роботи 

центу соціальних служб для 

сім’ї дітей та молоді. 

Розглядались питання: робота з 

сім’ями в СЖО та профілактика 

домашнього насильства, 

оформлення права власності, 

розподіл майна подружжям. 

Також присутні отримали 

інформаційні матеріали.Захід відбувся в рамках проекту #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

 

 

29.01.2019  Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман Тетяною та заступником 

директора Першого Миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД 

Ольгою Василенко в лекційній 

аудиторії Луганського державного 

унiверситету внутрiшнiх справ імені 

Е.О. Дідоренка було проведено захід  

інформаційного характеру, а саме 

урок правового характеру для 

студентів-магістрантів. Аудиторія 

слухачів була різноманітною,  тому  

надавались  матеріали на різні   

правові  тематики. Так усім 

присутнім розповіли  про систему БПД, послуги які надаються, про  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCfPO4bRkUiyQXM1IePfElNtQcPBAIJ__GIB1QkmXTRlefcz-emEgCTiYxJEGplRKUxU3TGG5DMGqox-bmxz33pOUVqPkbLU8bwpVBrfAl8n-m69xyqhKddb9u79OWKCLd9ZojIM-2dPkrQNGEVyw410TfdV7ILn0B-JVf1AVfqnPnF0LRzc7OcaOYPlX6ozngI88TXG4Tw9Rpa03MFUrYelKRHIP6ZXJU4AQ6rPwuJRcfMp0yj4S3Jr75ey8Y2JZv1RFW2aRIB0-OJCjS2smPa0LYo45hXoaoXPcU8ct8jmNYu9Abmb_q6c13W-kDXjIpM0TmU9mUa3Web9bU41i7d2Q&__tn__=%2ANK-R


проект Міністерства Юстицій  # Я_МАЮ_ПРАВО, та охочим надавались 

буклети на різні сюжети.  Захід  пройшов ефективно та успішно, так як до 

працівників надійшло багато питань, в свою чергу були надані обширні  

відповіді.  

 

 Відділом «Гірське бюро правової допомоги» 06.02.2019  проведено 

навчальну лекцію «Що таке 

правопорушення» для учнів 

Гірської філії Попаснянської 

дитячої школи мистецтв. В ході 

лекції учням було роз’яснено, що 

є правопорушенням, його види, а 

також відповідальність 

неповнолітніх за вчинені 

правопорушення. Всім присутнім 

було надано інформацію щодо 

запровадження загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту #Я_МАЮ_ПРАВО! 

 

 

 14.02.2019 Відповідно до плану проведення тематичних тижнів та 

плану роботи відділу 

«Кремінське бюро правової 

допомоги»  Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД 

головним спеціалістом 

Кремінського бюро правової 

допомоги Подлєсняком В.Є. в 

приміщенні Кремінського 

центру соціальних служб для 

сім’ї дітей та молоді було 

проведено лекцію для громадян пільгових категорій на тему «Права та 

обов’язки подружжя». Були присутні 16 чоловік.  

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCFeCNu-RJcRMxto5p9iA-a6TV-VfuUImtfM9-ceuKlLZX29XijNfp8zDy3YwZwrxae5Eu0QNyiiK9g9HtKgGpD3XU00kkji938E5mLHEsoV_Ub5XPT5EsjjKeEw8wTgkeAhhmGCLOByJjse7mmdsvkjlCV8J7JxRFbpjld5EVGkBrxzoOH8m-LPPUDGfbbh38Qs7OauCEn6yjXx5aJi3mPI-5KYSy3yXk44nN2jGrFpwg4JyEY0dfCXns8bPP6ksqBNzigbhKNtqJsHbhpcR80hFEx9RC84yQVggGTN5MED728DY41aydPSw-GYW1eOyoTR3zo6sSTluaQLx0cQIpKEQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAQx_7gwmw9QE5aaU1iKShXbsHF1WVNKGxKMNyw9kf4pPPGoaB8XL_nhZGc2njvz2q5JHmtpnqsYoZKLURUWhG2j5vGfnadSkSqR16nz-A2WLBGISaidA9pA2PmERzYQIeJENsV7pBMmPC8h9hLVKq2IY8VfBjbVagKs6JV70vUCUL-uzcG6gTZaWybZ8Rj-LFaE5DeZdp8qSFKMmPdWu7Jpo2gSGB33ocP4mYcQS7_IMKluofSQI6kd_66fMLaSviWAISGHnsQNE5rz2hmb47TBF7PoxEylZkUJP2wsO9FOR5RTOLbir10CdFaQX2QkjbeP_4vPvgd2toPSngbU-Btaw&__tn__=%2ANK-R


18.02.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького Чучман Тетяною була проведена лекція в навчальних 

аудиторіях Сєвєродонецького професійного ліцею №53. Для студентів 

перекарської справи та 

кравців надана інформація 

стосовно виборчої кампанії. 

Учням закладу наведена 

інформація про ЗУ "Про 

вибори Президента України", 

про досупність рівного 

виборчого права, про 

виборчий процес, про 

діяльсність та роботу 

виборчої комісії, та перелік 

форм та зразків тих 

документів, які рекомендовані ЦВК для використання під час провведення 

голосування. 

 

 

04.03.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького  МЦ з 

надання БВПД Чучман 

Тетяною проведена лекція на 

базі Луганського  державного  

унiверситету внутрiшнiх 

справ  імені Е.О.Дідоренка 

для студентів-магістрантів, 

які навчаються за 

спеціальністю "Право".  Так   

як  студенти, які  навчаються 

в університеті різної вікової 

категорії, лекція відбулась на різні тематики. Особливо загострено увагу на 

проекті Мін’юста «Я МАЮ ПРАВО», а саме  «Чужих Дітей Не Буває». 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbXgCRSFgZ4ks6EVNdf5oLkF5lxN9-GMGpAloOZ6988UK8k8wfo6Hrn7uA1QxACasWFknR3CtgKi4n0jR3pijbFtCqesAMccwK3WnuCYl-YOGbh2X0F-8iYoB1rcTRaSa7SfcpVf2BxSNuk34734h7sroJBlmxisNVNX1pidoXE_7s7_6QcSYsNZR1h4JoUMZxyj-dUzA_No_c0tS2tDw5yffS8gqNCox1NineK6Bu-KpOvySl85Z8yxEgJIEYDcn4LjwtXw0fPzNccSweSyYcmCOs7QB2AD9TZCa0NHlBGZ6JXWcfe4ir_-YXOiLa2Ky6cxtsYKnZKi_dIi7dzu9F6A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbXgCRSFgZ4ks6EVNdf5oLkF5lxN9-GMGpAloOZ6988UK8k8wfo6Hrn7uA1QxACasWFknR3CtgKi4n0jR3pijbFtCqesAMccwK3WnuCYl-YOGbh2X0F-8iYoB1rcTRaSa7SfcpVf2BxSNuk34734h7sroJBlmxisNVNX1pidoXE_7s7_6QcSYsNZR1h4JoUMZxyj-dUzA_No_c0tS2tDw5yffS8gqNCox1NineK6Bu-KpOvySl85Z8yxEgJIEYDcn4LjwtXw0fPzNccSweSyYcmCOs7QB2AD9TZCa0NHlBGZ6JXWcfe4ir_-YXOiLa2Ky6cxtsYKnZKi_dIi7dzu9F6A&__tn__=%2ANK-R


06.03.2019 На прохання соціального педагога Гірської обласної 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату Вольвач Л.В. 

начальником відділу «Гірське бюро правової допомоги» Гусєвою Т.В. було 

проведено правопросвітницький захід на 

тему «Булінг», «Протидія булінгу в 

школі та за її межами» та «Соціальні 

мережі» для учнів 8-9 класів інтернату. 

Після закінчення  право просвітницького  

заходу було  розповсюджено 

роздатковий тематичний матеріал та 

матеріали проекту ЯМП для школярів, їх батьків та вчителів інтернату.  

 

12.03.2019 На прохання соціального педагога Гірської обласної 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату Вольвач Л.В. головним  



спеціалістом відділу «Гірське бюро правової допомоги» Переясловою Р.С. 

було проведено правопросвітницький західї на тему “Булінг. Протидія 

булінгу в школі та за її межами” для учнів 7 класу інтернат. Учням було 

надано вичерпну інформацію щодо актуальної на теперішній час теми, за 

допомогою презентації вони були ознайомлені з видами булінгу.  Крім того, 

аудиторії запропонували переглянути мотиваційний відеоролик “Викресли 

булінг - обирай блогінг”. Після закінчення правопросвітницького заходу було 

розповсюджено роздатковий тематичний матеріал та матеріали проекту «Я 

МАЮ ПРАВО» для школярів, їх батьків та вчителів інтернату. 

 

15.03.2019 У місті Сєвєродонецьк на базі платформи мультихаб 

«GreenLab» директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш разом з 

громадським омбудсменом із 

захисту виборчих прав 

Громадянської мережі ОПОРА 

в Луганській  області  Сергієм  

Кошелєм  зустрілися із 

студентами СНУ ім. В. Даля. 

Під час заходу директор 

Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Володимир Богуш особливу увагу присутніх 

приділив нюансам перевірки включення до списку виборців, можливостям  

голосуванням  не за місцем реєстрації та праву голосу, перебуваючи за 

кордоном.  

 

21.03.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД Чучман Тетяною 

проведена лекція для учнів 

Сєвєродонецького професійного 

будівельного ліцею присвячену 

до виборів Президента України. 

Всім учням була надана 

інформація стосовно принципів 

виборчого     права,     а     саме:  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCN9RJg9I-AfpV6I1Zjzt3wF-lobN5M_bA0hYXfYuh5KN0KW0hhIHGazbD8w0Vdk4kUEOt_pHPUkQj2KoDHjUcAST5kAVzJ6Fb0A0VKBYYVxJFBwEtKsZpY7mHnXbG8DhQ1ZmUc8T4c7gVJdZ9uo-5J0T886W04_gqDZ7hi4dxtOb7UvQVEQH4pJFdQIRe70Q2MQQoneidyEnzBz3sArjS-FeXYF62sDEOJfTHgiNKMiAW1l7W2rjxDfzGhlaODFDjLSvw2cUkVLiF9bNh3r-iQgzQtSr9IQHWovSWRXh9tQD3NBZT9VJuHXcIBNmRvwa1m7sxCI604KvLGbxTHW69ovA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCN9RJg9I-AfpV6I1Zjzt3wF-lobN5M_bA0hYXfYuh5KN0KW0hhIHGazbD8w0Vdk4kUEOt_pHPUkQj2KoDHjUcAST5kAVzJ6Fb0A0VKBYYVxJFBwEtKsZpY7mHnXbG8DhQ1ZmUc8T4c7gVJdZ9uo-5J0T886W04_gqDZ7hi4dxtOb7UvQVEQH4pJFdQIRe70Q2MQQoneidyEnzBz3sArjS-FeXYF62sDEOJfTHgiNKMiAW1l7W2rjxDfzGhlaODFDjLSvw2cUkVLiF9bNh3r-iQgzQtSr9IQHWovSWRXh9tQD3NBZT9VJuHXcIBNmRvwa1m7sxCI604KvLGbxTHW69ovA&__tn__=%2ANK-R


загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосування; 

свободи агітації.  

 

 

22.03.2019 Начальником відділу "Рубіжанське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького МЦ було здійснено поширення інформаційних 

матеріалів в приміщенні К.У. "Центр комплексної 

ребіалітації дітей з інвалідністю», даний захід був 

проведений в рамках запровадженої нової 

правопросвітниціької кампанії «Відповідальне 

батьківство», яка створена Міністерством Юстиції 

України та діє на основі існуючої всеукраїнської 

правопросвітницької кампанії « Я МАЮ ПРАВО». 

Загальна мета, яка була закладена під час 

проведення це підвищення обізнаності населення 

про механізми реалізації та захисту прав дитини на 

належне утримання та безпечне освітнє 

середовище. 

 

 

25.03.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД Чучман Тетяною проведено лекцію у вищому професійному училищі 

№ 92 м.Сєвєродонецька для 

учнів які вперше будуть 

голосувати на виборах 

Президента України. Для 

молоді надавалась наступна 

інформація: рівність 

виборчого права, таємність 

голосування, строки 

призначення та проведення 

виборів. 

 

 

 



          З метою профілактики та протидії булінгу в навчальних закладах за 

запрошенням педагогічного колективу Рубіжанської ЗОШ №1. 27.03. 2019 

працівниками відділу 

"Рубіжанське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького 

МЦ було проведено 

роз'яснювальну лекцію для 

учнів 6-7 класів на тему 

"Булінг та правові наслідки у 

разі його вчинення". 

 

          28.03.2019 Начальником відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Жадан З.М. проведено лекцію на такі 

теми: "Ти і закон" та "Офіційне 

працевлаштування за кордоном" 

для фахівців з соціальної роботи 

Кремінського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Були розкриті наступні питання: 

- де та в яких випадках 

працевлаштовуються мігранти; 

- порядок оформлення 

трудового договору(контракту); 

На заході були присутні 15 осіб. 

 

 

28.03.2019 Працівниками відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

було проведено лекцію на тему “ 

Булінг. Протидія булінгу в школі 

та за її межами” та «Соціальні 

мережі» для учнів 6 класу 

інтернату. Крім того, аудиторії 

запропонували переглянути 

мотиваційний відеоролик 

“Викресли булінг - обирай 

блогінг”. #ПравоваДопомога#Пра

воЗтобою 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCbcqENsJ0S73bIGivl-Hwgkc3IgqWu_1SDGrm8FapHhDRSvjCJhJPuzmjC-ahZ46h-rvAV4yj4yG9ZANkTqlRuZuwVOipvHelQBuJrz-45Od5EPT5F2jCIXpOVtneNHRnS72iS4Y7T-8hNkhO7mNn5__Wxqt4tDVPSZkiHv4nkdT-r2CuZB-1GHMCMQ7lccRVabgVKXKIv6VshuUIGmok4E1giQ-hfTEAxJBGG_YQSg2CVmb7EZJ3krtyHmqkTc5NUxQCtrFzYUgQWjW78YYjdRMM096nrKMsYGJhjkQDYKk8aZtfaHsG5QZkXGnD3WHnpmT5rGD26A8OJ3rEpYbOVA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCbcqENsJ0S73bIGivl-Hwgkc3IgqWu_1SDGrm8FapHhDRSvjCJhJPuzmjC-ahZ46h-rvAV4yj4yG9ZANkTqlRuZuwVOipvHelQBuJrz-45Od5EPT5F2jCIXpOVtneNHRnS72iS4Y7T-8hNkhO7mNn5__Wxqt4tDVPSZkiHv4nkdT-r2CuZB-1GHMCMQ7lccRVabgVKXKIv6VshuUIGmok4E1giQ-hfTEAxJBGG_YQSg2CVmb7EZJ3krtyHmqkTc5NUxQCtrFzYUgQWjW78YYjdRMM096nrKMsYGJhjkQDYKk8aZtfaHsG5QZkXGnD3WHnpmT5rGD26A8OJ3rEpYbOVA&__tn__=%2ANK-R


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 

 

07.02.2019 Директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш провів 

перемови з громадським омбудсменом із захисту виборчих прав 

Громадянської мережі "ОПОРА" в Луганській області Кошель Сергієм у 

приміщенні Центру. На зустрічі було підняте питання необхідності 

проведення просвіти виборців                

щодо виборчого законодавства, 

механізму захисту виборчих 

прав громадян та їх участі в 

виборчому процесі та виборах. 

Для подальшої співпраці та 

захисту як активного так і 

пасивного виборчого права для 

попередження порушень права 

на вільні вибори між директором 

Центру та омбудсменом з 

захисту виборчого права було досягнуто домовленості про спільні дії для 

захисту прав громадян.  

 

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 

 

01.02.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та                

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ Чучман Тетяною на базі юридичної клінікі "Pro bono"                

була проведена робоча зустріч, де було обговорено багато насущних питань, 

плани співпраці на 2019 рік, загальної роботи для надання послуг юридичних  

 



консультації як громадянам, так і в цілому громаді. Систематичний обмін 

досвідом, висвітлення історій успіху, 

обговорення стратегічно важливих 

справ, аналіз потреб клієнтів та шляхи 

їх вирішення, дотримання стандартів - 

є вирішальними напрямками роботи 

для юридичної клініки та системи 

БПД. 

 

 

 

 

30.01.2019  в  м. Лисичанську відбувся регіональний форум: «Донбас. 

Захист прав людини». Механізми захисту прав жінок які проживають 

поблизу лінії розмежування. На форумі були присутні:    представ-ник 

Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської області 

Павло Лисянський, 

начальник відділу 

«Лисичанське бюро 

правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Тетяна 

Люта, представники 

Лисичанського ВП 

ГУНП в Луганській 

області, представники 

Головного територіального управління юстиції, представники державних 

установ, адвокати, правозахисники, представники профспілки, депутати 

міської ради, громадяни міста Лисичанська.  

 

 

06.02.2019  Директор Сєвєро-донецького МЦ Володимир Богуш сумісно 

з психологами та юристом, з метою налагодження співпраці та вирішення 

проблемних питань був проведений круглий стіл. Тематикою столу стала 

"Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні  

 



злочину" (на базі системи БПД). 

Обговорено про подальші дії психологів 

та адвокатів на початковому етапі 

врегулювання конфліктів, процес 

складання портрету злочинця, та багато 

інших питань. 

 

 

 

 

          11.01.2019 Начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Жадан Зоя прийняла участь у 

робочій нараді з 

громадської безпеки, що 

відбулась в рамках 

Програми ООН «Програма 

відновлення та розбудови 

миру». Були обговорені 

питання реформування 

поліції, безпека на дорогах 

міста , питання роботи з молоддю. Підготовлені протокольні доручення. 

Вищезазначений захід відбувся в рамках проекту #Я_МАЮ_ПРАВО  

 

        16.01.2018 Відділом "Попаснянське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД, спільно зі працівниками сектору 

превенції Попаснянського ВП 

ГУНП в Луганській області, а 

також представниками 

Попаснянського районного 

відділу філії ДУ "Центр 

пробації" в Луганській області 

в Попаснянській гімназії №20 

проведено лекцію щодо 

забезпечення належного 

доступу    до    якісної    безоплатної    правової    допомоги,   профілактики  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBxvkIapGGNtFYXNyVRMoWYm6wyYgvq7RaCu5ykQvrlZb3XHZs2tHmOUEtAxPs66T46EZGIqGR-bOSnJoBtA8DzIMVB17oUm3hGceycZzNjy7qfqwqjSAYdAbSZd6NeaHMIM8mM1f6rNHYG0-KvOzuLrmDqywyhsQZxxQnj0xwv20OvEkOSbKXNf59qJfoeHziFv6S1K-wLaNI9FGXsYE3NFeRUy5mxx5b82DwDHkHl6CWgm9EAXPVc2cGf2I-w1oDqZXHfXC3j0-L-C1tbJKle66-lY1QslYQHotB636ED2u9MuL9Q898LmcVt0-DNdDD7eBUxhDw8XrjLLP81Ua_GTA&__tn__=%2ANK-R


правопорушень серед неповнолітніх, відповідальність неповнолітніх. Також 

серед присутніх було поширено інформаційні матеріали проекту.      

 

          17.01.2019 Відповідно до Меморандуму про співпрацю, плану спільних 

заходів та Доручення Координаційного центру з надання правової допоги від 

03.01.2019 року № 0004-19-3, відбулась робоча зустріч між мобільною 

бригадою соціально-психологічної допомоги Попаснянського району МБФ 

"Українська фундація громадського здоров'я" та відділу "Попаснянське бюро 

правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД.  В ході зустрічи,  керівник   

мобільної бригади соціально-

психологічної допомги Р.Ханатова 

та начальник відділу 

"Попаснянське бюро правової 

допоги" І.Сушко обговорили план 

спільних заходів, механізм 

проінформованості постраждалих 

осіб від домашнього насилля, учасників АТО та інших соціальних категорій 

громадян Попаснянського району. Також було  продовжено,  розпочату  у 

2018  році,  спільну  діяльність,  щодо поширення інформаційних буклетів 

соціально-психологічної тематики та проекту "#Я_МАЮ_ПРАВО!" серед 

клієнтів і населення взагалі. 

 

          18.01.2019  У м.Сєвєродонецьк, м. Рубіжне та м. Кремінна 

Кремінського району відбулись робочі зустрічі працівників 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД з працівниками 

мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги МБФ 

"Українська фундація громадського 

здоров'я": 

- з керівником мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApd2uAS0aFVWPqj2-tFazTw2S3Agc_sV6esbtRVWjxeCHin8TxroImldtkYBIHU1sw_nde21bP638ZlYMLmw2PrYTbQkESdWWwZ9uWWc-3QlgsqXrmivtNYLp37rc3LxZRN-uCLEebzcNqpqSOAQPOimyEICjHdyLY3mVwlK7tV43eFgsfsM1E2xOHBZkTPpqtq1wZgMR0z94ruiyIvXDsl09TXcsx7ezY_SbtBxgr0d56rmS6ksx8uYPuJA2fNl1y48gCi7Y7RKVqBJM_JAufAd1-ial2kdeEiitddEOZUK3f2viDychi1xYkwdE_D8-uINrZrItgramG6M93S2ap_g&__tn__=%2ANK-R


міста Сєвєродонецк Шовкун Н.О.; 

- з працівниками мобільної 

бригади соціально-психологічної 

допомоги міста Рубіжне; 

- з працівниками мобільної 

бригади соціально-психологічної 

допомоги Кремінського 

району № 173. 

 

 

 

 

 

              22.01.2019  Начальником відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Гусєвою Т.В. 

сумісно з фахівцем 

благодійного фонду «Право 

на захист» в рамках проекту 

"Я маю право" було 

проведено робочу зустріч, в 

ході якої було досягнуто 

згоди про проведення 

спільних заходів консультування громадян  м.Гірське  з приводу  

формування пенсійних паперових справ. 

 

 

 28.02.2019 Директор Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання  безоплатної  вторинної правової допомоги  Володимир  Богуш 

 провів робочу зустріч з громадським омбудсменом із захисту виборчих прав 

Громадянської мережі "ОПОРА" в Луганській області Кошель Сергієм у 

приміщенні Центру. Під час зустрічі сторони обговорили спільні дії щодо 

проведення правопросвітницьких заходів в межах проекту «Я маю право 

голосувати!» серед навчальних закладів області, проведення заходів  

 



для працівників системи БВПД та адвокатів, які залучаються для надання 

БПД. Зустріч відбулася з метою реалізації спільних ініціатив, закріплених 

Меморандумом про співпрацю між Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадська 

мережа «ОПОРА» та 

Координаційним центром з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги від 13 лютого 

2019 року, консолідації зусиль в 

частині правовпросвітницької 

діяльності щодо інформування 

громадськості стосовно прав, 

пов’язаних з виборами до органів державної влади та місцевого 

самоврядування, активізації громадян до участі у демократичних процесах. 

 

26.02.2019 Начальник відділу "Гірське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Гусєва Т.В. та 

головний спеціаліст відділу 

обслуговування громадян 

Управління Пенсійного фонду 

України в Попаснянському 

районі Луганської області 

Височин І.Ю. провели 

спільний прийом громадян у 

Гірській міській раді. На прийом звернулось 6 осіб. 

 

06.03.2019 Головним 

спеціалістом відділу 

провопросвітництва та взаємодії 

з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової 

допомоги Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД Чучман 

Тетяною було передано до філії 

Державної установи "Центр 

пробації" в Луганській області  

 



методичну рекомендацію, щодо "Організація надання правових консультацій 

з питань, що належать до компетенції через громадські приймальні органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій". Разом  зі  старшим  

інспектором, Собчук Сергієм також обговорено про подальшу співпрацю в 

рамках ренкомендації для покращення правового інформування та 

консультування серед відвідувачів "Центру пробації".  

 

 23.01.2018 У приміщенні «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ з метою поліпшення правового захисту суб’єктів 

пробації, начальником Кремінського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Луганській області Тетяною Костоглод 

та начальником «Кремінське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ Зоєю Жадан, було підписано 

графік роботи дистанційного 

мобільного пункту консультування 

безплотної правової допомоги на 

перше півріччя 2019 року. На зустрічі 

були обговоренні важливі питання, що 

стосується суб’єктів пробації та підвищення рівня правової інформованості 

засуджених осіб щодо захисту їх прав, зокрема, права на безоплатну правову 

допомогу. 

 

07.03.2019 Директор  Сєвєродонецького  МЦ  з  надання  БВПД 

Володимир Богуш  в приміщенні Центру провів робочу зустріч сумісно з 

представниками Ради Європи.  Під час зустрічі було обговорено актуальні 

проблемні питання у сфері 

забезпечення захисту  прав  

громадян.  В результаті 

конструктивного діалогу  

прийняті певні домовленості  у  

сфері надання    безоплатної    

первинної    правової    

допомоги   та   розроблено 

спільний  план заходів для 

 

  



 підвищення  правової   свідомості,   культури   та  освідченості   населення. 

 

 

13.03.2019 В рамках реалізації пілотного проекту «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» 

пройшла чергова робоча зустріч представників 

філії Державної  установи « Центр   пробації  »   в                    

Луганській області та Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної  правової допомоги директора 

Володимира Богуша. Під час  зустрічі  було  

обговорено стан готовності до впровадження 

проекту в області.  Наразі,  жоден  неповнолітній  не брав поки участі в 

зазначаному проекті, однак, для всебічного розвитку неповнолітніх учасників 

проекту, створено та постійно розширюється база організацій-партнерів, 

підготовлено 7 адвокатів-медіаторів, які вже готові розпочати роботу з 

учасниками програми  відновлення. 

 

15.03.2019  Відбулась робоча зустріч працівників Сєвєродонецького 

МЦ з надання БВПД, а саме директора Центру Володимира Богуша, 

заступника начальника правопросвітництва та надання БПД Бондаренко 

Ілони та головного спеціаліста Чучман Тетяни разом з працівниками Бф 

"Право на захист" Олени Грекової та Алли Скворцової. Метою зустрічі 

слугувало обговорення питання надання правової допомоги ВПО та порядку 

подальшої спііпраці між Центром та благодійним фондом. Наприкинці, 

учасники заходу прийшли до загальної  

 

 



домовленості задля покращення правового доступу вразливих категорій    

населення до правосуддя. 

 

«Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи»Тарас 

Шевченко. Так 20.02.2019,  

директор  Сєвєродонецького  МЦ з 

надання БВПД Володимир Богуш 

прийняв участь у правовому квесті 

на базі Юридичного факультету 

Східноукраїнського національного   

університету ім. В. Даля за 

присутністю  першого заступника 

Голови Луганської обласної 

організації  "Союзу  юристів  

України"  Дениса  Шахбаз’ян, 

представників з ГТУЮ Луганської області та працівників юридичної  

клінніки "Pro bono".  Правовий  квест був присвячений Дню української 

мови. За час заходу молодим юристам розповіли про концепцію державної 

мовної політики, адже стан державної мови, рівень  володіння нею, 

поширеність у різних сферах життя – усе це показник цивілізованості 

суспільства. 

 

          26.03.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД Чучман Тетяною проведено робочу зустріч сумісно з працівниками 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України сектору у 

Луганській області. Постало 

питання про подальші 

забезпечення здійснення 

заходів, спрямованих на 

реалізацію  державної  

політики  з  питань ВПО. За 

час зустрічі було вирішено  та  

обговорено  багато питань для 

подальшої співпраці та 

досягнуто певної домовленості в реалізації 

захисту прав громадян. #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAu_WxNWNXVYcWn1kb7mhbimv8EGC1ENioEHiA1_E2j9zFVBjz4fb4_KRLRIipAF20hNwPn-KaJs-AFDeiPt-PAMJrbRsSGDefBZLtbV_ExgOHBMUBai4HIGIAQ9IVAnBJnJmsv70qb-7_y4Vrts687J2I9UYeauHXslwvdr8B6WjBZwp0P3zFNOa8Cxh2T_E6yjxLKf60IaCXLSx1EVIcfIyGKftqyXZB6sUTUwVB_bdWVrIsfwbl0v7wnAOpY4S9RI4IuMqjAGetkc30XdY2Mmddn94lc-9oIQUGXyTzrKC4aTlFydwiRtkIye6isF4jlgZkIT_RCuTAIxvg5kJORhA&__tn__=%2ANK-R


         26.03.2019 Директор Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Богуш 

Володимир прийняв участь у роботі круглого столу. На обговорення була 

винесена    наступна  тема:   « Пенсійні   виплати    внутрішньо  переміщеним 

особам: заборгованість за минулий рік. Шляхи вирішення проблеми». Захід 

відбувся за участю представників органів виконавчої влади, громадських 

організацій та управлінь 

Пенсійного фонду України 

Луганської області та 

працівників інших місцевих 

Центрів області. Зустріч 

відбулась за підтримки 

Норвезька рада у справах 

біженців (NRC) з метою 

обговорення проблем та 

спільного пошуку шляхів її вирішення. #Правова Допомога  

 #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

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 

 

           Задля покращення правового обслуговування місцевих жителів, а саме 

громадян які знаходяться на обліку в пробації 06.03.2019  головним 

спеціалістом відділу провопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної  первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман 

Тетяною було передано до філії Державної установи 

"Центр пробації" в Луганській області методичну 

рекомендацію, щодо "Організація     надання       

правових консультацій з питань, що належать до 

компетенції через громадські приймальні органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій". 

Разом зі старшим інспектором, Собчук Сергієм також 

обговорено про подальшу співпрацю в рамках 

ренкомендації для покращення правового інформування та консультування 

серед відвідувачів "Центру пробації" #ПравоваДопомога #ПравоЗТобою 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-q1QoGUMiLQCc8PrjKfLD6_wUz7kpxNQnAFUxs7WEmPqXO1wAllv4R6IZfiCBM6qYGb1vnWGBxk3dul8IcjrH2W-zmPnw70yiVwVbQAAIqEEzSVagoRfhEeaElx7jlVb64zfCF-URN31iAK4Bl4-rGD5CW0De2LWUSb9w1-r9AasA2JuBVcyyBhnXEmFig7zq3a3PXOS2ZbaUx8JVH0WfH8Oa-g6ndxEiORAVzXwro2_uY4FoZ421dxLRew6-wfrGdVsLADyu92mcnoPN3pEKNzWZjh5H9H_E_x9p-djDQTkd3exqtdKKf094S3QhoNEYGtW_j7K-lWh5KCnksk9InQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-q1QoGUMiLQCc8PrjKfLD6_wUz7kpxNQnAFUxs7WEmPqXO1wAllv4R6IZfiCBM6qYGb1vnWGBxk3dul8IcjrH2W-zmPnw70yiVwVbQAAIqEEzSVagoRfhEeaElx7jlVb64zfCF-URN31iAK4Bl4-rGD5CW0De2LWUSb9w1-r9AasA2JuBVcyyBhnXEmFig7zq3a3PXOS2ZbaUx8JVH0WfH8Oa-g6ndxEiORAVzXwro2_uY4FoZ421dxLRew6-wfrGdVsLADyu92mcnoPN3pEKNzWZjh5H9H_E_x9p-djDQTkd3exqtdKKf094S3QhoNEYGtW_j7K-lWh5KCnksk9InQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDykHb5SNAF2x1M4m0dSc2L_A35nH8y31qk6PqvoGeBFyqTNheP13bpHcEZPKLe8F6v4wy-F-SSKKhMKDqaLqANtkG2hIZnFmDUoG4mbnpk7tcpC2u85fMnPoW2OZAX42M5TtYSaxeb9x7mQXw3ys48dwmJQZEnQZhbsibbQBHH80P0hFB4nINeaYPIgZuEns3ZZqHE4yIcJu3O0Km2H335dkkLvuLhiMdEXedJiOOfwouYuuagjsOlJ5rktEC-Y1VwECh7nAkwQGQmAupNhQ8-MoS1r9k7IGWjHFaHSG_TErNMmRhwrHkhSqfPeQxUEa-WQ1bZ2_CHai-2ETT3PgGADg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDykHb5SNAF2x1M4m0dSc2L_A35nH8y31qk6PqvoGeBFyqTNheP13bpHcEZPKLe8F6v4wy-F-SSKKhMKDqaLqANtkG2hIZnFmDUoG4mbnpk7tcpC2u85fMnPoW2OZAX42M5TtYSaxeb9x7mQXw3ys48dwmJQZEnQZhbsibbQBHH80P0hFB4nINeaYPIgZuEns3ZZqHE4yIcJu3O0Km2H335dkkLvuLhiMdEXedJiOOfwouYuuagjsOlJ5rktEC-Y1VwECh7nAkwQGQmAupNhQ8-MoS1r9k7IGWjHFaHSG_TErNMmRhwrHkhSqfPeQxUEa-WQ1bZ2_CHai-2ETT3PgGADg&__tn__=%2ANK-R


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

дистанційних пунктів доступу до БПД 

 

 

Захід 1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення 

доступу до БПД 
 

 

 

Протягом звітного періоду працівниками Сєвєродонецького МЦ 

утворено п’ять дистанційних пунктів  доступу до БПД в приміщенні БФ СОС 

«Дитяче містечко», ГО «Опора», філія Державної установи «Центр Пробації» 

Луганської області, БФ (ЛЖВ), Інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дидоренка. Також, 

здійснено 16 особистих прийомів громадян під час роботи дистанційних 

пунктів. 

 

 

 

08.01.2019 На виконання Меморандуму про співпрацю між 

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Державною установою «Центр пробації» та 

Координаційним центром з надання безоплатної 

правової допомоги від 17.09.2018р., а також з 

метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для клієнтів пробації та їх 

сімей, відділом «Попаснянське бюро правової 

допомоги», було забезпечено роботу 

дистанційного пункту прийому громадян у 

приміщенні  Попаснянського  районного  відділу  

філій  ДУ «Центр пробації»  в Луганській 

області. За правовою допомогою звернулося 5 

осіб з питань соціального, сімейного та 

трудового права. 

 

 11.01.2019 Головним спеціалістом відділу  «Лисичанське бюро  

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом в 

приміщені Лисичанського міського суду було забезпечено роботу 

дистанційного пункту прийому громадян.  Усі бажаючі отримали інформацію 

стосовно можливості звернення до  відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД. 

 

 



22.01.2019 На виконання Меморандуму про співпрацю між 

Адміністрацією Державної кримінально - виконавчої служби 

України, Державною установою 

«Центр пробації»  начальником відділу 

«Лисичанське бюро правової 

допомоги» Тетяною Лютою у 

приміщенні Лисичанського міського 

відділу філій Державної установи 

«Центр пробації» в Луганській області 

було проведено роз`яснувальну роботу 

в формі лекції для клієнтів пробації на 

тему «Попередження насильства у сім’ї».  

 

24.01.2019 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 осіб.  

 

04.02.2019  З метою виконання меморандуму про співпрацю та 

графіку роботи дистанційного 

пункту доступу до БППД, 

заступником начальника відділу 

«Рубіжанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ 

Бобильовою А.В. та начальником 

Рубіжанського міського відділу 

філії ДУ «Центр пробації» 

Луганської області, Цегельником 

Д.В., на базі відділу, було здійснено 

надання  правових  консультацій  особам,  які  перебувають  на  обліку  в  

 

Рубіжанському міському відділі філії Державної Установи «Центр пробації» 

Луганської області. Під час роботи дистанційного пункту звернулось 4 особи, 

яких цікавили питання в сфері сімейного, спадкового та соціального права.  



 

 

29.01.2019 Головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом в 

приміщені Лисичанського центру зайнятості було забезпечено роботу 

дистанційного пункту прийому громадян. Клієнти центру зайнятості 

отримали відповіді на поставлені 

питання, а також  інформацію 

стосовно можливості звернення до  

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання БВПД. 

 

 

 

05.02.2019   Відділ  "Попаснянське бюро правової допомоги" Сєвєро-

донецького МЦ забезпечив роботу дистанційного пункту в приміщенні 

Попаснянського районного відділу 

пробації ДУ "Центр пробації" в 

Луганської області. Під час роботи 

дистанційного пункту було 

проконсультовано  4  особи  з 

житлового та соціального права. 

Також  під  час  роботи   

дистанційного   пункту   з   клієнтами   

пробації   було  проведено    інформаційну    бесіду    щодо   питань   

виборчого   права   та поширено інформаційні правові листівки партнерів БФ 

"Право на захист", а саме листівка "Як переселенцю проголосувати на 

виборах президента?" 

 

 

 

 



12.02.2019  З метою виконання меморандуму про співпрацю та 

графіку роботи дистанційного пункту доступу 

до БППД, головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової 

допомоги, Сєвєродонецького МЦ Чучман 

Тетяною в приміщенні Луганського окружного 

адміністративного суду м.Сєвєродонецька, було 

здійснено надання правових консультацій 

особам, які звертались до суду з правових 

питань. Під час роботи дистанційного пункту 

звернулось 5 осіб, яких цікавили питання в 

сфері спадкового та соціального права.  

 

  

12.02.2019 Головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом в 

приміщені Лисичанського центру зайнятості було забезпечено роботу 

дистанційного пункту прийому громадян. Усі бажаючі отримали інформацію 

стосовно  можливості звернення до  відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги». Також серед присутніх були поширені  інформаційні матеріали 

стосовно проекту Я МАЮ ПРАВО. 

 

  

З метою виконання меморандуму про співпрацю, який укладений між 

Сєвєродонецьким МЦ з надання БВПД та КУ "Територіальний центр 

соціального обслуговування 

населення" Рубіжанської міської ради. 

14.02.2019 на базі даної установи 

заступником начальника відділу 

"Рубіжанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького МЦ Бобильовою 

А.В., було проведено лекцію для 

відвідувачів "Університету третього 

віку". Тема,яка була надана на 

ознайомлення громадянам "Порядок 



стягнення аліментів на утримання батьків". Під час лекції для слухачів були 

розкриті наступні питання:  

1)Перелік категорій громадян, які мають право стягувати аліменти з 

повнолітніх дітей. 

 2)Судовий порядок та підстави стягнення аліментів батьками з повнолітніх 

дітей. 

3)Правові наслідки у разі не сплати 

аліментів по утриманню 

непрацездатних батьків. 

По завершенню всіх присутніх було 

додатково поінформовано про 

діяльність проекту Міністерства 

Юстиції України #Я_МАЮ_ПРАВО. 

Та надано інформаційні матеріали 

системи БВПД з контактними даними місцевих центрів та бюро правової 

допомоги у Луганській області. 

 

 

 

19.02.2019 На виконання Меморандуму про співпрацю між  

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України,  

Державною установою «Центр пробації» та Координаційним центром з 

надання правової допомоги від 17.09.2018р., а також 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 

Лисичанськогоміського відділу філій Державної установи «Центр пробації» в 

Луганській області. За правовою допомогою звернулися 2 особи. Усі бажаючі  

отримали інформацію стосовно  можливості звернення до  відділу 

«Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання БВПД. 

 

 

 11.03.2019 З метою виконання меморандуму про співпрацю та 

графіку роботи дистанційного пункту доступу до БППД, начальником 

відділу «Рубіжанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Бобильовою А.В. було здійснено надання правових 

консультацій особам, які перебувають на обліку в Рубіжанському міському 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0skqMgoCCZWCEu8XpxFW0DhBncbfjqW8MFFHS-ooSWg9xXTmYa_OmCpAYgi6tsg70K8ZqNRMS3P801uIhHupiihRnBv-R1JzgmZvGTLcUEHm2gjkPyjcacdv9aWxJxWufYkMqWwZrFXWiBQHxvTQOZOez5Jbf_uTHw4kA938CC0v09cXc_k7uhzxhi9Zr3zlcGDaNv-USPOGpMfcbV27Se18MegCz4za9yN1HMZcww2EcyP65TG4AnyrkJo2J0NEgY5QkyUuoFdMvqgZXnR_vwqpainS66GCEZSx_i1ZdDCL6MAJhKc_xMK8TRJWbex0mdttrwwJb8iyCY6YNe5Fm9Q&__tn__=%2ANK-R


 відділі філії Державної Установи «Центр пробації» Луганської області. Під 

час роботи дистанційного пункту звернулось 3 особи, яких цікавили питання 

в сфері, спадкового, адміністративного та цивільного права. По завершенню 

всім  присутнім  було  роз’яснено  про  дію  проекту     Міністерства 

юстиції «Я МАЮ ПРАВО», « Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ»  та були надані 

інформаційні матеріали системи БВПД, а також контактні данні місцевих 

центрів,та бюро правової допомоги у Луганській області.  

 

 

12.03.2019  З метою співпраці та графіку роботи дистанційного пункту 

доступу до БВПД, головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Чучман 

Тетяною було здійсненно консультування осіб в 

приміщенні Луганського окружного 

адміністративного  суду  в  м.Сєвєродонецьку. 

Інформацію було надано стосовно   таких   

важливих   питань:  як  порядок   отримання   

спадщини, оформлення матеріальної допомоги, 

пенсії, виконання рішення суду, порядок стягнення 

аліментів в судовому порядку. За час заходу було проконсультовано 4 особи. 

 

 

15.03.2019  На виконання Меморандуму про співпрацю, а також з 

метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для громадян, 

головним спеціалістом відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» 

Кирилом Степановим було 

забезпечено роботу 

дистанційного пункту 

прийому громадян у 

приміщенні Лисичанського 

міського суду в Луганській 

області. За   правовою 

допомогою   звернулася  1 

особа, яку цікавило питання, 

цивільного права. Проведено 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDs-Iv6k8ivJgs2UDZizdl2MFZbDjgdTuGtlPAzl5AxTtFSCfJ6SUjYbziUZhC1iRY6dbKG99QQKdULLh0HjQEuBuCmzj0cW89jv_-qZc0ZRzFswmOvX4d9bnEbo8HEnyA8ytzcV3UENdZpOmD8VkSXpiPtYN44mYIZNEdNCSJKH7bhorhCXGbjCiBB1zWGFyiOoQBUPl1VxNgL3ngjRh9cl_bgleDfCjR1c0t4nxIIW6c19vDJyY8wA1vfrAhN5pm4Eqpk3GblOVn4LYCeICPHRhuKikGAnEsH4-LLzqmyXMXDtmbT3PR8PeE9ny_MItqOcuxHNFiYwRdev-NG4sTzFQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDs-Iv6k8ivJgs2UDZizdl2MFZbDjgdTuGtlPAzl5AxTtFSCfJ6SUjYbziUZhC1iRY6dbKG99QQKdULLh0HjQEuBuCmzj0cW89jv_-qZc0ZRzFswmOvX4d9bnEbo8HEnyA8ytzcV3UENdZpOmD8VkSXpiPtYN44mYIZNEdNCSJKH7bhorhCXGbjCiBB1zWGFyiOoQBUPl1VxNgL3ngjRh9cl_bgleDfCjR1c0t4nxIIW6c19vDJyY8wA1vfrAhN5pm4Eqpk3GblOVn4LYCeICPHRhuKikGAnEsH4-LLzqmyXMXDtmbT3PR8PeE9ny_MItqOcuxHNFiYwRdev-NG4sTzFQ&__tn__=%2ANK-R


робочу зустріч з керівником апарату Лисичанського міського суду Вікторією 

Кисельовою,  щодо подальшої співпраці та узгоджено графік прийому 

громадян у 2019 року. 

 

 

 20.03.2019 На виконання Меморандуму про співпрацю між 

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Державною установою «Центр пробації» та Координаційним центром з 

надання правової допомоги від 

17.09.2018р., а також 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. 

 

 

 26.03.2019 На виконання Меморандуму про співпрацю між 

Лисичанським центром зайнятості та Сєвєродонецьким МЦ з надання 

правової  допомоги  головним  спеціалістом  відділу  « Лисичанське   бюро 

правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Степановим Кирилом в 

приміщені Лисичанського центру зайнятості було забезпечено роботу 

дистанційного пункту прийому громадян. Усі бажаючі отримали відповіді на 

поставлені питання, а також інформацію стосовно можливості звернення до 

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» #ПравоваДопомога #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

 

Завдання 1.4. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHkqLm3n9MzZnQ8YRKrlOLHGZuDRgee7iyMtr6Q7hQzio5C2F-EOM-2Lwx8Dh3W9AO4OTmem-gDI6CFefkyetM13BhmsN3zqxbtcI-1xgbLX77c81VHeJgsLDjcDYKI-d-16ahIREw0-bniXWM5Ju0Kuzg2tgDoW2MuSsCkqvpKRA4f53u5DJmsuNF7z2Ut7djqG9PqoDYHVXezoNReBSGP4OkVL26422AgsJeiSDTX2Uu3vUOqsM_prWMmlvO1uSPTvK51b7bfrz-hMfgTW-_g1UojkiFopegt8AdebyFycua0vj3YrTe9mkoc9gaVgayyd0QU40BjEqoxHNM5Sjpiw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHkqLm3n9MzZnQ8YRKrlOLHGZuDRgee7iyMtr6Q7hQzio5C2F-EOM-2Lwx8Dh3W9AO4OTmem-gDI6CFefkyetM13BhmsN3zqxbtcI-1xgbLX77c81VHeJgsLDjcDYKI-d-16ahIREw0-bniXWM5Ju0Kuzg2tgDoW2MuSsCkqvpKRA4f53u5DJmsuNF7z2Ut7djqG9PqoDYHVXezoNReBSGP4OkVL26422AgsJeiSDTX2Uu3vUOqsM_prWMmlvO1uSPTvK51b7bfrz-hMfgTW-_g1UojkiFopegt8AdebyFycua0vj3YrTe9mkoc9gaVgayyd0QU40BjEqoxHNM5Sjpiw&__tn__=%2ANK-R


Захід 1.4.1 Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД 

 

 

Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД був проведений 

аналіз потреби укладання контрактів з адвокатами для забезпечення доступу 

осіб до безоплатної вторинної правової допомоги , які зазначені п.п. 

,2,21,22,8 – 12 ч. 1 ст. 14 Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу».           

 За підсумком, у першому кварталі 2019 року Сєвєродонецьким МЦ 

було укладено 16 контрактів з адвокатами, які надають БВПД у цивільних 

та адміністративних справах.  За перший квартал 2019 року було видано 173 

доручення, в середньому 11 доручень на адвоката за квартал. Виходячи з 

вищезазначеного, у центра  відсутня потреба щодо збільшення кількості 

укладених контрактів. 

 

 

Захід 1.4.3 Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями 

 

Постійно проводяться зустрічі з адвокатами, а також консультування 

адвокатів у телефонному режимі щодо проблемних питань, які виникають під 

час оформлення та подачі до Центру актів за виконаними дорученнями. 

 

  

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

допомогою електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться 

адвокатським само-врядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти участь адвокати 

 

Серед адвокатів, які співпрацюють з Сєвєродонецьким МЦ 

поширюється інформація щодо навчальних заходів, котрі проводяться 

адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти 

участь адвокати. Також, на сторінці фейсбук Сєвєродонецького МЦ 

висвітлюється інформація щодо роботи проекту «Адвокат майбутнього». 

 

 
Захід 1.4.7 Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів 

системи БВПД у навчанні 

 

 В березні 2019 року було проведено анкетування адвокатів з метою 

виявлення потреб у навчанні та виявлення тем для навчання. За результатами  

опитування заплановано проведення семінару для адвокатів на 1 декаду 

другого кварталу 2019р.  

 



Захід 1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

 

 

Щомісяця, до 5 числа, працівниками відділу подається інформація до 

Регіонального центру щодо кращих практик надання БВПД  адвокатами, які 

уклали контракт з центром та працівників центру для наповнення 

Інформаційного дайджесту. 

 

     Захід 1.4.12 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та 

рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку 

допомогу 

 

 

         У Сєвєродонецькому МЦ з надання БВПД створено скриньку «для 

відгуків» з метою визначення рівня задоволеності осіб, які звертаються до 

Центру та Бюро правової допомоги. Також, Анкети опитування клієнтів 

Центру завжди знаходяться на видному місці для осіб, що звертаються за 

БПД.  Проводиться опитування громадян методом анкетування, проводиться 

телефонне опитування клієнтів центру (з усних телефонних розмов, 

більшість клієнтів є задоволеними). 

 

 

Захід 1.4.16 Аналіз: скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості 

надання БВПД, участі адвокатів в підвищенні кваліфікації та надання пропозицій щодо 

виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВПД 

 
 

У 1 кварталі 2019 року надходило три скарги на роботу адвоката. 

Пропозицій щодо виключення адвокатів з Реєстру адвокатів не було. 

 

 
Захід 1.4.17 Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості надання 

безоплатної правової допомоги для працівників місцевих центрів (підвищення кваліфікації) 

за участю ГО, адвокатів-тренерів 

 

 



20.02.2019 В Сєвєродонецькому МЦ з надання БВПД відбувся 

навчальний тренінг з виборчих прав та їх захисту для працівників системи 

безоплатної правової 

допомоги і адвокатів, які 

надають безоплатну 

правову допомогу. Права 

виборців, найбільш часті 

правопорушення під час 

виборчого процесу, 

алгоритми реагування на 

звернення громадян з 

приводу порушень їхніх 

виборчих прав – ці та 

інші питання розглянули юристи центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та адвокати, які співпрацюють з центрами, під час 

тренінгу в Сєвєродонецьку, організованого в межах співпраці системи 

безоплатної правової допомоги та Громадянської мережі ОПОРА. 

Модераторами заходу виступив директор Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир 

Богуш, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО 

«Громадянська мережа «ОПОРА» в Луганській області Сергій Кошель.   

 

 

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 

 
Захід 2.1.2 Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю 

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

БПД, також з урахуванням успішної практики 

 

 

 



11.01.2019 В Сєвєродонецькому МЦ було проведено навчання 

працівників за скайп зв’язком з ГТУЮ Луганської області на тему 

«Адміністративний  збір у сфері державної реєстрації громадських 

формувань у 2019 році». 

 

12.02.2019 Спеціалістом програми протидії торгівлі людьми 

Представництва Міжнародної організації з міграції агенства ООН з питань 

міграції в Україні Подколзіною Світланою в приміщенні Центру проведене 

навчання для працівників системи БПД. На заході були присутні директор 

Сєвєродонецького МЦ Богуш Володимир, головний спеціаліст 

правопросвітництва Чучман Тетяна та за допомогою скайп-зв’язку 

працівники      усіх бюро Сєвєродонецького МЦ. Тема була актуальна 

"Протидія торгівля людьми". В наш час дуже багато людей постраждали від 

данної проблеми. Низький рівень заробітної плати, високий заробіток за 

кордоном, реклама з боку 

друзів та знайомих про кращє 

мабутнє за кордоном- все це є 

тими     каталізаторами,      які 

призводять до лиха. Проблема 

не виноситься серед масовості, 

але це не означає що її не існує. 

Працівникам розповіли про 

план дій в ситуаціях виявлення 

вищєзазначених осіб, про 

отримання допомоги та центри 

де останні можуть отримати повний комплекс послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 2.1.3 Поширення інформації про інститут громадських радників 

(параюристів) 



 

20.02.2019 Головним спеціалістом відділу провопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Сєвєродонецького МЦ 

з надання БВПД Чучман 

Тетяною проведена 

консультація для жителів 

сільської місцевості з метою 

запобігання порушення  їх 

прав, гарантованих 

Конституцією України та 

законами у різних сферах життя. Проведена 

консультація  на тему особливо хвилюючих питань 

з виборчого права для жителів смт Борівське. Мешканцям селища надали   

доступну   інформацію   про  правові  аспекти ЗУ "Про вибори Президента 

України". Також було поширено інформацію про інститут громадських 

радників. Було  проконсультовано та поширено інформацію 6 особам. 

 

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: «Порядок надання військовим основної та додаткової 

відпустки, відклик з них в особливий період», «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 

 

28.03.2019  Директор  Сєвєродонецького МЦ прийняв участь у 

засіданні керівної ради, яка 

відбулась у Луганській 

обласній міжвідомчої 

координаційно-методичної 

ради з правової освіти 

населення. Під головуванням 

заступника голови 

Луганської обласної    

державної    адміністрації 

Ольги Лішик, відповідно до 

плану роботи МКМР з правової освіти населення на 2019 рік, були розглянуті 

наступні питання: 

      1) Реалізація прав молоді на працю. Проблеми, які виникають під час 

працевлаштування молоді, шляхи їх вирішення. 

      2) Впровадження здорового способу життя та забезпечення рухової 

активності населення Луганської області. 

      3) Організація і проведення в 

закладах освіти та культури області 

заходів інформаційного, освітнього та 

виховного характеру, спрямованих на 

підвищення рівня правової культури, 

поширення знань про права і свободи 

людини і громадянина та набуття 

навичок їх застосування. 

       4) Стан профілактики 

кримінальних та адміністративних 

правопорушень серед дітей. Попередження наркоманії, пияцтва та 

тютюнопаління в підлітковому середовищі. При активному обговоренні, 

учасниками комісії були ухвалені відповідні рекомендації. 



Захід 3.1.2 Оприлюднення  звітів про виконання квартальних планів 

роботи центрів 

 Звіти про виконання квартального плану за 1 квартал 2019 року 

надіслано до Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та 

Харківській області для оприлюднення на офіційному сайті Центру у 1  

декаді  квітня 2019 року. 

 

Захід 3.1.3 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з 

питань організації роботи, проблемних питань, що виникають під час 

реалізації завдань з метою прийняття управлінських рішень 

 

27.03.2019  В приміщенні Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

директором Центру Володимиром 

Богушем проведено робочу нараду, 

щодо поточних питань та планувань 

діяльності кожного з відділів центру 

на 2 квартал 2019 року. Зокрема 

було загострено увагу на проведені 

правопросвітницьких заходах, 

відшкодування витрат адвокатам які 

надають БВПД та проведення 

консультації на базі дистанційних 

пунктів #Я_МАЮ_ПРАВО 

 

Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

Захід 3.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро 

правової допомоги 

            12.02.2019  Директором Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Володимиром Богушем, було проведено 

моніторинг роботи відділу "Кремінське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького МЦ, в період моніторингу 

директором була надана консультація клієнту Бюро 

стосовно  визнання  особи  такою,  що  втратила  право  

 

https://www.facebook.com/hashtag/я_маю_право?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHoPgrrudstR8pNsZzlTav6Lzn0XrtUV5_1059Y6Np-vQDODe-bGFT_wVQcGx_xwLsAyAwo3809GmNkYJc7JAh02U1rB-K1nr2wvjaSjlU52j2FiJeNqZMcQrolyh9dmo_1CcKFktHqK3NvTkE37bJsmcSGuw23yj4IlOWqH822mMXx5I1FHKLCdfqTG4V0PMXSLBosbjnKIDEb6AlkiCYF925rNdiyCHkCSqHNOfFZlpgEs9JTd0myMoxLTFMBsZR0o2YN3WgdobF6T9EcCdgd04flaaeMj5k2z825xArHVYWu4-amBVZMKVYv_5mGPhSwpiDBGWS4j2n4dMtOWgE_g&__tn__=%2ANK-R


користування житловим приміщенням для подальшої виплати субсидії. 

#ПравоваДопомога #ПравоЗТобою 

 

          15.02.2019 Директор Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Богуш 

Володимир провів моніторинг роботи «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ. Сумісно з працівниками бюро директор 

провів консультування з приводу вирішення правових питань. Кожен 

отримав відповіді на хвилюючі питання. По закінченню було надано 

контактні данні місцевих центрів та бюро правової допомоги у Луганській 

області.#Я_МАЮ_ПРАВО 

 

 

29.03.2019 Директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

БВПД Богуш Володимир здійснив 

моніторинг роботи «Рубіжанського 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького МЦ.За час вище 

запланованого заходу був здійсненний 

прийом громадян яким були надані 

консультування з приводу житлових та 

соціальних питань. #Я_МАЮ_ПРАВО 

  

 

Захід 3.2.4 Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану 

роботи 

 

      У 3 декаді березня 2019 року проведено аналіз виконання відділами 

Сєвєродонецького МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи 

Центру. Отримано результати проведення правопросвітницьких заходів у 1 

кварталі 2019 року та визначено проблемні питання, які виникають при 

організації таких заходів. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/правовадопомога?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCR3S5b6p4w38fVjTBwTb62sS6SsdxJ2nI80eyDif5Gk6oXx-N2GJ9oLXkD9bssZP1N6qFllM6xTRmcVrTNWUaGxPiFjzfe0GJTb5MwGjXep7LlyF7qNKShu6BGAdQHHibszWPxQs3I4P94xWno0loiF1thzsHr8c28t-GLeMsoeNnniSckkiyJt8xkjKospDf6zCemq33E6WxreuScLlf4yBSlmqH5m5ZBaANAtWjr9VmZkKbuW6_qiqZW-wiD5v5A-V_B8x8SwwC2wWqzmpl066STLeqqs3CmFy5Yhg5yeNG2XYfbgq562D29ctL8DXpj1s251lyZsL1tKvLR59oFOQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/правозтобою?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCR3S5b6p4w38fVjTBwTb62sS6SsdxJ2nI80eyDif5Gk6oXx-N2GJ9oLXkD9bssZP1N6qFllM6xTRmcVrTNWUaGxPiFjzfe0GJTb5MwGjXep7LlyF7qNKShu6BGAdQHHibszWPxQs3I4P94xWno0loiF1thzsHr8c28t-GLeMsoeNnniSckkiyJt8xkjKospDf6zCemq33E6WxreuScLlf4yBSlmqH5m5ZBaANAtWjr9VmZkKbuW6_qiqZW-wiD5v5A-V_B8x8SwwC2wWqzmpl066STLeqqs3CmFy5Yhg5yeNG2XYfbgq562D29ctL8DXpj1s251lyZsL1tKvLR59oFOQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/я_маю_право?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNMtsHEAqT5kpYAu5xP4v4i3G6hQKtWqyworiEM77Ph9cDqC_DN6XuiZBwtKFxe8zbuAyyHXFQsoAvsNG6IVscUv2e7BSu8e3d19rcwWOZaDmQa1MM0tl-jzBX27Ex7p0MG2bbydt-WCfDBwYj-pF3INUBfsG4POfuTpGOeLAp0Sr37j9bPePbXc50G_YgJRFL830rMgxLzGcAiJPS6G3g7QH-21jxy8l9HXSlaZL2dtRzMH3de1CFFow522WsEZBz58r9PdYOd1qw1eKLW-WIjaCHVcNkPaKf4QdqpYAtFsCiHizZaN7lcK76bH9fWW79xjb40dqz1lFGoRQupw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/я_маю_право?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvxwlBdoUEakLtu6hVokFPvI3B19--rSfpLBOJlO_53ybfd8A-JcWE3n4N5YcZolyFLHDFn82O6NRCThzNGD7X-wUNTVN88oXkI-N0NBnBm1y9tU9i_hmvzFgFRzdH5bQVNOiTJb6CsEyZ9OFoDMEcBs4HXVt5MR-VAEsz7z7DueMhJ99QfJaO_cJO3niLnDwam72cLwwu2q0p6G8eeoP9lMlIMM0W2ioFuaRRcnqbqzmoFyikqfJlklSCbE5GAyzaaz5ccoXR7QLiwwoSBsl4WlvvL2rAApJhrXULb5qza0b8_4iSCoVM1-arjBJB4Jiy6kNE306naHU0on2uZNVeXQ&__tn__=%2ANK-R


Захід 3.2.6 Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ 

бюджетних коштів, виявлення додаткових потреб 

      Відділом фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 

обліку Сєвєродонецького МЦ щомісячно аналізується ефективність 

використання бюджетних коштів та виявлення додаткових потреб. 

 

Захід 3.3.1 Розробка штатного розпису з урахуванням навантаження та 

подання його на затвердження 

      У 1 кварталі 2019 року було введено та затверджено новий штатний 

розпис Сєвєродонецького МЦ.  

 

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

моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 Заходи у звітному періоді не передбачені. 

 

1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

Завдання 5.2. Інноваційні форми доступу до БПД Захід 5.2.2. Пошук нових 

точок доступу до БПД, шляхом укладення договорів про співпрацю 

      У 1 кварталі 2019 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання 

БВПД підписано п’ять Меморандуми про співпрацю з: 

      1.БФ СОС «Дитяче містечко», 2. ГО «Опора», 3.Філія Державної 

установи «Центр Пробації» Луганської області, 4. БФ (ЛЖВ), 5. Інститут 

ЛДУВС ім. Е.О. Дидоренка 

 

 

Захід 5.2.3. Аналіз функціонування системи КІАС щодо необхідності її 

модернізації 

 

     Проведено аналіз та виявлена необхідність створити можливість 

редагування даних та документів у системі КІАС.  

 

 

 



Завдання 5.3 Створення порталу системи БПД  

 

 Захід 5.3.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами 

об'єднаного сайту БПД  

 

       Протягом 1 кварталу 2019 року Сєвєродонецьким МЦ надана одна стаття 

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 має актуальну інформацію на 

даний час.  

 

 

          Завдання 5.5. Розвиток аналітичної спроможності центрів 

 

 

Захід 5.5.1 Організація системного аналізу звернень по БПД 

 

     Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД щомісячно 

проводиться аналіз звернень клієнтів, які звернулися безпосередньо до 

Центру та Бюро правової допомоги. За результатами аналізу визначається 

розподіл клієнтів за: категорією питань, з якими вони звернусь; за віком; за 

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

 

 

Захід 5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема 

кількість  виданих доручень). 

 

      За перший квартал 2019 року Сєвєродонецьким МЦ відділом ведеться 

журнал прийнятих доручень адвокатами або відмов від доручень для 

рівномірного розподілу справ між адвокатами. Так у першому кварталі 2019 

року було видано 173 доручень. 

 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny


Захід 5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості 

точок доступу 

 

      Протягом першого кварталу 2019 року до Сєвєродонецького МЦ 

звернулось 1078 осіб, що становить 0,3% 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 щомісяця проводиться аналіз прийнятих та 

перевірених актів, так за перший квартал 2019 року було опрацьовано 84  

актів наданих послуг адвокатів.   

 

 

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 134 процесуальних документів за 1 квартал 2019 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. 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 2 січня по 31 березня 2019 року Сєвєродонецьким 

місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1222 

звернення клієнтів, 918 особам було надано правову консультацію, 304 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 правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги 

225 31 194 

2 
Відділ «Гірське бюро» 162 153 9 

3 Відділ «Кремінське бюро» 237 235 2 

4 Відділ «Лисичанське бюро» 214 161 53 

5 Відділ «Попаснянське бюро» 78 74 4 

6 
Відділ «Рубіжанське бюро» 306 264 42 

 
Разом по МЦ 

 
1222 

 
918 

 
304 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 298 рішень про надання БВПД, видано 173 доручень адвокатам, 

та 144 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді, або 

оформлення процесуальних документів). Відсутні  письмові звернення про 

відмову у наданні БВПД. 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення - 170 (14%), спадкового - 103 (8%), сімейного -207 

(17%), медичне - 12 (1%), трудового - 57 (5 %), адміністративного - 29 ( 2 %), 

земельного - 20 (2 %), договірного - 26 (2 % ), житлового - 259 (21 %), іншого 

цивільного права - 251 (20 %), з питань виконання судових рішень - 11 (1 %), 

з інших питань - 86 (7%) та з неправових питань - 0 (0 %). 

 

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



 

 
 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання 

БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за статтю 

 

 

 

 
 

 

 

14% 

8% 

17% 

1% 

5% 

2% 2% 
2% 

21% 

1% 

7% 

0% 

20% 
соціальне забезпечення 170 

спадкове 103 

сімейне 207 

медичне  12 

трудове 57 

адміністративне 29 

земельне 20 

договірне 26 

житлове 259 

виконання судових рішень 11 

інші 86 

неправове питання 0 

інше цивільне  251 

чоловіки 398 осіб 
37% 

жінки 680 осіб 
63% 



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

 

 

 

 
 

 

 

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

за категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за перший 

квартал 2019 року звернулись: 

-  до 18 років –  5 особи (1%); 

- від 18 до 35 років включно – 214 осіб (20%); 

- від 35 до 60 років включно – 531 особа (49%); 

понад 60 років – 328 осіб (30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

1% 

49% 

30% 

від 18 до 35 років  
включно 
 
 

до 18 років 

від 35 до 60 років  
включно 

понад 60 років  



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

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

отримання БВПД 

 

 

 

 

 

 

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

категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за перший квартал 

2019 року звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 98 (32%); інваліди – 20 

(6%); ветерани війни – 22 (7%); внутрішньо переміщені особи – 156 (52%); 

громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як 

внутрішньо переміщених осіб – 0 (0%); діти, які не належать до жодної 

категорії – 3 (1%); особи, які постраждали від насильства за ознакою статі – 0 

(0%);  особи, які постраждали від домашнього насильства  – 3 (1%);  діти-

сироти - 0 (0%); діти, позбавлені батьківського піклування - 1 (0%); діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах- 0 (0%); діти, які постраждали  
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7% 

7% 
1% 1% 

0% 

0% 

внутрішньо 
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діти, які не належать до жодної 
категорії 

особи, які постраждали від 
домашнього насильства 

діти, позбавлені батьківського 
піклування 

інші категорії 



внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - 0 (0%); особи, на яких 

поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту"- 0 (0%). 

 

 

 

          Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в 

тому числі Бюро правової допомоги за перший квартал 2019 року було:  

✓ здійснено 6 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 17 

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 60 осіб, в тому числі 23 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 37 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 120 правопросвітницьких заходів.  

✓ розміщено у ЗМІ 7 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.  

✓ надано 6 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця2. Інформація щодо окремих показників діяльності Сєвєродонецького 

місцевого центру з НБВПД в розрізі бюро 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Найменування 
Бюро 

Сєвєродонецького 
МЦ 

К-ть 
здійснених виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, що 

отримали правову 

допомогу 

К-ть діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість ОМС та 

установ - 

провайдерів БПД, 

яким надано 

методичну 

допомогу 

К-ть 
проведен их 

право- 

просвітни 

цьких 

заходів 

К-ть клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронн их 

сервісів МЮ 

1 Гірське бюро 3/18  0/0  0  20  0  

2  Кремінське бюро 1/3 1/4 0 9 5 

3 Лисичанське бюро 1/1 11/12  0  14  0  

4  
Попаснянське бюро 0/0 1/5  0  7  0  

5  Рубіжанське бюро 0/0 2/7 0 8 0 

Разом по МЦ: 7/23 17/37 0 120 6 
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