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.

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.

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 студентівмагістрантів.
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».

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.

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.

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».

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.

«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
соціальноекономічного 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.
12.03.2019

Начальником

відділу

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

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!».

зовнішньої
соціальної
плакатів,
біглайтів)
на
громадському
громадських

Захі
д
1.1.6.
Розміщення
реклами.
Як
(зокрема,
бордів, сітівулицях,
транспорті,
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/)

- 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

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

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.

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.

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

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».

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

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

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.

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».

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:

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

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

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
соціальнопсихологічної 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
соціальнопсихологічної
допомоги
МБФ
"Українська фундація громадського
здоров'я":
- з керівником мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги

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

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

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
Адміністрацією
Державної
кримінально
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».

про співпрацю між
виконавчої
служби

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" Сєвєродонецького 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

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

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

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 онлайнплатформу 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

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.
28.03.2019

Директор

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

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
27.03.2019

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

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.

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.

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

1 Відділ правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість отриманих
Кількість наданих
письмових звернень про
правових консультацій
надання БВПД

225

31

194

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

306

264

42

1222

918

304

2

6

Відділ «Рубіжанське бюро»
Разом по МЦ

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.
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за статтю

чоловіки 398 осіб
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63%

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про
надання БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за віком
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Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,
за категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за 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%).

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають право на
отримання БВПД
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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%); дітисироти - 0 (0%); діти, позбавлені батьківського піклування - 1 (0%); діти, які
перебувають у складних життєвих обставинах- 0 (0%); діти, які постраждали

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

3

Найменування
Бюро
Сєвєродонецького
МЦ

1

Гірське бюро

2

К-ть
К-ть діючих
Кількість ОМС та
К-ть
здійснених виїздів дистанційних
установ проведен их
мобільних
пунктів/осіб, що провайдерів БПД,
правопунктів/осіб, що
отримали
яким надано
просвітни
отримали правову
правову
методичну
цьких
допомогу
допомогу
допомогу
заходів

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

3/ 1 8

0/ 0

0

20

0

Кремінське бюро

1/3

1/4

0

9

5

Лисичанське бюро

1/1

1 1/ 1 2

0

14

0

Попаснянське бюро

0/0

1/ 5

0

7

0

Рубіжанське бюро

0/0

2/7

0

8

0

Разом по МЦ:

7/23

17/37

0

120

6

4

5

