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
Завдання 1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та
спільнот,зокрема щодо можливостей для вирішення правових
питань;основних реформ,що провадяться Урядом України,реалізація
право просвітницького проекту «Я маю право!»
Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад,
що викликають найбільший резонанс серед населення територіальних
громад, підтримка в актуальному стані карти правових потреб.
У 3 декаді грудня 2019 року відділом правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги, 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.

02.10.2019р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Богуш Володимир разом із
начальником
відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Зоєю Жадан,прийняли участь у навчанні для першої
групи параюристів із числа ромських
активістів
в
рамках
проекту
"Правовий лікбез для ромської
громади", який реалізується ГО
«Кремінський центр регіонального
розвитку «Наша громада» в межах
Програми ООН із відновлення та
розбудови за фінансової підтримки
урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
Уже
є
перші
параюристи
посередники. Люди, що готові далі працювати та надавати допомогу іншим.

Торгівля людьми - одна з актуальних проблем сучасності. Жертвами
сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони людей. Тому
велике значення набуває повне і
відповідальне інформування молоді
про цю серйозну проблему як один із
небезпечніших
злочинів
проти
особистості.
11.10.2019 р. спеціалісти відділу
«Кремінське бюро правової допомоги»
Володимир Подлєсняк та Зоя Жадан
разом зі спеціалістами управління
соціального
захисту
населення
провели тематичний семінар для
старшокласників шкіл м.Кремінна на тему «Попередження торгівлі людьми».
Діти отримали поради , як не стати жертвою торгівлі людьми, як вберегтись

самому та не дати попастись до рук торгівців людьми своїм близьким. Було
дуже жваве обговорювання проблеми.

Учасники бойових дій та особи із інвалідністю, є однією з
найвразливіших верств населення і потреби даних громадян є особливо
пріоритетними.
Тому з метою роз'яснення про права різновидності соціально-правових
гарантій та види пільг передбачених законодавством для таких категорій
осіб, та метою інформування про способи їх захисту. 11.10.2019р. начальник
відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" #Сєверодонецького МЦ з
надання БВПД Аліна Бобильова, провела для представників особового складу
"Рубіжансько-Кремінського Об'єднаного міського військового комісаріату"
Луганської області лекцію на тему
"Соціально-правові гарантії та
пільги, та способи їх захисту". Всім
присутнім було роз'яснено про:
види
соціальних
прав
для
учасників бойових дій, та осіб з
інвалідністю; порядок отримання
безкоштовних ліків та лікарських
засобів;
способи забезпечення санаторнокурортним лікуванням для учасників бойовихдій,та осіб з інвалідністю;
підстави отримання пільгового проїзду та різновидності пільгового проїзду;
порядок захисту соціальних прав учасників бойовихдій,та осіб з
інвалідністю. По завершенню всім присутнім були роздані інформаційні
буклети системи #БВПД із зазначенням контактних телефонів та адресами
розміщення центрів і бюро та роз'яснено про дію проекту Міністерства
юстиції #Я_МАЮ_ПРАВО.

На запрошення ГО «Східна надія» фахівець відділу «Гірське бюро
правової допомоги» Рита Переяслова 31.10.2019р. взяла участь у круглому
столі на тему: «Маємо права, формуємо можливості». Метою заходу було
обговорення можливостей соціального захисту осіб з інвалідністю міст
Золоте та Гірське та їх безперешкодної інтеграції у суспільне життя. На
засіданні прийняли участь представники: Департаменту соціального захисту

населення Луганської ОДА, Луганського відділу Фонду соціального захисту
осіб з інвалідністю, Управління соціального захисту Попаснянської РДА,
Голова Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю М.Надулічний,
Радники Голови Луганської
асоціації організацій осіб з
інвалідністю по м.Золоте та
м.Гірське. Працівником відділу
всіх присутніх було ознайомлено
про
систему
безоплатної
правової допомоги, порядок її
надання, основні функції бюро, а
також про механізм отримання
первинної та вторинної правової
допомоги. Основну увагу було
приділено питанню, як людині з інвалідністю отримати первинну та
вторинну правову допомогу. Роз’яснено механізм надання особам з
обмеженими можливостями пересування адресної правової допомоги. Під
час заходу присутнім було надано відповіді на хвилюючі питання правового
характеру. По завершенню усі присутні отримали інформаційні матеріали із
контактами відділу та місцевого центру. Та були запрошені для детальних
юридичних консультацій.
І знову про вчасну правову допомогу. Роз'яснення законодавства та
консультації допомагають людям краще зорієнтуватися. На базі
Кремінського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
спільно
з
БФ
«Право
на
захист»,08.11.2019р.
працівник
відділу «Кремінське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місц
евого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Зоя
Жадан
провели
чергове
консультування громадян, які не
мають
документів,
що
підтверджують особу громадян.#БПД#ПравоваДопомога,#ПравоЗТобою.

З метою протидії булінгу в школах, працівник відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана
Потапова, 21.11.2019р. взяла
участь у батьківських зборах
в Попаснянській гімназії №
20 з темою виступу: «Булінг.
Міфи
та
реальність».
В ході заходу фахівець бюро
розповіла про міфи, які й досі
панують серед українського
населення, щодо сприйняття
та
розуміння
дитячого
цькування, про реальність у зв’язку з прийняттям антибулінгового
законодавства,донесла до батьків учнів гімназії, як відрізнити булінг від
конфлікту, як треба реагувати та які дії слід приймати на випалок булінгу,
також батькам було роз’яснено яка передбачена відповідальність за вченення
булінгу та куди вони можуть звертатись у разі виявлення проявів булінгу.
Булінг це проблема колективна і вирішувати її повинні всі разом
(адміністрації школи, батьки інших дітей, шкільний психолог,
дільничний,соціальні органи тощо).

В межах дії Всеукраїнській акції «16
днів проти насильства», з метою інформування
про способи захисту від насильства, та з ціллю
агітації про необхідність протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статті,
27.11.2019р., для учнів 9 классу Рубіжанської
ЗО № 6 начальник відділу "Рубіжанське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ,
Аліна Бобильова та начальник «Рубіжанського
міського відділу філії державної Установи
«Центр пробації» Дмитро Цегельник провели
відкриту лекція на тему, «Як запобігти
домашньому насильству, або якщо ти
страждаєш від насильства як себе захистити?».

Основними питаннями, які висвітлювались в ходілекції:види насильства, та
їхня відмінність;органи та установи, що запобігають та протидіють
домашньому насильству.Як діяти якщо ти став жертвою домашнього
насильства?
Також під час лекції учням на реальних прикладах було пояснено суттєву
відмінність конфлікту, від насилля. Наведено перелік установ в м.Рубіжне, в
які можна звернутись за захистом у разі вчинення домашнього насилля. Та
роз’яснено, що робити, якщо ти став жертвою насилля. По завершенню
заходу всім присутнім були надані інформаційні брошури про домашнє
насильство.

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»,
27.11.2019р. фахівець відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Ілона Бондаренко взяла участь у
діалоговому майданчику протидії насильству над дітьми «Життя без
насильства», організованого бібліотекарями залу дозвілля та творчості
Бібліотеки для дітей м.Сєвєродонецька,
для учнів 7 класу школи № 8.
Учні дізналися про види насильства над
дітьми в школі, на вулиці, в сім’ї, про
відповідальність за насильство , а також,
як протистояти насиллю, куди слід
звертатися
за
допомогою,
вчилися
відрізняти насильство від конфліктів у
конкретних проблемних ситуаціях. По
завершенню заходу всім присутнім були
надані
інформаційні
брошури
про
домашнє насильство .

До Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, приуроченого
до Дня прав людини,10.12.2019р. начальник відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Зоя Жадан провела тематичну

лекцію з питань реалізації та захисту
прав людини для осіб пільгової
категорії в приміщенні Кремінської
районної бібліотеки. В ході заходу
присутні обговорили питання, які
найбільш хвилюють цю категорію
мешканців міста та отримали
відповіді на свої питання.

З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги,
приуроченого до Дня прав людини, 10.12.2019р. фахівець відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Оксана Потапова ,організувала
зустріч
із
працівниками
Врубівської селищної ради з
питання щодо роботи системи
безоплатної правової допомоги
(БПД).
Під час зустрічі було приділено
увагу принципам роботи місцевих центрів і бюро на містах, способам
отримання безоплатної правової допомоги громадянами, які живуть у
віддалених містечках Луганської області, обговорювались категорії осіб, які
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а також роль
місцевої влади в забезпеченні доступу громадян до БПД.

З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги,
приуроченого до Дня прав людини, фахівець відділу «Гірське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Тетяна Гусєва, 11.12.2019р. провела навчальну
лекцію "Права людини" для учнів 5 класу Гірської багатопрофільної гімназії.
Учнів було ознайомлено з правами, які закріплені в Загальній Декларації
прав людини, прийнятій резолюцією Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року та з основним законом нашої держави

– Конституцію України, яка увібрала фундаментальні положення Декларації,
зокрема, щодо верховенства прав людини, рівності і непорушності її прав,
права людини на свободу і особисту недоторканість, на достатній рівень
життя тощо.Для наочності
учням були роздані буклети
«ТВОЇ
ПРАВА-ТВІЙ
ЗАХИСТ», правові орієнтири
для кожної дитини». Від цієї
зустрічі
залишилися
позитивні емоції та приємні
враження у всіх учасників
заходу.
Також серед працівників та
учнів гімназії були поширені
тематичні буклети системи
БПД з контактними даними місцевих центрів та бюро правової допомоги у
Луганській області.

Захід з підвищення правових знань відбувся в громадській організації
«Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада», метою якого є
підвищення ролі правової освіти серед ромської громади.19.12.2019р.
фахівець
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Володимир
Подлєсняк
надав
присутнім правову інформацію
щодо чинного законодавства та
відповів на поставлені питання.
Подібні
заходи
підвищують
зацікавленість ромської громади
у у вивченні законодавчої бази та
застосуванні правових знань у
повсякденному житті.

Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової
допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів
про співпрацю
На викованная Меморандуму про співпрацю між Кремінським районним
відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області та
Сєвєродонецьким місцевим центром безоплатної вторинної правової
допомоги,03.10.2019р.фахівець
відділу "Кремінське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з
НБВПД Володимир Подлєсняк з
метою
підвищення
правової
свідомості, провів лекцію для
осіб,що знаходяться на обліку у
відділі пробації. Присутнім була
надана правова інформація та
відповіді на поставлені питання,
також були розповсюджені інформаційні матеріали та буклети
загальнонаціонального правопросвітницького проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО!.

З метою виконання меморандуму про співпрацю, та з цілю підвищення
обізнаності населення про способи захисту та реалізації їх прав. 31.10.2019р.
начальник відділу "Рубіжанське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД Аліна Бобильова провела
лекцію
для
відвідувачів
"Університету третього віку" який
діє на базі КУ "Територіальний
центр соціального обслуговування
населення" Рубіжанської міської
ради. Тема,яка була надана на
ознайомлення
громадянам
"Правові аспекти спадкування за законом та заповітом."Під час лекції для
слухачів були розкриті наступні питання:поняття спадкування та склад
спадщини; порядок спадкування за законом та заповітом;правові наслідки у
разі
пропущення
строку
на
прийняття
спадщини;
правові наслідки відмови від прийняття спадщини.

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 29 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 проєкту
«Я МАЮ ПРАВО!».

Захід 1.1.6 Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів,
біг-бордів,сіті-лайтів).

З метою інформування та обізнаності громадян віддалених населених
пунктів Луганської області щодо способів захисту та реалізації їхніх прав, в
приміщенні військово-цивільної адміністрації (ВЦА ) Троїцьке, 17.12.2019р.
фахівець
відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місц
евого центру з надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
Оксана
Потапова,
розмістила
плакат та буклети системи #БПД з
телефоном єдиного контакт центру системи #БПД – 0 800 213
103 (цілодобово та безкоштовно в
межах України) та контактними
даними Місцевих центрів та Бюро
БПД в Луганській.

Захід 1.1.7. Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової
інформації, соціальних мережах та веб - сайтах
Інформація щодо заходів з реалізації проєкту «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
розміщено інформацію:
Друкована преса:
- газета «Слобідський край»:
https://www.slk.kh.ua/news/pravo-znati/nvalidnist-ta-trudovij-stazh-yaki-nyuansipri-priznachenni-pensiyiisnuyut.html?fbclid=IwAR0ZibP5v4DAxNPcMR8LX_meUhJhiFMBOthz11Nw3
6zUw4C4_05HVs6Dnk0
- газета «Софія»:
https://drive.google.com/drive/folders/1TwnXNWXoE1NMgVNtOr_6CsyU4izM
Ck61
https://drive.google.com/drive/folders/1TwnXNWXoE1NMgVNtOr_6CsyU4izM
Ck61
На веб-сайтах партнерів:
- Кремінської міської ради Луганської області
http://kremrada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnojiinformatsiji/oholoshennia/item/6405-invalidnist-ta-trudovij-stazh-yaki-nyuansi-pripriznachenni-pensiji-isnuyut
- Кремінської районної ради
http://rajrada-kremlg.ucoz.ua/publ/rizne/invalidnist_ta_trudovij_stazh_jaki_njuansi_pri_priznachenni
_pensiji_isnujut/15-1-0-2104
Виступ на телеканалі Еспресо TV:
https://www.youtube.com/watch?v=W1izw3DwQaA&feature=share&fbclid=IwA
R3_3i_kgWjY9qhOTckYdMkjRSNRJPp_Ej1yFNlWD2Nipz52Eq09tl8q_PM

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)

Про право на безоплатну правову допомогу осіб,які постраждали від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі ,в інтерв'ю телеканалу
Еспресо TV ,11.12.2019р. розповів директор #Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш
під час заходів "#ДійПротиНасильства" проведених в рамках щорічної
Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".

Захід 1.1.10 Опитування та заміри громадської думки

З метою інформування відвідувачів Центра зайнятості про систему
безоплатної
правової
допомоги
та
про
загальнонаціональний
правопросвітницький проєкт Міністерства Юстиції #Я_МАЮ_ПРАВО!,
03.10.2019р.
працівник
відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД Оксана Потапова,
розповсюдила інформаційні матеріали
щодо
правової
допомоги,
яка
гарантується державою, матеріали
щодо категорій осіб, яким надається
безоплатна
вторинна
правова
допомога, буклети системи БВПД з
контактними даними місцевих центрів
та бюро правової допомоги в
Луганській області, а також буклети та
плакати #СтопНасильство та провела
опитування та заміри громадської
думки серед відвідувачів центру
зайнятості.

З метою підвищення правової обізнаності населення про механізми
реалізації захисту своїх прав, фахівець відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги #Сєвєродонецького місцевого з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Альона Водоп`янова,
19.11.2019р. провела вуличне інформування та провела заміри громадської
думки серед мешканців м.Сєвєродонецька. Громадянам надана інформація
щодо роботи місцевого центру та бюро правової допомоги, можливостей

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, на
ознайомлення були роздані буклети системи БВПД з контактними даними
місцевих центрів та бюро правової допомоги в Луганській області. Також
мешканців міста ознайомлено з інформацією щодо загальнонаціонального
правопросвітницького проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО.

З
метою
підвищення
правової
обізнаності
населення
про
механізми
реалізації захисту своїх прав, 12.12.2019р.
фахівць відділу «#Гірське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Рита Переяслова провела
вуличне інформування громадян міста
Золоте-1 щодо можливостей отримати
безоплатну правову допомогу та захистити
свої права.
Під час заходу було проведено заміри
громадської думки та опитування громадян.
Зацікавлені особи отримали інформацію про
діяльність центрів, їх розташування та
контактні дані. Крім того, мешканці міста отримали роз’яснення про зміст
права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права,
підстави та державні гарантії щодо її надання, які визначаються Законом
України «Про безоплатну правову допомогу».

Захід 1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної
правової допомоги

Протягом четвертого кварталу 2019 року Сєвєродонецьким місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено
роботу 27 мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги .

Задля інформування та надання консультацій населенню у віддалених
місцях області, директор #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги
Богуш
Володимир,
05.11.2019р. здійснив мобільний
виїзний прийом в рамках проєкту
ПРООН "Ефективне врядування і
залучення
громадян
задля
досягнення
правосуддя,безпеки,
захисту довкілля та соціальної
єдності у східній Україні" до
мешканців Мирнодолинської селищної ради. В ході консультування
підіймались питання оформлення земельних ділянок (паїв), сплати
земельного податку, нарахування пільг за сплату комунальних платежів.
Додатково проведено зустріч з мешканцями громади, в ході якої роз’яснено
права громадян на безоплатну правову допомогу та доступ до неї, а також
надано інформаційні матеріали правової тематики з адресою та контактами
#Сєвєродонецького МЦ.

07.11.2019р. начальник відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги»#Сєвєродонецького місцев
ого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Зоя
Жадан спільно з працівниками
громадської організації «Восток SOS»
в рамках проєкту ПРООН "Ефективне

врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя,безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні" здійснили виїзд до
Булгаківської сільської ради, де провели консультування місцевих
мешканців. Під час роботи мобільного консультаційного пункту працівник
Бюро правової допомоги проінформувала громадян про право на адресну
безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення витрат з оплати
житлово – комунальних послуг, були надані роз’яснення щодо оренди землі
та, законодавчого врегулювання стягнення аліментів, умов виїзду з дитиною
за кордон тощо. Крім того , в приміщенні сільської ради розміщені тематичні
матеріали системи #БПД і проєкту #ЯМП.

З метою надання консультацій та інформування населення у віддалених
місцях області в рамках проєкту ПРООН «Ефективне врядування і залучення
громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній Україні» на базі Тошківської селищної ради
Попаснянського району Луганської області, 12.11.2019р. начальник відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького
місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги Тетяна
Гусєва забезпечила роботу
мобільного пункту доступу до
БПД для жителів с.Тошківка
Попаснянського
району.За
консультацією звернулось вісім осіб з питаннями, які стосувались трудового,
пенсійного, житлового, земельного права та соціального забезпечення
населення. Кожному бажаючому надані інформаційні матеріали з
контактними даними місцевих центрів та бюро правової допомоги у
Луганській області, тематичні буклети в рамках проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО.

З метою надання консультацій населенню у віддалених місцях області,
начальник
відділу
«Рубіжанське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Аліна Бобильова, 14.11.2019р. в рамках проєкту
ПРООН "Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення
правосуддя,безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні"

на базі Варварівської сільської
ради
забезпечила
роботу
мобільного пункту доступу до
БПД для мешканців с. Варварівка,
Кремінського р-н., Луганської
області.
В ході консультування були
розглянуті
питання:
порядок
визнання
особи
такою,що
втратила право користування
житловим приміщенням, здійснення спадкування за заповітом,встановлення
та зміна цільового призначення земельних ділянок, порядок встановлення
меж земельних ділянок.
На останок кожному були надані інформаційні матеріали з контактними
даними місцевих центрів та бюро правової допомоги у Луганській області,
тематичні буклети в рамках проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО.

З метою належного доступу до безоплатної правової допомоги та
надання
консультацій
жителям
віддалених
місць
Луганської
області,спеціаліст
відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Оксана Потапова, 20.11.2019р. в рамках
проєкту ПРООН "Ефективне врядування і залучення громадян задля
досягнення правосуддя, безпеки,захисту довкілля та соціальної єдності у
східній Україні" забезпечила роботу мобільного пункту доступу до БПД для
мешканців смт Комишуваха Попаснянського р-ну Луганської області.В ході
консультування
підіймались
питання: порядок виходу на
пенсію, приватизація земельної
ділянки, оформлення документів
на земельну ділянку, можливість
зарахування стажу роботи за
кордоном до страхового стажу в
Україні, чи зараховується час
перебування на інвалідності до
трудового стажу. Усі присутні
отримали
роз’яснення
на
поставлені питання та буклети системи БПД з телефоном гарячої лінії.

Нагадуємо, що з метою розширення доступу до безоплатної правової
допомоги, у віддалених районах Луганської області діють мобільні
консультативні пункти, за допомогою яких громадяни можуть скористатися
своїм правом, гарантованим їм державою, на безоплатну правову допомогу.
Під час роботи таких пунктів мешканці віддалених сіл і селищь мають
можливість отримати безкоштовну правову консультацію.

Задля інформування та надання консультацій населенню у віддалених
місцях області, начальником відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Лютою Тетяною, 29.11.2019р. здійснено
мобільний виїзний прийом в рамках проєкту ПРООН "Ефективне врядування
і залучення громадян задля
досягнення
правосуддя,безпеки,
захисту довкілля та соціальної
єдності у східній Україні" до
мешканців
Малорязанцівської
селищної ради Попаснянського
району. В ході консультування
підіймались питання оформлення
договору
оренди
нерухомого
майна, нарахування пільг за сплату
комунальних платежів, стягнення
аліментів,тощо.
Додатково проведено зустріч з мешканцями громади, в ході якої роз’яснено
права громадян на безоплатну правову допомогу та доступ до неї, а також
надано інформаційні матеріали правової тематики з адресою та контактами
#Сєвєродонецького МЦ та бюро, та загальнонаціонального проекту «Я маю
право».

Задля інформування та надання консультацій населенню у віддалених
місцях області, спеціаліст відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Степанов Кирило,06.12.2019р. здійснив
мобільний виїзний прийом в рамках проєкту ПРООН "Ефективне
врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя,безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні" до мешканців міста

Новодружеськ.
В
ході
консультування
підіймались
питання повязанні зі спадковим,
кримінальним
та
житловим
правом. Також в ході зустрічі
роз’яснено права громадян на
безоплатну правову допомогу та
доступ до неї, а також надано
інформаційні матеріали правової
тематики
з
адресою
та
контактами #Сєвєродонецького МЦ та бюро, та загальнонаціонального
проєкту «Я маю право».

В рамках проєкту ПРООН "Ефективне врядування і залучення
громадян задля досягнення правосуддя,безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній Україні" 10.12.2019р. ,фахівець відділу «Гірське
бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Рита Переяслова, з метою надання
правових консультацій жителям, які мешкають у віддалених
місцевостях,забезпечила роботу мобільного пункту доступу до безоплатної
правової
допомоги
для
мешканців
м.Золоте-1
Попаснянського
району
Луганської області. На прийом
звернулось 5 осіб з питаннями,
які стосувались: земельного,
цивільного,
трудового
та
адміністративного
права.
Громадяни, які прийшли на
прийом отримали кваліфіковану
правову допомогу.Під час спілкування мешканцям села було роз’яснено
права громадян на безоплатну правову допомогу та доступ до неї,а також
були надані інформаційні матеріали з контактними даними місцевих центрів
та бюро правової допомоги у Луганській області, тематичні буклети в рамках
проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО.

11.12.2019р. начальник відділу "Кремінське бюро правової
допомоги" #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Жадан Зоя в рамках проєкту ПРООН
"Ефективне
врядування
і
залучення
громадян
задля
досягнення правосуддя,безпеки,
захисту довкілля та соціальної
єдності у східній Україні",
забезпечила роботу чергового
мобільного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги
для
мешканців
селища
Красноріченське
Кремінського
району Луганської області.
На прийом за консультацією звернулось 10 громадян з питаннями, які
стосувались: земельного, цивільного, житлового та сімейного права.
Громадяни, які прийшли на прийом ,отримали кваліфіковану правову
допомогу.Під час спілкування мешканцям села було роз’яснено права
громадян на безоплатну правову допомогу та доступ до неї,а також були
надані інформаційні матеріали з контактними даними місцевих центрів та
бюро правової допомоги у Луганській області, тематичні буклети БВПД.
З метою надання консультацій населенню у віддалених місцях області,
начальник
відділу
«Рубіжанське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Аліна Бобильова, 12.12.2019р. в рамках
проєкту ПРООН "Ефективне
врядування
і
залучення
громадян задля досягнення
правосуддя,безпеки,
захисту
довкілля та соціальної єдності у
східній Україні" на базі
Єпіфанівської сільської ради
забезпечила роботу мобільного
пункту доступу до БПД для
мешканців
с.Єпіфанівка,
Кремінського р-н., Луганської
області.

В ході консультування були розглянуті питання: порядок укладення та
розірвання договору купівлі-продажу, підстави позбавлення батьківських
прав, та порядок складання позовної заяви до суду, особливості виконання
судових рішень про стягнення боргу, підстави та строки визнання особи
безвісно відсутньою, правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
та обмежено дієздатною, підстави та порядок розірвання договору оренди
землі.
Під час всієї роботи мобільного пункту всім звернувшимся громадянам були
надані роз'яснення на поставлені правові питання та поінформовано про
способи реалізації відновлення порушених прав. На останок кожному роздані
інформаційні матеріали з контактними даними місцевих центрів та бюро
правової допомоги у Луганській області, і контактні данні гарячої лінії
системи БВПД.

В рамках проєкту ПРООН "Ефективне врядування і залучення
громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній Україні" 17.12.2019р., спеціаліст відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана
Потапова, з метою надання правових консультацій жителям, які мешкають у
віддалених місцевостях, забезпечила роботу мобільного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги для мешканців ВЦА Троїцьке
Попаснянського
району
Луганської області.
На прийом, за консультацією,
звернулося 9 осіб. Питанння, які
цікавили громадян стосувалися
спадкового,земельного,пенсійного
житлового та трудового права.
Під час роботи мобільного пункту
всім звернувшимся громадянам
були надані роз'яснення на
поставлені правові питання та
поінформовано про способи реалізації та відновлення порушених прав. На
останок кожному роздані інформаційні матеріали з контактними даними
місцевих центрів та бюро правової допомоги у Луганській області та
телефоном гарячої лінії системи БВПД.

Захід 1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги

Для надання юридичної допомоги, 10.10.2019р. фахівець відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД Оксана Потапова, виїхала за місцем проживання громадянки, яка
проживає в м. Попасна, але через стан свого здоров’я не в змозі самостійно
прийти до Бюро.Питання громадянки полягало в Апеляційному оскарженні
Рішення суду першої інстанції щодо визнання осіб такими, що втрати право
користуватися житловим приміщення. Фахівець Бюро ознайомилась з
наявними матеріалами справи, яку веде адвокат із БФ «ПРАВО НА
ЗАХИСТ», та забезпечила допомогу у взаємодії між громадянкою та її
адвокатом, виступивши посередником.Нагадуємо, що усі громадяни, які не
мають можливості самостійно відвідати «Попаснянське бюро безоплатної
правової допомоги» за станом здоров’я, можуть скористатися адресною
правовою допомогою, попередньо зателефонувавши за номером телефону
0(6474)3-11-70.Телефон гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103.

Захід 1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах
виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав
людини

На викованная Меморандуму про співпрацю між Кремінським
районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській
області та Сєвєродонецьким місцевим центром безоплатної вторинної
правової допомоги,03.10.2019р.фахівець відділу "Кремінське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ Володимир Подлєсняк з метою підвищення
правової свідомості, провів лекцію для осіб,що знаходяться на обліку у
відділі пробації.Присутнім була
надана правова інформація та
відповіді на поставлені питання,
також
були
розповсюджені
інформаційні
матеріали
та
буклети загальнонаціонального
правопросвітницького
проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО!.

З
метою
виконання
меморандуму про співпрацю та графіку роботи дистанційного пункту
доступу до #БППД,04.11.2019р., юрист відділу «Рубіжанське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Катерина Конопліна
надала правові консультації особам, які перебувають на обліку в
Рубіжанському міському відділі
філії Державної Установи «Центр
пробації» Луганської області. Під
час роботи дистанційного пункту
звернулось 2 особи, яких цікавили
питання в сфері трудового та
адміністративного
права.По
завершенню всім присутнім були
роздані інформаційні буклети
системи БВПД із зазначенням
контактних телефонів та адресами розміщення центрів і бюро та роз'яснено
про дію проекту Міністерства юстиції #Я_МАЮ_ПРАВО.

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для
засуджених,
начальник
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Тетяна Люта,12.11.2019р. забезпечила роботу
дистанційного пункту прийому громадян які перебувають на обліку в
Лисичанському міському відділі філії Державної Установи «Центр пробації»
Луганської області. Під час роботи дистанційного пункту за правовою
допомогою звернулися 2 особи, яких цікавили питання адміністративного, та
трудового права. Усі бажаючі отримали інформаційні буклети системи БВПД
та
загальнонаціонального
проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО із
зазначенням
контактних
телефонів
та
адресою
розміщення
бюро.
Також було проведено робочу зустріч з начальником Лисичанського міського
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області майором внутрішньої служби Шаммієвою Н.В. Під час зустрічі було
узгоджено
графік
роботи
дистанційного пункту доступу
до
безоплатної
правової
допомоги
у
приміщенні
Лисичанського міського відділу
з питань пробації на 1 квартал
2020 року, та було оговорено
питання проведення спільних
заходів (конференцій, семінарів,
круглих
столів
тощо)
спрямованих на підвищення
рівня правової інформованості
засуджених осіб щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну
правову допомогу, розроблення та розповсюдження інформаційних
матеріалів щодо прав та соціальних гарантій засуджених осіб та проведення
інших правоосвітніх заходів.

З метою підвищення рівня правової обізнаності та для надання консультацій
суб'єктам
пробації,
18.11.2019р.
директор #Сєвєродонецького місцевого з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги Володимир Богуш провів
зустріч з громадянами, які перебувають
на обліку у Сєвєродонецькому міському
відділі філії Державної установи" Центр
пробації. Під час прийому громадян
поінформовано
про
можливість
отримання
безоплатної
правової
допомоги відповідно до законодавства та
про способи її отримання. В ході
консультування за правовою допомогою
звернулися особи, яких цікавили питання
адміністративного права. Також усі
бажаючі отримали інформаційні матеріали БВПД та стосовно
загальнонаціонального правовпросвітницького проєкту #Я МАЮ ПРАВО",
та інформацію стосовно можливості звернутися за консультацією або
захистом своїх прав до #Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД.

З метою розширення доступу до
безоплатної правової допомоги для
засуджених,
начальник
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцев
ого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги , Тетяна
Люта
19.12.2019р.
забезпечила
роботу дистанційного пункту прийому
громадян, які перебувають на обліку в
Лисичанському міському відділі філії
Державної Установи «Центр пробації»
Луганської області. Під час роботи дистанційного пункту за правовою
допомогою звернулися 2 особи, яких цікавили питання адміністративного, та
трудового права.Усі бажаючі отримали інформаційні буклети системи БВПД
та загальнонаціонального проєкту «Я маю право» із зазначенням контактних
телефонів та адресою розміщення бюро.

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 четвертого кварталу 2019 року проведено 7 «вуличних»
інформувань громадян з метою поширення інформації про безоплатну
правову допомогу та загальнонаціональний правопросвітницький проєкт «Я
МАЮ ПРАВО!».

Захід 1.1.17 Організація та проведення заходів інформаційного характеру
(уроків правових знань, дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школахінтернатах, 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

07.10.2019р. фахівець відділу правопросвітнцтва та надання
безоплатної правової допомоги Сєвєродонецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ілона Бондаренко, взяла
участь у виховній годині,організованій бібліотекарями Сєвєродонецької
бібліотеки для юнацтва, в рамках правового клубу зі студентами
Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму. На заході було розглянути
поняття та види толерантності,
основні
риси
толерантної
особистості. Зі студентами було
проведено роботу психологічної
направленості
та
виведена
формула толерантної поведінки
до оточуючих. Присутні жваво
включалися у розмову та давали
відповіді
на
питання,
які
допомогли краще засвоїти тему.
Студенти зрозуміли, з яких причин відбувається поділ людей за соціальними
сферами буття і закріпили свій досвід на шляху до поваги індивідуальних
особливостей кожної людини.

Торгівля людьми - одна з актуальних проблем сучасності. Жертвами
сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони людей. Тому
велике значення набуває повне і
відповідальне інформування молоді
про цю серйозну проблему як один
із небезпечніших злочинів проти
особистості.
11.10.2019р. спеціалісти відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Володимир Подлєсняк та
Зоя Жадан разом зі спеціалістами

управління соціального захисту населення провели тематичний семінар для
старшокласників шкіл м.Кремінна на тему «Попередження торгівлі людьми».
Діти отримали поради , як не стати жертвою торгівлі людьми, як вберегтись
самому та не дати попастись до рук торгівців людьми своїм близьким. Було
дуже жваве обговорювання проблеми.

З метою запобігання та
протидії булінгу в навчальних
закладах, з цілю доведення до
відома батьків та опікунів
дітей про види правової
відповідальності за вчинення
булінгу та за неналежне
виконання
батьками
та
особами, які їх заміняють
обов'язків по вихованню
дитини, на запрошення педагогічного колективу Рубіжанської ЗОШ
№1.17.10.2019р.
фахівчиня
відділу
"#Рубіжанське бюро
правової
допомоги" #Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Аліна Бобильова провела
роз'яснювальну бесіду з батьками та законними представниками дітей. Під
час даного заходу з усіма присутніми було обговорено про:поняття булінгу
та про вид правової відповідальності у разі його вчинення; про особливості
належного
виконання
обов'язків
по
вихованню
дитини,
та
відповідальність,яка
наступає
у
разі
їх
невиконання.
Також з учасниками бесіди поспілкувались про необхідність проведення
виховної роботи з дітьми щодо недопустимості вчинення булінгу та
замовчування його фактів.На останок кожному були надані інформаційні
матеріали з контактними даними місцевих центрів та бюро правової
допомоги у Луганській області, тематичні буклети в рамках
проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО.

З метою протидії булінгу в школах, працівник відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана
Потапова, 21.11.2019р. взяла участь у батьківських зборах в Попаснянській
гімназії № 20 з темою виступу: «Булінг. Міфи та реальність».
В ході заходу фахівець бюро розповіла про міфи, які й досі панують серед

українського населення, щодо сприйняття та розуміння дитячого цькування,
про
реальність
у
зв’язку
з
прийняттям
антибулінгового
законодавства,донесла до батьків учнів гімназії, як відрізнити булінг від
конфлікту, як треба реагувати та які дії слід приймати на випалок булінгу,
також батькам було роз’яснено яка передбачена відповідальність за вченення
булінгу та куди вони можуть звертатись у разі виявлення проявів булінгу.
Булінг
це
проблема
колективна і вирішувати її
повинні
всі
разом
(адміністрації
школи,
батьки
інших
дітей,
шкільний
психолог,
дільничний,соціальні
органи тощо). Тож, першим
кроком батьків повинно
бути письмове звернення до
адміністрації
школи,
з
проханням розібратися. Керівник установи розглядає це звернення і з'ясовує
всі обставини справи. Надалі він скликає засідання комісії з розгляду
випадків булінгу і визначає подальші дії. До складу такої комісії можуть
входити педагоги, психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого і
«Булера», керівник установи та інші особи. Якщо комісія визнала, що це був
булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник установи зобов'язаний
повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та
Службу у справах дітей. У разі, якщо комісія кваліфікує випадок, як не
булінг, а потерпіла сторона не згодна з цим, то вона може відразу звернутися
до органів Національної поліції України. Якщо ж і за допомогою
Національної поліції України проблему не вдалося вирішити потерпіла
сторона має право, за захистом своїх прав, звернутися до суду.

В межах дії Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», з метою
інформування про способи захисту від насильства, та з ціллю агітації про
необхідність протидії домашньому насильству та насильству за ознакою
статті, 27.11.2019р., для учнів 9 классу Рубіжанської ЗО № 6 начальник
відділу "Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ, Аліна
Бобильова та начальник «Рубіжанського міського відділу філії державної
Установи «Центр пробації» Дмитро Цегельник провели відкриту лекція на
тему, «Як запобігти домашньому насильству, або якщо ти страждаєш від

насильства як себе захистити?». Основними питаннями, які висвітлювались в
ході лекції:види насильства,та їхня відмінність;органи та установи,що
запобігають та протидіють домашньому насильству.Як діяти якщо ти став
жертвою домашнього насильства? Також під час лекції учням на реальних
прикладах було пояснено
суттєву
відмінність
конфлікту, від насилля.
Наведено перелік установ в
м.Рубіжне, в які можна
звернутись за захистом у
разі вчинення домашнього
насилля. Та роз’яснено, що
робити, якщо ти став
жертвою
насилля.
По
завершенню заходу всім
присутнім
були
надані
інформаційні брошури про домашнє насильство.

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»,
27.11.2019р. фахівець відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Ілона Бондаренко взяла участь у
діалоговому майданчику протидії
насильству над дітьми «Життя без
насильства»,
організованого
бібліотекарями залу дозвілля та
творчості Бібліотеки для дітей
м.Сєвєродонецька, для учнів 7
класу
школи
№
8.
Учні
дізналися
про
види
насильства над дітьми в школі, на
вулиці,
в
сім’ї,
про
відповідальність за насильство , а також, як протистояти насиллю, куди слід
звертатися за допомогою, вчилися відрізняти насильство від конфліктів у
конкретних проблемних ситуаціях. По завершенню заходу всім присутнім
були надані інформаційні брошури про домашнє насильство.

З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги,
приуроченого до Дня прав
людини, фахівець відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецьког
о місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги Тетяна
Гусєва, 11.12.2019р. провела
навчальну лекцію "Права
людини" для учнів 5 класу
Гірської
багатопрофільної
гімназії.
Учнів було ознайомлено з правами, які закріплені в Загальній Декларації
прав людини, прийнятій резолюцією Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року та з основним законом нашої держави
– Конституцію України, яка увібрала фундаментальні положення Декларації,
зокрема, щодо верховенства прав людини, рівності і непорушності її прав,
права людини на свободу і особисту недоторканість, на достатній рівень
життя тощо.Для наочності учням були роздані буклети «ТВОЇ ПРАВА-ТВІЙ
ЗАХИСТ», правові орієнтири для кожної дитини». Від цієї зустрічі
залишилися позитивні емоції та приємні враження у всіх учасників заходу.
Також серед працівників та учнів гімназії були поширені тематичні буклети
системи БПД з контактними даними місцевих центрів та бюро правової
допомоги у Луганській області.

З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги,
приуроченого до Дня прав людини, начальник відділу «#Лисичанське бюро
правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Люта,13.12.2019р.
провела навчальну лекцію на тему «Відповідальність неповнолітніх» та
«Права дитини на безоплатну правову допомогу», для учнів 9 класу
Лисичанської загальноосвітньої школи №30.В ході лекції учням було
роз’яснено, що законодавством передбачено конкретні випадки, коли
юридична відповідальність неповнолітніх починається з 16 років, а за
вчинення деяких кримінальних злочинів і з 14 років. Юридична
відповідальність – це вид соціальної відповідальності, що полягає в

застосуванні
державою
до
правопорушника певних заходів
примусу,
передбачених
санкціями правових норм.
Загалом
можна
виділити:
Цивільна відповідальність – це
встановлені законом юридичні
наслідки за невиконання або
неналежне виконання особою
обов’язків,
зобов’язань,
що
пов’язані з порушенням цивільних прав другої сторони. Переважно цивільна
відповідальність зводиться до компенсації завданих збитків і носить
майновий характер. Адміністративна відповідальність – це вид юридичної
відповідальності, який застосовується до особи, яка вчинала адміністративне
правопорушення, що являє собою протиправну винну дію чи бездіяльність,
яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і
свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку
законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Чинним
законодавством також передбачено, що кримінальній відповідальності та
покаранню підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилось 16
років, але за деякі злочини, спеціально вказані в законі, кримінальна
відповідальність може настати з 14 років.
На лекції учні дізналися, порядок і умови отримання БПД дітьми, способи
звернення до системи БПД. Працівник бюро пояснила дітям, що захистом
їхніх інтересів займаються в першу чергу законні представники дитини
(батьки, опікуни та піклувальники). Однак, якщо дорослі діють не в її
інтересах дитини, тоді дитина має право сама звернутись за допомогою до
органу опіки та піклування, правоохоронних органів та фахівців безоплатної
вторинної правової допомоги.
Також серед працівників та учнів школи були поширені тематичні буклети
системи БПД з контактними даними місцевих центрів та бюро правової
допомоги у Луганській області.

З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, мета
якого, розповісти про права громадян, про способи їх захисту, та навчити

всіх осіб не залежно від віку та соціального статусу, на простих життєвих
прикладах вміти захищати свої права та знати джерела їх походження.
Гарантом становлення, модернізації, та захисту прав завжди виступає молоде
покоління тому важливо навчити
його знати, захищати права та
обов’язки, та при необхідності
правильно діяти,та приймати
законодавчо
обґрунтовані
рішення.
Тому
заручившись
даною метою фахівчиня відділу
«#Рубіжанське бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького мі
сцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги Катерина Конопліна,
13.12.2019р. на базі Рубіжнської ЗОШ № 10 провела інтерактивну гру
"Правова важниця" для учнів 9 Б класу.
Гра, в першу чергу, спрямована на підвищення рівня правової освіти, містить
більш ніж 200 питань з таких галузей права, як конституційне,
адміністративне, цивільне, сімейне, трудове кримінальне і навіть міжнародне
право.«Важниця» дозволила старшокласникам опрацювати та зорієнтуватись
близько в 50 життєвих ситуаціях, в яких потрібні правові знання. Ігрові
завдання надали поради, як діяти у разі, приміром, коли вас затопили сусіди,
зупинила поліція, ви придбали неякісний товар, чи хочете допомогти своїй
бабусі оформити пенсію. Ознайомила також гра і зі змістом правничих
професій. В загалом всі підлітки показали дуже високий рівень знань,
порадували своєю ерудицією та дізнались багато нової та цікавої правової
інформації,яка обов’язково знадобиться їм в майбутньому.
По завершенню заходу всім учням були надані правопросвітницькі буклети
«Твої права – твій надійний захист правовій орієнтири для кожної дитини».

Захід 1.2.2 Організація та участь в спільних комунікативних заходах круглих столах, робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого
самоврядування, органами виконавчої влади, громадськими організаціями,
Службою зайнятості, Уповноваженим ВРУ з прав людини, управлінням
захисту прав людини Національної поліції, моніторами НПМ іншими
правозахисними організаціями щодо запобігання порушення прав людини,
удосконалення надання БПД

02.10.2019р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Богуш Володимир разом із
начальником відділу "Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Зоєю Жадан,
взяли участь у навчанні для першої
групи параюристів із числа ромських
активістів
в
рамках
проекту
"Правовий лікбез для ромської
громади", який реалізується ГО
«Кремінський центр регіонального
розвитку «Наша громада» в межах
Програми ООН із відновлення та
розбудови за фінансової підтримки
урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
Уже є перші параюристи посередники. Люди, що готові далі
працювати та надавати допомогу
іншим.

З метою посилення взаємодії між органами державної влади та
правозахисними організаціями в регіоні, в контексті захисту та просування
прав людини,03.10.2019р. відбулася робоча зустріч за участі представника
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Донецькій та
Луганській областях Павла Лисянського, першого заступника Голови
Луганської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйко, представників
неурядових правозахисних організацій,юристів, експертів із захисту прав
людини в Луганській області та директора Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богуша

Володимира , заступника начальника відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги
Сєвєродонецького МЦ Ілони
Бондаренко.
В ході зустрічі були обговорені
першочергові
проблемні
питання регіону, а саме: стан
забезпечення конституційних
прав і свобод людини та
громадянина
в
регіоні;
превенція
порушень
прав
людини і основоположних свобод.Та запроновані можливі механізми
вирішення даних питань.

15.10.2019р. у приміщенні Врубівської селищної ради відбулася робоча
зустріч між головою ради, Віктором Михайловичем Кравець та фахівцем
відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД Оксаною Потаповою. Під час зустрічі обговорювались
питання щодо подальшої
співпраці. А саме: куди
органи
місцевого
самоврядування
можуть
направляти громадян задля
отримання
ними,
як
первинної так і вторинної,
безоплатної
правової
допомоги та обговорені
теми заходів спрямованих
на підвищення рівня правової обізнаності жителів селища Врубівка.По
закінченню зустрічі фахівець Бюро,у приміщенні Врубівської селищної ради,
поширила інформаційні матеріали з контактними даними місцевих центрів і
бюро правової допомоги у Луганській області, а також тематичні буклети в
рамках проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО.#БПД,#ПравоваДопомога.

Права та соціальні гарантії учасникам бойових дій
21.10.2019р. спеціалістами відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної

правової допомоги Зоя Жадан та Володимир Подлєсняк , у партнерстві з
Первомайським міським та
Кремінським
районним
відділами
державної
виконавчої служби ГТУЮ у
Луганській області в рамках
правопросвітницької кампанії
"Права захисників" проведено
робочу зустріч з працівниками
Кремінського відділу поліції
ГУНП у Луганській області.
Під
час
бесіди
надано
роз'яснення
щодо
передбачених прав та соціальних гарантій учасникам бойових дій, виявлення
існуючих проблем у сфері реалізації та захисту їх соціальних прав, з метою
надання максимальної інформації про передбачені для них права і гарантії та
як їх реалізувати і захистити.

На
запрошення
ГО
«Східна
надія»
фахівець
відділу
«Гірське
бюро
правової допомоги» Рита
Переяслова, 31.10.2019р. взяла
участь у круглому столі на
тему:
«Маємо
права,
формуємо
можливості».
Метою
заходу
було
обговорення
можливостей
соціального захисту осіб з
інвалідністю міст Золоте та
Гірське та їх безперешкодної інтеграції у суспільне життя. На засіданні
прийняли участь представники: Департаменту соціального захисту населення
Луганської ОДА, Луганського відділу Фонду соціального захисту осіб з
інвалідністю, Управління соціального захисту Попаснянської РДА, Голова
Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю М.Надулічний, Радники
Голови Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю по м.Золоте та
м.Гірське. Працівником відділу всіх присутніх було ознайомлено про
систему безоплатної правової допомоги, порядок її надання, основні функції

бюро, а також про механізм отримання первинної та вторинної правової
допомоги. Основну увагу було приділено питанню, як людині з інвалідністю
отримати первинну та вторинну правову допомогу. Роз’яснено механізм
надання особам з обмеженими можливостями пересування адресної правової
допомоги. Під час заходу присутнім було надано відповіді на хвилюючі
питання правового характеру. По завершенню усі присутні отримали
інформаційні матеріали із контактами відділу та місцевого центру. Та були
запрошені для детальних юридичних консультацій.

І знову про вчасну правову допомогу. Роз'яснення законодавства та
консультації допомагають людям краще зорієнтуватися. На базі
Кремінського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з
БФ «Право на захист»,08.11.2019р. працівник відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги Зоя
Жадан провели чергове
консультування громадян,
які не мають документів,
що підтверджують особу
громадян.#БПД#ПравоваДо
помога,#ПравоЗТобою.

Роз'яснення законодавства та консультації допомагають людям краще
зорієнтуватися.Саме тому, працівники "Кремінське бюро правової
допомоги" #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Зоя Жадан та Володимир Подлєсняк в
партнерстві з громадською організацією «Кремінський центр регіонального

розвитку
«Наша
громада»,
19.11.2019р. провели виїзний
прийом для громадян ромської
національності. Під час зустрічі
розглядались питання отримання
документів, право власності на
майно, оформлення субсидій та
отримання соціальних виплат.
Також, під час заходу присутнім
роз’яснювалось,
що
таке
безоплатна правова допомога, який порядок отримання первинної та
вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право скористатись
послугами адвоката за рахунок держави.

В
рамках
щорічної
Всеукраїнської акції "16 днів
проти насильства", 25.11.2019р.
директор #Сєвєродонецького міс
цевого
центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги Володимир Богуш,
взяв участь у робочій нараді з
представниками
Головного
управління Національної Поліції в Луганській області,Луганської обласної
державної адміністрації, Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка,мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги та міжнародної організації ООН-Жінки. В ході наради було
обговорено питання щодо проведення масштабного інформаційного
флешмобу #ДійПротиНасильства.

09.12.2019р.начальник
відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Тетяна Гусєва, провела робочу зустріч разом з
представниками БФ «Право на захист» на тему подальшої співпраці та

наданні правових консультацій
для населення у найбільш
віддалених селах нашого регіону
у наступному році. Також були
обговорені проблеми та потреби,
які виникають під час реалізації
основних завдань.

З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги,
приуроченого до Дня прав людини, 10.12.2019р. фахівець відділу
«Попаснянське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги Оксана
Потапова
,організувала
зустріч
із
працівниками
Врубівської селищної ради з
питання щодо роботи системи
безоплатної
правової
допомоги (БПД). Під час
зустрічі було приділено увагу
принципам роботи місцевих центрів і бюро на містах, способам отримання
безоплатної правової допомоги громадянами, які живуть у віддалених
містечках Луганської області, обговорювались категорії осіб, які мають право
на безоплатну вторинну правову допомогу, а також роль місцевої влади в
забезпеченні доступу громадян до БПД.

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 інформування та надання консультацій населенню у віддалених
місцях
області,
фахівець
відділу
«#Лисичанське бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Кирило Степанов Кирило, 20.12.2019р.
здійснив мобільний виїзний прийом в рамках проєкту ПРООН "Ефективне
врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя,безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні" до мешканців міста
Привілля.
В ході консультування підіймались питання повязанні з трудовим, сімейним,
пенсійним та житловим правом, всім присутнім було роз’яснено права
громадян на безоплатну правову допомогу та доступ до неї, а також надано
інформаційні матеріали БПД з адресою та контактами #Сєвєродонецького
МЦ з НБВПД та бюро правової допомоги.
Також була проведена робоча зустріч з головою Привільської міської ради в
ході якої було передано методичні рекомендації на тему:"Організація
надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції органів
державної влади і органів місцевого самоврядування, через громадські
приймальні."

Завдання 1.3. Розширення доступу до БПД шляхом,
забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД

зокрема,

Захід 1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення
доступу до БПД
Протягом звітного періоду працівниками Сєвєродонецького МЦ здійснено 16
особистих прийомів громадян під час роботи дистанційних пунктів.

У приміщенні Попаснянського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Луганській області 01.10.2019р., з метою
виконання Меморандуму про співпрацю та доступу до безоплатної правової
допомоги для осіб, які перебувають на обліку в «Центрі пробації», фахівець
відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД Оксана Потапова, забезпечила роботу дистанційного пункту.
В ході роботи дистанційного пункту працівник бюро, Оксана Потапова,
розповіла відвідувачам пробації, про систему безоплатної правової допомоги,
кому
вона
покладена,
як
і
де
її
можна
отримати.
Безоплатна правова допомога - це правова допомога, що гарантується
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного
бюджету,
місцевих
бюджетів
та
інших
джерел.
Правова
допомога
поділяється
на
первинну і вторинну.
Під
час
роботи
дистанційного пункту
за правовою допомогою
звернулося 3 особи,
яким
було
надано
правові консультації, з
питань:адміністративні
штрафи за порушення громадського порядку, відновлення втрачених
документів та примусове виселення з квартири. По закінченню усім
відвідувачам, були роздані інформаційні буклети системи БВПД із
зазначенням контактних телефонів та адресами розміщення центрів і бюро.

На викованная Меморандуму про співпрацю між Кремінським
районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській

області та Сєвєродонецьким місцевим центром безоплатної вторинної
правової
допомоги,03.10.2019р.
фахівець відділу "Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Володимир
Подлєсняк з метою підвищення
правової свідомості, провів лекцію
для осіб,що знаходяться на обліку
у відділі пробації.Присутнім була
надана правова інформація та
відповіді на поставлені питання,
також
були
розповсюджені
інформаційні
матеріали
та
буклети
загальнонаціонального
правопросвітницького проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО!

З метою виконання меморандуму про співпрацю та графіку роботи
дистанційного пункту доступу до #БППД,07.10.2019р., юрист відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД
Катерина
Конопліна
надала
правові
консультації
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, житлового, сімейного ,
адміністративного та цивільного
права.
По завершенню всім присутнім були роздані інформаційні буклети системи
БВПД із зазначенням контактних телефонів та адресами розміщення центрів і
бюро та роз'яснено про дію проекту Міністерства юстиції #Я_МАЮ_ПРАВО.
#ПравоваДопомога,#ПравоЗТобою.

З метою виконання Меморандуму про співпрацю між Лисичанським
міським відділом філій Державної установи «Центр пробації» в Луганській

області та Сєвєродонецьким місцевим центром безоплатної вторинної
правовоїдопомоги, начальник відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» Тетяна Люта
10.10.2019р.,
забезпечила
роботу дистанційного пункту
прийому
громадян
у
приміщенні
Лисичанського
міського
відділу
філій
Державної установи «Центр
пробації»
в
Луганській
області.
За
правовою
допомогою
звернулися засуджені особи,
яких
цікавили
житлові
питання.
Усі бажаючі отримали відповідні роз’яснення, а також інформаційні буклети
системи БПД та загальнонаціонального проекту #Я_МАЮ_ПРАВО із
зазначенням контактних телефонів та адресою розміщення бюро.

На виконання Меморандуму про співпрацю між Лисичанським міським
судом та Сєвєродонецьким місцевим центром безоплатної вторинної
правової допомоги, 11.10.2019р. головний спеціаліст відділу «Лисичанське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Кирило Степанов,
забезпечив роботу дистанційного пункту прийому громадян у приміщенні
Лисичанського міського суду. Усі бажаючі отримали відповідні роз’яснення,
а також інформаційні буклети системи БПД та проекту «Я МАЮ ПРАВО» .
Також була надана інформація стосовно можливості звернення до відділу
«Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру
з надання БВПД.
У приміщенні Комишуваської селищної ради, з метою належного
доступу до безоплатної правової допомоги для віддалених населених пунктів,
28.10.2019р. працівник відділу "Попаснянське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Оксана Потапова, забезпечила
роботу дистанційного пункту прийому громадян для жителів селища
Комишуваха.
Під час роботи пункту звернулося 2 особи, з питань нарахованої, але

несплаченої
субсидії
та
можливості збільшення розміру
пенсії.
Звернувшимся
громадянам
було
надано
відповідні
консультації
та
роз’яснення,щодо
їхніх
питань.Також
до
відома
присутніх було доведено, куди
вони можуть звертатися за
захистом своїх прав.

З метою розширення надання послуг з безоплатної правової допомоги
серед мешканців міста в приміщені Лисичанського центру зайнятості,
29.10.2019р. працівник відділу
«Лисичанське бюро правової
допомоги»
Сєвєродонецького
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги
Кирило
Степанов
забезпечив роботу дистанційного
пункту прийому громадян. Усі
бажаючі
отримали
правову
інформацію щодо питань які їх
цікавили , а також інформацію
стосовно можливості звернення
до відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД.

З метою виконання меморандуму про співпрацю та графіку роботи
дистанційного пункту доступу до #БППД,04.11.2019р., юрист відділу
«Рубіжанське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецько
го МЦ з надання БВПД
Катерина Конопліна надала
правові консультації особам,
які перебувають на обліку в
Рубіжанському
міському

відділі філії Державної Установи «Центр пробації» Луганської області. Під
час роботи дистанційного пункту звернулось 2 особи, яких цікавили питання
в сфері трудового та адміністративного права.По завершенню всім присутнім
були роздані інформаційні буклети системи БВПД із зазначенням контактних
телефонів та адресами розміщення центрів і бюро та роз'яснено про дію
проекту Міністерства юстиції #Я_МАЮ_ПРАВО.

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для
засуджених,
начальник
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Тетяна Люта, 12.11.2019р. забезпечила роботу
дистанційного пункту прийому
громадян які перебувають на
обліку в Лисичанському міському
відділі філії Державної Установи
«Центр пробації» Луганської
області.
Під
час
роботи
дистанційного
пункту
за
правовою допомогою звернулися
2 особи, яких цікавили питання
адміністративного,та трудового
права.Усі бажаючі отримали
інформаційні буклети системи БВПД та загальнонаціонального
проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО із зазначенням контактних телефонів та адресою
розміщення бюро.Також було проведено робочу зустріч з начальником
Лисичанського міського відділу філії Державної установи «Центр пробації» в
Луганській області - майором внутрішньої служби Шаммієвою Н.В. Під час
зустрічі було узгоджено графік роботи дистанційного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги у приміщенні Лисичанського міського
відділу з питань пробації на 1 квартал 2020 року, та було оговорено питання
проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо)
спрямованих на підвищення рівня правової інформованості засуджених осіб
щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу,
розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо прав та
соціальних гарантій засуджених осіб та проведення інших правоосвітніх
заходів.

Задля більшого доступу мешканців міста Лисичанськ до системи
безоплатної правової допомоги, 12.11.2019р. в приміщені Лисичанського
центру зайнятості забезпечено роботу дистанційного пункту прийому
громадян. Усі бажаючі отримали правову інформацію щодо питань які їх
цікавили від головного спеціаліста відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Кирила Степанова, а також інформаційні
матеріали БВПД та стосовно проєкту #Я_МАЮ_ПРАВО .

Задля більшого доступу мешканців міста Лисичанськ до системи
безоплатної правової допомоги, 15.11.2019р. в приміщені Лисичанського
міського суду, головний спеціаліст відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, Кирило Степанов забезпечив роботу
дистанційного пункту прийому громадян. Під час прийому за правовою
допомогою звернулися 2
особи, яких цікавили
питання сімейного, та
цивільного права. Також
усі бажаючі отримали
інформаційні матеріали
БВПД
та
стосовно
загальнонаціонального
правовпросвітницького
проєкту #Я МАЮ
ПРАВО", та інформацію
стосовно можливості звернутися за консультацією або захистом своїх прав
до відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД.

З метою виконання меморандуму про співпрацю та графіку роботи
дистанційного пункту доступу до #БППД, 02.12.2019р. юрист відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерина
Конопліна, надала правові консультації 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 сімейного та адміністративного права.
По
завершенню
всім
присутнім були роздані
інформаційні
буклети
системи
БВПД
із
зазначенням
контактних
телефонів
та
адресами
розміщення центрів і бюро
та роз'яснено про дію
проєкту
Міністерства
юстиції #Я_МАЮ_ПРАВО.
#ПравоваДопомога,#Право
ЗТобою.

У приміщенні Попаснянського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Луганській області, 03.12.2019р. з метою
виконання Меморандуму про співпрацю та доступу до безоплатної правової
допомоги для осіб, які перебувають на обліку в «Центрі пробації», фахівець
відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД Оксана Потапова, забезпечила роботу дистанційного
пункту доступу до БПД і провела роз’яснювальну роботу щодо паління в
заборонених місцях. Громадянам було роз'яснено, де можна палити, а де ні,
яка відповідальність передбачена та як спілкуватися з цього приводу з
поліцією. По закінченню лекції працівник бюро відповіла на поставлені
запитання, та надала особисті консультації особам, що перебувають на обліку
в «Центрі пробації».

Задля більшого доступу мешканців міста Лисичанськ до системи
Безоплатної правової допомоги,10.12.2019р. в приміщені Лисичанського
центру зайнятості, спеціаліст відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Кирило Степанов забезпечив роботу дистанційного
пункту прийому громадян. Під час прийому за правовою допомогою
звернулася 1 особа, яку цікавило питання цивільного права. Також серед
клієнтів центру було поширено інформаційні матеріали БПД.

З метою надання консультацій мешканцям міста спеціаліст відділу
«#Гірське бюро правової допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Рита Переяслова
,13.12.2019р. на базі Гірської дитячої бібліотеки забезпечила роботу
дистанційного
консультативного
пункту
прийому
громадян.
За консультацією звернулось 3 особи з наступними питаннями: порядок
стягнення аліментів, на
дитину, яка продовжує
навчання;
порядок
оформлення дозволу на
виїзд дитини за кордон та
визнання особи такою, що
втратила
право
на
житло.Крім того, з метою
підвищення
правової
обізнаності громадян міста
та забезпечення належного
доступу їх до якісної
безоплатної правової допомоги здійснено інформування та розміщено
інформаційні буклети на стенді бібліотеки про основні функції, адресу,
контакти #Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД та бюро в Луганській
області. Всі бажаючі отримали інформаційні матеріали.

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для
засуджених,
начальник
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги» #Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги , Тетяна Люта 19.12.2019р. забезпечила
роботу дистанційного пункту прийому громадян, які перебувають на обліку в
Лисичанському міському відділі філії Державної Установи «Центр пробації»
Луганської області. Під час роботи дистанційного пункту за правовою
допомогою звернулися 2 особи, яких цікавили питання адміністративного, та
трудовогоправа. Усі бажаючі отримали інформаційні буклети системи БВПД
та загальнонаціонального проєкту «Я маю право» із зазначенням контактних
телефонів
та
адресою
розміщення бюро.

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 другого півріччя 2019 року Сєвєродонецьким МЦ було
укладено 20 контрактів з адвокатами, які надають БВПД у цивільних та
адміністративних справах. За четвертий квартал 2019 року було видано 207
доручень, 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 самоврядуванням, ГО, судами
тощо в яких могли б взяти участь адвокати
Серед адвокатів, які співпрацюють з Сєвєродонецьким МЦ
поширюється інформація щодо навчальних заходів, котрі проводяться
адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти
участь адвокати.

Захід 1.4.6 Організація та проведення тренінгів на тему «Кращі
практики адвокатської діяльності»
12.12.2019р. в приміщенні Сєвєродонецького МЦ відбувся семінар для
адвокатів на тему «Кращі практики адвокатської діяльності»

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 4 кварталі 2019 року надходило дві скарги на роботу адвоката.
Пропозицій щодо виключення адвокатів з Реєстру адвокатів не було.
Захід 1.4.17 Організація та проведення тренінгів,навчальних семінарів
з якості надання безоплатної правової допомоги для працівників місцевих
центрів (підвищення кваліфікації) за участю ГО,адвокатів-тренерів.

12.11.2019р. директор #Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш разом із
заступником начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги Ілоною Бондаренко та начальником відділу "Рубіжанське
бюро правової допомоги" #Сєвєродонецького МЦ Аліною Бобильовою взяли
участь у семінарі присвяченому, як практичному так і теоретичному досвіду
БФ «Право на захист» щодо супроводу бенефіціарів з моменту
консультування, ведення справ на національному рівні до подачі скарги
ЄСПЛ. Під час семінару були розглянуті наступні питання,а саме: 1)
заповнення
формуляра
скарги,
основні помилки і рекомендації; 2)
практика ЄСПЛ щодо соціальних
виплат; 3) практика ЄСПЛ щодо
компенсації за зруйноване майно і
отримані каліцтва.

Захід 1.4.18 Моніторинг дотримання МЦ Регламенту надання
безоплатної первинної правової допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди,
виїзні консультування тощо)
Сєвєродонецьким МЦ здійснюється моніторинг дотримання умов надання
БППД працівниками якісної первинної правової допомоги.

1.2. Створення ефективної системи управління правовими
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та
партнерських мереж системи БПД

Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів БПД

Захід 2.1.3 Поширення інформації про інститут громадських радників
(параюристів)
02.10.2019р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги
Богуш
Володимир
Данилович разом із начальником
відділу "Кремінське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ
Зоєю Жадан,прийняли участь у
навчанні
для
першої
групи
параюристів із числа ромських
активістів в рамках проекту
"Правовий лікбез для ромської
громади", який реалізується ГО «Кремінський центр регіонального розвитку
«Наша громада» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови за
фінансової
підтримки
урядів
Данії,
Швеції
та
Швейцарії.
Уже є перші параюристи - посередники. Люди, що готові далі працювати та
надавати допомогу іншим.

Завдання
2.2.
Поширення
інформації
про
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ.

діяльність

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
правових консультацій «WikiLegalAid»

платформи

Захід 2.3.1 Складання та розміщення в встановленому порядку
юридичних консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову
онлайн платформу правових консультацій "WikiLegalAid"

За звітній період були відсутні нові теми для складення правових
консультацій у довідкову онлайн-платформу «WikiLegalAid», на основі
типових звернень клієнтів Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

Захід 2.3.1 Складання та розміщення в встановленому порядку
юридичних консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову
онлайн платформу правових консультацій "WikiLegalAid"

За звітній період працівниками Сєвєродонецького МЦ було здійснено
редагування консультації на тему: «Взяття на податковий облік фізичної
особи-підприємця».

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
20.12.2019р. директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Богуш взяв участь у
засіданні керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях.

Захід 3.1.2 Оприлюднення звітів про виконання квартальних планів
роботи центрів
Звіти про виконання квартального плану за 4 квартал 2019 року
надіслано до Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та
Харківській області для оприлюднення на офіційному сайті Центру у 1 декаді
січня 2020 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
20.11.2019р. 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 2020
рік. Зокрема було загострено увагу на проведені правопросвітницьких
заходах, відшкодування витрат адвокатам які надають БВПД та проведення
консультації
на
базі
дистанційних та мобільних
консультаційних пунктах.

Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД

Захід 3.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності
Бюро правової допомоги
18.10.2019р. Директором Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Володимиром Богушем, було проведено моніторинг роботи відділу "Гірське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ, в період моніторингу
директором була надана консультація клієнту Бюро.
20.11.2019р. Директор Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Богуш
Володимир провів моніторинг роботи «Лисичанське 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

27.12.2019р. Директор Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД Богуш Володимир здійснив моніторинг роботи «Рубіжанськебюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ.

Захід 3.2.4 Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану
роботи
У 2 декаді грудня 2019 року проведено аналіз виконання відділами
Сєвєродонецького МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи
Центру. Отримано результати проведення правопросвітницьких заходів у 4
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.

1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та
впровадження інших новітніх інформаційних технологій

Завдання 5.3 Створення порталу системи БПД
Захід 5.3.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами
об'єднаного сайту БПД
Протягом 4 кварталу 2019 року Сєвєродонецьким МЦ надано успішну
практику та цікаві правопросвітницькі заходи до Регіонального центру для
публікації на офіційній сторінці Регіонального центру з надання БВПД у
Луганській та Харківській областях http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/prestsentr/novyny

Захід 5.3.2. Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ,
Підтримання в актуальному стані медіа мапи
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 четвертий квартал 2019 року Сєвєродонецьким МЦ відділом
ведеться журнал прийнятих доручень адвокатами або відмов від доручень
для рівномірного розподілу справ між адвокатами. Так у четвертому кварталі
2019 року було видано 207 доручень.
Захід 5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та
кількості точок доступу
Протягом четвертого кварталу 2019 року до Сєвєродонецького МЦ
звернулось 1100 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 четвертий квартал 2019 року було опрацьовано 223
актів наданих послуг адвокатів.

Захід 5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів
працівниками МЦ.
Працівником відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги Сєвєродонецького МЦ та працівниками відділів «Бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ було складено 201 процесуальних
документів за 4 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 1 жовтня по 28 грудня 2019 року Сєвєродонецьким
місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1100
звернення клієнтів, 705 особам було надано правову консультацію, 395 із них
написали письмову заяву про надання БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
отримання БПВД

252

27

225

№
з/п

1

Найменування відділу
Сєвєродонецького МЦ

Відділ правопросвітництва та
надання безоплатної правової
допомоги

2

Рубіжанське бюро правової
допомоги

180

122

58

3

Лисичанське бюро правової
допомоги

177

113

64

4

Гірське бюро правової допомоги

119

114

5

5

Попаснянське бюро правової
допомоги

124

115

9

6

Кремінське бюро правової
допомоги

248

214

34

Разом по МЦ

1100

705

395

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 395 рішень про надання БВПД, видано 207 доручень адвокатам, та
201 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді, або
оформлення процесуальних документів) та 1 письмове звернення про
відмову у наданні БВПД.
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
соціального забезпечення – 93 (8,42%), спадкового – 93 (8,42%), сімейного –
163 (14,76%), пенсійне право – 38(3,44%),податкове право – 1(0,09%),
кримінальне право – 7 ( 0,63%),трудового – 73 (6,61 %), адміністративного –
43 ( 3,89 %), земельного – 62 (5,62 %),житлового – 181 (16,39 %), цивільне
право – 302 (27,36 %), з питань виконання судових рішень – 2 (0,18 %), з
інших питань – 42(3,80%),адміністративне правопорушення – 0
(0%),кримінальний процес – 0(0%),цивільний процес – 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
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про
надання БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за віком

0%

19%
32%
до 18 років
від 18 до 35 років включно
від 35 до 60 років включно
понад 60 років

49%

Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД,
за категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за четвертий
квартал 2019 року звернулись: - до 18 років – 4 особи (0,44%); - від 18 до 35
років включно – 169 осіб (18,65%); - від 35 до 60 років включно – 445 осіб
(49,12%); понад 60 років – 288 осіб (31,79%).

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 четвертий
квартал 2019 року звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 99 (25,38%);
інваліди – 14 (3,59%); ветерани війни – 32 (8,21%); внутрішньо переміщені
особи – 241 (61,79%); громадяни України, які звернулися із заявою про
взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб – 0 (0%); громадяни
України, які звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється

дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 0 (0%);
діти, які не належать до жодної категорії – 4 (1,03%); особи, які постраждали
від насильства за ознакою статі – 0 (0%); особи, які постраждали від
домашнього насильства – 0 (0%); діти–сироти – 0 (0%); діти, позбавлені
батьківського піклування – 0 (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%); особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 0
(0%).
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Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в
тому числі Бюро правової допомоги за четвертий квартал 2019 року було:

✓ здійснено 27 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16
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 228 осіб, в тому числі 182 осіб звернулися за
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 46 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
✓ надано методичну допомогу 1 органу місцевого самоврядування та
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
✓ проведено 116 правопросвітницьких заходів.
✓ розміщено у ЗМІ 6 інформаційних матеріалів з питань надання
БВПД.
✓ надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Таблиця2. Інформація щодо окремих показників діяльності Сєвєродоне
цького місцевого центру з НБВПД в розрізі бюро
Бюро
Сєвєродонецьк
ого МЦ

К-ть здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осіб,що
отримали
правову
допомогу

К-ть діючих
дистанційних
пунктів/осіб, що
отримали
правову
допомогу

К-ть ОМС та
установпровайдерів
БПД,яким
надано
методичну
допомогу

К-ть
проведен
их
правопро
світницьк
их
заходів

1

Гірське бюро

8/60

1/7

0

24

2

Кремінське
бюро
Попаснянське
бюро
Рубіжанське
бюро
Лисичанське
бюро

6/42

0

0

18

4/22

3/13

0

13

3/17

3/13

0

17

4/24

9/13

1

29

МЦ

2/20

0

0

15

№ з/п

3
4
5
6

