ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Сєвєродонецьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності
на 2017 рік у 2 кварталі
ЗМІСТ:
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами
1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
1.3. Децентралізація системи БПД
1.4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів
громадського захисту у кримінальних провадженнях
1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних
технологій
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами
Завдання 1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей
територіальних громад
Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають
найбільший резонанс серед населення територіальних громад, зокрема: об'єднання
територіальних громад, надання додаткових повноважень ОМС в галузі земельних ресурсів, в
сфері надання адміністративних послуг тощо (формування та підтримка в актуальному
стані «карти правових потреб»).
Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено аналіз першочергових правових потреб населення м. Сєвєродонецьк,
м. Лисичанськ, м. Рубіжне, Кремінського та Попаснянського районів Луганської області.

Захід 1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії
громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та
організаціями, ГО тощо, також за участю адвокатів БПД (фахівців, спеціалістів з
проблемного питання) спрямовані на найактуальніші питання життя громад, зокрема,
захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання
земельних ділянок, громадської безпеки, на запобігання безробіттю.
На виконання пункту 8 Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної
правової допомоги за результатами оперативної наради в Міністерстві юстиції України
09.09.2016 року Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області був
розроблений Графік проведення посадовими особами ГТУЮ у Луганській області
консультування у відділах бюро правової допомоги на II квартал 2017 року.
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05 квітня 2017 року в приміщенні відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
проведено спільне консультування громадян
разом з приватним нотаріусом Оленою Бабенко.
За консультацією звернулось троє громадян з
наступними питаннями:
порядок оформлення документів на
спадщину ;
- спадок недоотриманої пенсії померлого
батька.
05 квітня 2017 року працівниками відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги»
разом із
приватним нотаріусом Рубіжанського міського нотаріального округу Білоус З.В. проведено спільне
консультування громадян в приміщенні Рубіжанського
бюро правової допомоги, на яке звернувся 1 громадянин
(чоловік) з наступним питанням: поділ майна з
колишньою дружиною.

05 квітня 2017 року в приміщенні відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» проведено
спільне консультування громадян разом із завідуючою
Попаснянської державної нотаріальної контори
Водолазькою Т.В. На прийом звернулось дві особи з
наступним питанням: оформлення спадщини.

05 квітня 2017 року працівниками відділу «Гірське бюро правової допомоги»
проведено спільне консультування громадян разом заступником начальника головного
територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальником Управління
державної реєстрації ГТУЮ у Луганській області Стельмах Е.Б.. За консультацією звернулось
7 громадян (2 чоловіка, 5 жінок) з наступним питаннями:
1) державна реєстрація шлюбу;
2) порядок спадкування за законом;
3) порядок укладення шлюбу з громадянкою
Російської федерації;
4) порядок призначення соціальної стипендії;
5) видача дубліката виконавчого листа-;
6) порядок оформлення договору купівліпродажу будинку;
7) подовження
спадщини.
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05 квітня 2017 року в приміщенні відділу
«Кремінське бюро правової допомоги» проведено спільне
консультування громадян разом з приватним нотаріусом
Кремінського
районного
нотаріального
округу
Дашдаміровим Е..А. На прийом звернулось 2 особи з
наступними питаннями: 1)оформлення права власності на
нерухоме майно; 2) розподіл спадкового майна.
06 квітня 2017 року працівниками відділу «Гірське бюро правової допомоги»
проведено спільне консультування громадян разом з провідним спеціалістом Кадіївського
міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Луганській області Смутко А.В. За консультацією звернулось шість осіб
(4 жінки, 2 чоловіка) з наступним питаннями:
1)порядок реєстрації шлюбу з іноземцем;
2)порядок поновлення актового запису про шлюб;
3) порядок видачі витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
шлюб;
4) роз’яснення проекту Міністерства юстиції України «Онлайн будинок юстиції»;
5)порядок видачі повторного свідоцтва про смерть;
6) порядок внесення змін до актового запису про народження.
06 квітня 2017 року в приміщенні відділу «Попаснянське бюро правової допомоги»
проведено
спільне консультування громадян разом із начальником Попаснянського
районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану ГТУЮ у Луганській області
Рубанової Н.В. На прийом звернулось три особи
з наступними питаннями:
1)
порядок
свідоцтва про шлюб;

отримання

повторного

2) отримання дублікату свідоцтва про
розірвання шлюбу;
3) порядок розірвання шлюбу за заявою.
06 квітня 2017 року працівниками «Кремінське бюро правової допомоги» та
провідним спеціалістом Кремінського РВ ДРАЦ Головного територіального управління
юстиції у Луганські області Мєдвєдєвою Н. проведено спільне консультування громадян. За
юридичною консультацією звернулося 3 особи. Розглядались питання: державна реєстрація
шлюбу, оформлення свідоцтва про народження, видача витягу .
06 квітня 2017 року в приміщенні Рубіжанського бюро правової допомоги було
проведено спільне консультування громадян разом із начальником Рубіжанського міського
відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Луганській області Радченко
О.В. На прийом звернулось 3 громадянина (2 жінки та 1 чоловік) з наступними питаннями:
1.) порядок видачи витягу про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища -1 особа;
2.) порядок визнання батьківства - 2 особи.
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06 квітня 2017 року працівниками відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
проведено спільне консультування громадян разом із провідним спеціалістом Лисичанського
міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Луганській області
Юсєвою Світланою Олексіївною. За консультацією звернулось 2 особи з наступними
питаннями: 1) реєстрація шлюбу за добу; 2) доповнення до актового запису по батькові та
місце народження.
07 квітня 2017 року в приміщенні Попаснянського бюро правової допомоги
проведено спільне консультування громадян разом із начальником Попаснянського районного
відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Луганській області Олегом Підпалим. На
прийом звернулось 5 осіб (1 чоловік, 4 жінки) з наступними питаннями:
1)прийнято заяву на видачу довідок про неотримання аліментів - 4 особи; 2) прийнято заяву
на видачу довідки про відсутність виконавчих документів - 1 особа.
07
квітня
2017
року
працівниками
відділу «Рубіжанське
бюро правової допомоги» проведено
спільне консультування громадян разом
із начальником Рубіжанського міського
відділу державної виконавчої служби
ГТУЮ у Луганській області Слєпцовой
Ю.А. та заступником начальника
Рубіжанського
міського
відділу
державної виконавчої служби ГТУЮ у
Луганській області Мирошниченко М.І.
На прийом звернулось 3 особи з
наступними питаннями: 1.) щодо стягнення заборгованості за аліментами – 1 особа; 2.) спосіб
виконання судового рішення, щодо стягнення заборгованості за кредитним договором - 2
особи.
07 квітня 2017 року в приміщенні Кремінського бюро правової допомоги проведено
спільне консультування громадян разом з .начальником Кремінського районного відділу
державної
виконавчої
служби
Головного
територіального управління юстиції у Луганські
області Геллер Н. На прийом звернулось троє
громадян з наступними питаннями:
1)
порядок направлення виконавчих
документів про стягнення аліментів якщо боржник
проживає на території АР Крим;
2) роз’яснення щодо подачі документів до
суду про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.
3) порядок стягнення заробітної плати та
поновлення на роботі незаконно звільнених
працівників
07 квітня 2017 року в
приміщенні Гірського бюро правової
допомоги
проведено
спільне
консультування громадян разом із в.о.
начальника Лисичанського міського
відділу державної виконавчої служби
ГТУЮ
у
Луганській
області
Доброрезом В.В. За консультацією
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звернулось троє осіб з наступним питаннями:
1) порядок отримання довідки про стягнення аліментів;
2) відновлення втраченого провадження;
3) порядок дій стягувача щодо підготовки пакету документів з метою заборони виїзду
боржника за межі території України.
12 квітня 2017 року в приміщенні Кремінського бюро правової допомоги було
проведено спільне консультування громадян разом з приватним нотаріусом Кремінського
районного нотаріального округу Гребенюк О.В На прийом звернулось 4 особи (2 жінки - з
них 1 ВПО, 2 чоловіка - з них 1 ВПО ) з наступними
питаннями :
1)оформлення права власності на нерухоме
майно;
2) розподіл спадкового майна;
3) отримання спадщини за законом;
4) визнання права власності та признання
права спільного проживання на протязі 5 років.
12 квітня 2017 року в приміщенні Попаснянського бюро правової допомоги було
проведене спільне консультування громадян разом із приватним нотаріусом Попаснянського
районного нотаріального округу Селегень А.Б. Звернулось 2 громадянина з наступними
питаннями: 1) складання та нотаріальне посвідчення договору куплі-продажу земельної
ділянки; 2) порядок оформлення спадщини на приватний будинок.
12 квітня 2017 року працівниками відділу
«Лисичанське бюро правової допомоги» проведено
спільне консультування громадян разом з
приватним нотаріусом Бойко Юрієм Вікторовичем.
На прийом звернулось двоє громадян з наступними
питаннями: 1) порядок оформлення документів на
спадщину; 2) порядок визнання договору довічного
утримання не дійсним.
12 квітня 2017 року року в приміщенні Рубіжанського бюро правової допомоги було
проведено спільне консультування громадян разом із начальником відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Луганській області Кірєєвой А.О. За консультацією
звернулось 2 особи з наступними питаннями: 1.) щодо порядку куплі-продажу
житла,власником якого є неповнолітня дитина; 2.) спадок недотриманої пенсії померлого
чоловіка.
19 квітня 2017 року працівниками відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» проведено
спільне консультування громадян разом із приватним
нотаріусом Попаснянського районного нотаріального
округу Мирошниченко Н.І. На прийом звернулось три
громадянки з наступними питаннями:
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1) оформлення спадщини на недоотриману пенсію;
2) порядок оформлення свідоцтва про право на спадщину;.
3) оформлення договору купівлі-продажу житлового будинку набутого в шлюбі без
згоди подружжя.
19 квітня 2017 року в приміщенні
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
проведено спільне консультування громадян разом з приватним нотаріусом
Скриннік Ірини Василівни. За консультацією
звернулось дві громадянки з наступним
питанням: порядок оформлення документів на
спадщину.

19 квітня 2017 року працівниками відділу
«Кремінське бюро правової допомоги» проведено
спільне консультування громадян разом з приватним
нотаріусом Кремінського районного нотаріального
округу Тимошенко М.М.. На прийом звернулось 3 особи
з наступними питаннями: 1) оформлення права
власності нерухомого майна – 2 особи; 2) розподіл
спадкового майна – 1 особа.
21 квітня 2017 року в приміщенні Кремінського бюро правової допомоги проведено
спільне консультування громадян разом з начальником Кремінського районного відділу
державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганські
області Геллер Н. За консультацією звернулось три особи (1 чоловік, 2 жінки) з наступними
питаннями:
1.) порядок виконання рішення суду про
стягнення заборгованості з фізичних осіб;
2) порядок виконання судових рішень про
поновлення на роботі незаконно звільнених
працівників;
3) порядок виконання судових рішень
немайнового характеру про зобов’язання вчинити
певні дії.
10 травня 2017 року в приміщенні відділу «Гірське бюро правової допомоги»
проведено спільне консультування громадян разом із приватним нотаріусом Лисичанського
міського нотаріального округа Бойко Ю.В. На прийом звернулась одна громадянка з питанням
про порядок відмови від прийняття спадщини.
17 травня 2017 року працівниками відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги» проведено
спільне консультування громадян разом із
приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського
нотаріального
округу
Лопатенко
В.В..
За
консультацією звернувся один громадянин з
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наступним питанням: порядок подовження строку довіреності на керування транспортним
засобом.
Захід 1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю
На виконання меморандуму про
співпрацю з Кремінським районним
центром зайнятості 06 квітня 2017 року
начальник відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
прийняла участь у семінарі з безробітними,
що стоять на обліку в центрі зайнятості.
Була надана інформація щодо роботи
центру,
розглянути
питання
працевлаштування, оформлення документів та
трудових угод, правові відносини з
роботодавцями.
Захід 1.1.4 Проведення тематичних круглих столів, семінарів з ГО, волонтерами, ОМС,
також, за участю адвокатів БПД (фахівців, спеціалістів з проблемного питання) органів
територіальної самоорганізації населення, БФ з найактуальніших питань життя громад,
зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного
отримання земельних ділянок, громадської безпеки
З 24 квітня по 25 квітня 2017 року в м. Кремінна
проводилась конференція ПРООН на тему: "Правосуддя
та безпека: погляд громад в Луганській області" в якій
взяв
участь
начальник
відділу
представництва
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
Ігор Хорольський.
На даному заході обговорювались такі питання:
1.) поліцейська діяльність та суспільна безпека;
2.) правосуддя з урахуванням гендерних питань та
домашнє насильство
3.) за межами системи правосуддя - медіація, альтернативне вирішення спорів та
місцеве правосуддя.
Також, були представлені презентації на
тему:
- «Взаємодія та партнерство громад з
офісом
Омбудсмена
по
взаємодії
та
партнерству»;
- «Взаємодія та партнерство громад з
Координаційним центром з надання правової
допомоги».
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27 квітня 2017 року начальником відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
було здійснено виїзне консультування до Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань відділення виконавчої дирекції
м. Лисичанська Луганської області, та Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську. Під час зустрічі працівникам Фонду та Управління були роз’яснені питання, що
стосувалися Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
Постанови КМУ від 08.06.2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам»,
Закону
України
«Про
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування права» та
Постанову
Правління
фонду
соціального
страхуванням
від
нещасних випадків на виробництві та
професійних
захворювань,
«Про
затвердження Порядку призначення,
перерахування
та
проведення
страхових
виплат»,
також
на
інформаційному стенді
Управління
розміщено брошури з інформацією
про бюро та можливість скористатися
безоплатною правовою допомогою.
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
У 2 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
шість Меморандумів про співпрацю з:
1.) Сектором ювенальної пробації м. Сєвєродонецька;
2.) Кремінським відділом з питань пробації;
3.) Попаснянським відділом з питань пробації;
4.) Рубіжанським відділом з питань пробації;
5.) Сєвєродонецьким відділом з питань пробації;
6.) Лисичанським відділом з питань пробації.
З
метою
розширення
можливості
отримання безоплатної правової допомоги,
надання соціальних юридичних послуг, 09
червня 2017 року підписано Меморандум про
співпрацю між Сєверодонецьким місцевим
центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та Лисичанським міським
відділом з питань пробації.
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22 червня 2017 року в приміщенні відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД відбулась робоча зустріч директора Центру
Володимира
Богуша
з
працівниками
Попаснянського районного відділу з питань
пробації Південно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції. В
ході зустрічі в рамках законів України «Про
безоплатну правову допомогу» та «Про
пробацію» була досягнута домовленість про
плідну співпрацю та підписано Меморандум.
Після зустрічі в приміщенні відділу центру
були
розміщенні
друковані
інформаційні
матеріали райвідділу з питань пробації на тему:
«Досудова доповідь».

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 – спрямованих на
удосконалення надання ними БПД
07 квітня 2017 року в Попаснянському районному відділі державної
виконавчої служби Головного управління
юстиції у Луганській області відбулася
спільна нарада з начальником відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД з питань взаємодії щодо
реалізації прав осіб на отримання безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги.
Нарада відбулася під керівництвом
начальника
Попаснянського
районного
відділу державної виконавчої служби ГТУЮ
Луганської області Олега Підпалого за
участю заступника
начальника
Попаснянського районного відділу державної
виконавчої служби ГТУЮ у Луганській
області Людмили Гордиєнко та начальника відділу «Попаснянське бюро правової допомоги»
Ірини Сушко.
Учасниками наради обговорювалися питання налагодження взаємодії при наданні
правової допомоги громадянам, які звертаються в Попаснянський районний відділ державної
виконавчої служби ГТУЮ Луганської області та потребують вторинної правової допомоги.
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30-31 травня 2017 року
у місті
Святогірськ (Донецька обл.)
працівники
Сєвєродонецького та Старобільського місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги прийняли участь у тренінгу на тему:
«Міжнародні стандарти
захисту прав
внутрішньо переміщених осіб та осіб, що
постраждали у ході конфлікту», організоване
Міжнародною
громадською
організацією
Норвезькою Радою у справах біженців в Україні.
22 червня 2017 року
в рамках
Меморандуму про співпрацю з Попаснянською
районною радою відбулась робоча зустріч
директора Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД Володимира Богуша з працівниками
Попаснянської районної ради та громадськими
активістами щодо планування спільних заходів з
надання правової допомоги ВПО та мешканцям
прифронтових територій, а також підбито підсумки
спільних виїзних консультацій в смт. Тошківка та
м. Золоте Попаснянського району.
Захід 1.2.3 Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах,
робочих зустрічах, конференціях тощо Уповноваженим ВРУ з прав людини, управлінням
захисту прав людини Національної поліції, моніторами НПМ іншими правозахисними
організаціями щодо запобігання порушення прав людини
9-10 червня 2017 року в м. Сєвєродонецьку
ОБСЄ разом з Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини та Міністерством соціальної
політики України провели семінар-тренінг на тему:
"Організації громадянського суспільства як
надавачі соціальних послуг: існуючі механізми
регулювання та державного фінансування надання
соціальних послуг",
участь в якому прийняв
начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з
суб’єктами надання безоплатної первинної правової
допомоги Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД Ігор Орел.

Закон "Про соціальні послуги" очікується в
новій редакції. Зараз затверджено 19 стандартів
соціальних послуг. Загалом в державі готується
перехід на фінансування соціальних послуг, а не
соціальних закладів, так що сфера для роботи
громадських організацій дуже велика.
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22 червня 2017 року начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Ірина Сушко взяла участь у зустрічі з
питань правового захисту, що була організована представництвом Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців у Луганській області. На захід запросили представників
іноземних організацій і фондів, громадських організацій Попаснянщини, які
опікуються захистом внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), представників державних
установ, Ощадбанк.
Голова
польового
офісу
Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців у м. Сєвєродонецьк
Іван Салєєв відкриваючи чергову
місцеву зустріч з питань захисту прав
громадян
зі
статусом
ВПО
в
Попаснянському районі., повідомив про
зміни у законодавчих актах що
стосуються питань життєдіяльності
внутрішньо переміщених осіб (далі –
ВПО) та запропонував присутнім
обговорити їх імплементацію.

Начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД Ірина Сушко звітувала про успішні виїзні консультації
організовані Попаснянською районною радою з залученням керівників ПФУ, міграційної
служби, служби реєстрації актів цивільного стану, ДФУ в Попаснянському районі.
Повідомила учасникам зустрічі, що на початку року були внесені зміни до Закону України
«Про безоплатну правову допомогу» і таким чином розширено коло тих громадян, які мають
право на безоплатну правову допомогу. Насамперед, йдеться про внутрішньо переміщених
осіб та осіб, які претендують на отримання цього статусу.
В координації з іншими партнерами
працівники УВКБ ООН у Сєвєродонецьку проводять
регулярні виїзні місії до Попаснянщини ,
розташованій
уздовж
лінії
зіткнення
в
контрольованих урядом районах для проведення
діалогу, оцінки потреб і надання допомоги із
забезпечення безпеки. Залучення громад спрямоване
на створення мережі контактів у громадах, що має на
меті поширення інформації про потреби та
вдосконалення надання ресурсів на місцях для
впровадження заходів із захисту.
Такі зустрічі правозахисників та представників органів влади
подальшій активізації роботи на місцях і визначенню потреб.
Підготовлені матеріали Сєвєродонецького МЦ
з надання БВПД щодо удосконалення правового
захисту громадян зі статусом ВПО були передані для
узагальнення спеціалісту з правових питань польового
офісу Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців у м. Сєвєродонецьк А. Рудик.
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— все це сприяє

Захід 1.2.4. Направлення запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням
захисту прав людини Національної поліції, щодо попередження порушення прав людини
Необхідності у направленні запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням
захисту прав людини Національної поліції щодо попередження порушення прав людини
протягом звітного періоду не виникало.
Захід 1.2.6 Надання органам місцевого самоврядування, юридичним клінікам, органам
державної виконавчої влади, параюристам та іншим провайдерам консультаційнометодичної допомоги щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги
Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД та його відділами постійно
надається консультативна допомога щодо надання безоплатної первинної правової допомоги –
для посадових осіб ОМС, органів державної виконавчої влади. Інформація щодо порядку
надання БПД надається працівниками центру в телефонному режимі та шляхом поширення
буклетів Центру.
Захід 1.2.8 Розробка та затвердження Програм надання правової допомоги
в територіальних громадян
У 2 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД
розроблено та подано на затвердження Кремінській районній раді Програму надання
безоплатної правової допомоги населенню Кремінського району на 2017-2020 роки.
Завдання 1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та
комунікативних заходів
Захід 1.3.2 Участь в сесіях місцевих рад або в колегіях місцевих адміністрацій та
проведення інформаційної кампанії з питань надання правової допомоги в територіальних
громадах
26 червня 2017 року начальник відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД
Ірина
Сушко прийняла участь
в засіданні 57-ї сесії Попаснянської районної
ради VI скликання та проінформувала присутніх
про наступне:
Сєвєродонецький місцевий центр з
надання безоплатної вторинної
правової
допомоги у зв’язку з численними порушеннями
права власності та права на повагу до житла
громадян України в районі проведення
антитерористичної операції, зокрема, пошкодженням, руйнуванням чи знищенням
об’єктів нерухомості (будинків, квартир) в результаті військових дій, а також майна, що
знаходилося в них, здійснює безоплатну правову допомогу у захисті порушених прав
громадян на національному рівні. Також працівники центру пройшли навчання з заповнення
формуляру заяви до Європейському суді з прав людини щодо захисту порушених прав
громадян України на європейському рівні. Присутніх було проінформовано про роботу та
порядок звернення громадян до Сєвєродонецького МЦ БВПД та бюро в Луганській області.
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15 червня 2017 року на громадську раду при Сєвєродонецькому виконавчому комітеті
було запрошено директора Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Богуша В.Д.
для консультації з питання правових можливостей
виплати заробітної плати працівникам ПАО
"Азот". Володимир Данилович проінформував,
що проблема невиплати заробітних плат
вирішується в площині законодавства про працю
через позовне впровадження, в результаті якого
позивач отримує рішення суду і виконавчий лист
про стягнення заборгованості. Всі бажаючі
можуть звертатися в Сєвєродонецький місцевий
центр з НБВПД (вул. Гоголя, 24, 3-й поверх), де
отримають кваліфіковану правову допомогу,
безоплатно і без сплати судового збору.
Захід 1.3.4. Проведення публічної міжрайонної презентації щодо діяльності Сєвєродонецького
МЦ з надання БВПД для громад, партнерів та ЗМІ, в тому числі на телебаченні
30 червня 2017 року в приміщенні Кризового медіа центру «Сіверський Донець» (м.
Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 54) директор Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
Володимир Богуш виступив з презентацією, яка
присвячена 2 рокам діяльності Центру. Богуш В.Д.
розповів про основні напрямки діяльності Центру та
надав статистичні показники звернень осіб до
Центру за безоплатною правовою допомогою за
останні 2 роки. Також, Сєвєродонецький місцевий
центр забезпечує проведення правопросвітницьких
заходів з метою поширення інформації щодо
отримання БПД та прагне створити дистанційні
пункти доступу до БПД, щоб кожен зміг
скористатися своїм правом на безоплатну правову
допомогу в віддалених куточках Луганської
області.
На даному заході були присутні представники
Головного територіального управління юстиції у Луганській
обл., Норвезької ради у справах біженців, БФ «Восток-SOS» та
інші громадські організації.
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Захід 1.3.5 Проведення публічних регіональних презентацій щодо діяльності центрів
разом з Бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ, в тому числі на радіо,
телебаченні
14 червня 2017 року відбулось чергове
засідання Луганської обласної міжвідомчої
координаційно-методичної ради (МКМР) з
правової освіти населення під головуванням
заступника голови Луганської обласної державної
адміністрації Ольги Лішик, за участю заступника
голови
Луганської
обласної
міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти
населення
начальника
Головного
територіального управління юстиції у Луганській
області
Тетяни
Філатової,
директора
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної
правової
допомоги
Володимира Богуша, та інших членів МКМР, в
ході якого були розглянуті актуальні питання щодо розвитку правової освіти в області, а саме:
❖ надання правової допомоги населенню у Луганській області;
❖ співпраця Головного управління Національної поліції у Луганській області з
місцевими органами виконавчої влади у напрямку профілактики вчинення дітьми
правопорушень, які залишились без догляду дорослих;
❖ виявлення проявів дитячої безпритульності та бездоглядності;
❖ сучасні методи запобігання та подолання соціального явища “діти вулиці”;
❖ правоосвітні заходи для населення Луганської області щодо торгівлі людьми:
ідентифікація постраждалих, необхідність звернень постраждалих до відповідних органів,
забезпечення матеріально-соціальною допомогою.
Також, на засіданні були обговорені
найгостріші
проблеми
українського
суспільства - профілактика правопорушень,
бездоглядності дітей та насильства в сім'ях.
З цього приводу особлива увага
членів МКМР з правової освіти населення
була приділена новим шляхам розв’язання
проблем та використання сучасних методів
щодо запобігання та подолання цих
соціальних явищ.
Засідання
обласної
міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової
освіти населення пройшло активно і
змістовно у формі жвавої дискусії.
Захід 1.3.6 Публікації в засобах масової інформації на правову тематику, зокрема в
друкованих ЗМІ
Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
постійно проводиться розміщення актуальної інформації на веб-сайтах та сторінках соціальних
мереж . А також перепост з ресурсів партнерів інформації щодо БПД .
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19.05.2017р. в газеті «Попаснянський вісник» опубліковано інформацію про діяльность
відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ.
30.06.2017р. в міській суспільно-політичній газеті «Сєвєродонецькі вісті» опубліковано
статтю на тему: «Внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну правову допомогу
від держави».

Захід 1.3.8 Проведення «вуличного» інформування біля органів пенсійного фонду,
соціального забезпечення населення, служби зайнятості, банківських установ тощо з метою
інформування населення
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців м.
Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, а також Попаснянського та Кремінського районів
Луганської області щодо можливості реалізації права громадян на безоплатну правову
допомогу в рамках Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Сєвєродонецький
місцевий центр з надання БВПД постійно проводить інформаційні заходи.
Протягом другого кварталу 2017 року проведено 11 «вуличних» інформувань громадян
з метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу:
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07 квітня 2017 року
(Луганська обл.);

проведено вуличне інформування мешканців міста Рубіжне

10 квітня 2017 року проведено вуличне інформування
мешканців міста Попасна Попаснянського району Луганської
області;.
18 квітня 2017 року проведено вуличне інформування
населення міста Золоте Попаснянського району Луганської
області;

17 травня 2017 року проведено
інформування мешканців міста Рубіжне;

вуличне

18 травня 2017 року
проведено вуличне
інформування мешканців міста Гірське (Луганська обл.);
06 червня 2017 року
проведено
інформування населення міста Попасна;

вуличне

06 червня 2017 року
проведено вуличне
інформування мешканців
міста Рубіжне та роздано
соціальні газети
щодо запобіганню шахрайства із
платіжними картками.
07 червня 2017 року проведено вуличне інформування
мешканців міста Гірське (Луганська обл.);
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16 червня 2017 року проведено вуличне інформування населення міста Кремінна
Кремінського району Луганської області;
16 червня
2017 року
проведено вуличне інформування мешканців міста
Сєвєродонецьк (Луганська обл.) та роздано інформаційні буклети, а також соціальні газети
щодо запобіганню шахрайства із платіжними картками;

16 червня 2017року проведено вуличне (подворове)
смт. Нижнє Попаснянського району Луганської області.

інформування мешканців

Захід 1.3.9. Поширення інформаційних матеріалів, буклетів в громадському транспорті,
в гуртожитках, в судах, прокуратурах, правоохоронних органах, в закладах охорони здоров’я
та ін.; розповсюдження матеріалів за участю працівників Укрпошти, студентів ВУЗів та
інших закладів освіти
Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД та підпорядкованими йому бюро
правової допомоги впродовж звітного періоду проводились заходи 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».
13 травня 2017 року
в приміщенні
Рубіжанського об'єднаного управління пенсійного
фонду працівниками відділу "Рубіжанське бюро
правової допомоги" була проведена інформаційна
зустріч з працівниками управління пенсійного фонду, де
розміщено правову інформацію та буклети про
діяльність бюро правової допомоги.
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16 червня 2017 року головним спеціалістом
відділу
"Гірське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
Переясловою
Ритою
проведено
інформування працівників та клієнтів
«Ощадбанку» щодо роботи бюро правової
допомоги та можливостей отримання
безоплатної вторинної правової допомоги.

16 червня 2017 року начальником відділу
"Лисичанське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД Лютою Тетяною проведено інформування працівників Лисичанського міського
суду та громадян які звертаються до суду щодо
роботи бюро правової допомоги та роз’яснено
порядок отримання первинної та вторинної
правової допомоги, правові послуги, які вони можуть отримати в
Регіональному та місцевих центрах з надання БВПД. На
інформаційних стендах було розміщено буклети та інформацію щодо
роботи бюро правової допомоги.

Також,
в період з 06.06.2017р. по 16.06.2017р. у
Сєвєродонецькому місцевому центрі з надання БВПД та у всіх
підпорядкованих відділах Бюро правової допомоги розміщено в
зоні видимості клієнтів інформаційно-просвітницькі матеріали
щодо запобіганню шахрайства із платіжними картками.
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20 червня 2017 року в приміщенні медичного
пункту
ВП
«Шахта
Карбоніт»
ДП
«Первомайськвугілля» з метою підвищення правової
обізнаності працівників шахти та забезпечення
належного доступу їх до якісної безоплатної правової
допомоги здійснено інформування працівників шахти
та розміщено інформаційні буклети на стенді шахти
про основні функції, адресу, контакти відділу
«Гірського
бюро
правової
допомоги»
та
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД.

21 червня 2017 року з метою інформування
працівників Попаснянського відділу поліції ГУНП в
Луганській області про роботу Сєвєродонецького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги,
фахівцями відділу «Гірське
бюро правової допомоги» проведено інформаційний
захід.
Здійснено інформування працівників поліції
та розміщено інформаційні буклети на стенді про
основні функції, контактні дані відділу «Гірське
бюро
правової допомоги» та Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД.

22 червня 2017 року в приміщенні Рубіжанської організації Товариства Червоного
Хреста України головним спеціалістом відділу " Рубіжанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД проведено інформаційний захід з метою
підвищення правової обізнаності громадян та надання їм правових послуг. На інформаційній
стійкі розміщено правову інформацію та буклети про діяльність
Центру та бюро правової допомоги. Також, було роз'яснено, що таке
безоплатна правова допомога, що вона в себе
включає та в чому відмінність безоплатної
первинної правової допомоги від безоплатної
вторинної
правової
допомоги
згідно
законодавства.
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23 червня 2017 року в приміщенні Управління праці
та соціального захисту населення м. Лисичанська Луганської
області начальником відділу "Лисичанське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ проведено інформаційний
захід з метою підвищення правової обізнаності громадян та
надання їм правових послуг. На інформаційному стенді
розміщено буклети про діяльність Центру та бюро правової
допомоги.

27 червня 2017 року в приміщенні Відділення зв’язку
Укрпошта м. Гірське Попаснянського району Луганської області
головним спеціалістом відділу "Гірське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД
проведено інформаційний захід з метою
підвищення
правової
обізнаності
громадян та надання їм правових послуг.
Також
працівникам
поштового
відділення були надання інформаційні
буклети для поширення серед громадян
міста.
На інформаційному стенді
розміщено буклети про діяльність
Центру та бюро правової допомоги.

29 червня 2017 року в приміщенні центрального відділення зв’язку Укрпошта м.
Лисичанська Луганської області начальником відділу "Лисичанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ проведено інформаційний захід з метою підвищення правової
обізнаності громадян та надання їм правових послуг. Також працівникам та
відвідувачам поштового відділення були надання інформаційні буклети для поширення серед
громадян міста. На інформаційному стенді розміщено буклети про діяльність Центру та бюро
правової допомоги.
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29 червня 2017 року працівники відділу
"Кремінське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД провели
інформування громадян с. Новоастрахань Кремінського району щодо роботи Сєвєродонецького МЦ
та розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали в
клубі, бібліотеці, магазині та сільській раді.

30 червня 2017 року працівники Сєвєродонецького
МЦ з надання БВПД під час проведення заходу в приміщенні
Кризового медіа центру «Сіверський Донець» розміщено на
інформаційній
стійкі
буклети
про
діяльність
та
місцезнаходження Центру та Бюро правової допомоги.

Завдання 1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів
(виїзних прийомів громадян)
Захід 1.4.1. Створення та забезпечення роботи мобільного пункту консультування та
проведення правопросвітницьких заходів - з метою розширення доступу до БПД для осіб, на
яких поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”
З метою розширення доступу до БПД для осіб,
на яких поширюється дія Закону України “Про статус
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” 21
червня 2017 року в приміщенні районної бібліотеки
м. Кремінна начальник відділу "Кремінське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ Жадан
З.М провела семінар для людей похилого віку на
тему: "Соціальний і правовий захист ветеранів,
ВПО", а також розповіла про запобігання шахрайства
із платіжними картками. Присутнім було надано
інформаційні буклети щодо діяльності Бюро правової
допомоги та соціальні газети.
23 червня 2017 року в приміщенні КУ
«Попаснянський районний центр первинно-медичної
допомоги»
Золотівської
сімейної
амбулаторії
начальником відділу "Попаснянське бюро правової
допомоги" Іриною Сушко та головним спеціалістом
відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Ритою
Переясловою проведено семінар для людей похилого
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віку на тему: "Соціальний і правовий захист ветеранів, ВПО" розповіли про запобігання
шахрайства із платіжними картками.
23 червня 2017 року працівники відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД провели
виїзний прийом громадян в Красноріченській
територіальнній громаді Кремінського району. На
даному заході проведено правове навчання для ВПО
та осіб похилого віку, на якому була надана
інформація щодо роботи Центру та розглянуті
питання порядку надання субсидії та соціальних
виплат. Також була надана інформація як не стати
жертвами злочинців, які займаються шахрайством з
платіжними картками. Потім відбувся особистий
прийом.
Також в селі було проведено вуличне
інформування населення. Інформація щодо роботи
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
розміщена в клубі, бібліотеці, магазині та сільській
раді.

Захід 1.4.2. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД з метою
розширення доступу до БПД для осіб, на яких поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів
війни та гарантії їх соціального захисту”, осіб, які звернулись для отримання
вищезазначеного статусу
15 червня 2017 року
працював дистанційний пункт доступу до БПД
в
Новоастраханській сільській раді за адресою: Кремінський р-н, с. Нова Астрахань, вул.
Леніна, буд. 49. Досягнуто домовленості про організацію роботи дистанційного пункту
доступу до БПД який працюватиме за необхідності.
Захід 1.4.3 Створення та забезпечення роботи мобільного пункту консультування та
проведення правопросвітницьких заходів, також в органах соціального захисту населення та
пунктах допомоги ВПО - з метою розширення доступу до БПД для внутрішньо переміщених
осіб, для осіб, які звернулися із заявою про взяття їх на облік,
як внутрішньо переміщених осіб

05 квітня 2017 року
працівниками
відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєро-донецького місцевого центру з надання
БВПД спільно з благодійним фондом «ПРАВО
на
ЗАХИСТ» проведено консультування
внутрішньо переміщених осіб.
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В 2014 році на стадіоні «Динамо» міста
Кремінна разом с тренером оселились наші
параолімпійці, члени параолімпійської збірної
України. Отримав статус ВПО, вони отримали і
чергові проблеми. 10 квітня 2017 року
працівниками відділу «Кремінське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД з метою надання правових
консультацій була організована зустріч з
спортсменами-параолімпійцями.
Підіймались
питання, пов'язані з пільгами для ВПО, питання
отримання документів на майно, що залишилось
на непідконтрольній території.
06
квітня
2017
року
директор
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
Володимир Богуш разом з представниками УВКБ
ООН провели консультування населення
у пункті
тимчасового перебування внутрішньо переміщених
осіб, розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк,
вул. Промислова, 38.

08.06.2017р. за підтримки голови
Попаснянської районної ради Костянтина
Жалдакова відбулась робоча зустріч щодо
початку роботи
мобільних
правових
приймалень
в
населених
пунктах
Попаснянського району Луганської області.
На
зустрічі,
Сєвєродонецький
місцевий центр з надання БВПД був
представлений
начальником
відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» Іриною Сушко, а правозахисну організацію БФ
«ПРАВО на ЗАХИСТ», яка працює під егідою UNHCR Агенство ООН у справах біженців
представили: спеціаліст з питань захисту прав людей та взаємодії з громадами Неля
Заблоцька-Сеннікова та консультант з суспільно-політичних питань Алла Гуцол.
Перша мобільна приймальня буде працювати на базі селищної ради в
Вовчоярівка Попаснянського району
16 червня 2017 р з 11:00 год. до 13:00 год..
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смт.

Захід 1.4.4. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою розширення
доступу до БПД для внутрішньо переміщених осіб, для осіб, які звернулися із заявою про
взяття їх на облік, як внутрішньо переміщених осіб
15 травня 2017 року
працював дистанційний пункт доступу до БПД
в
Червонопопівській сільській раді за адресою: с. Червонопопівка, вул. Миру, буд. 16,
Кремінський р-н, Луганська обл.. Досягнуто домовленості про організацію роботи
дистанційного пункту доступу до БПД який працюватиме за необхідності.
Захід 1.4.5 Створення та забезпечення роботи мобільного пункту консультування,
проведення правопросвітницьких заходів, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів –
в управліннях соціального захисту, територіальних центрах соціального обслуговування,
громадських об’єднаннях інвалідів, УТОГах та УТОСах
27 квітня 2017 року фахівці відділу «Гірське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД провели виїзне консультування в Амбулаторії
загальної практики - сімейної медицини № 1 м. Золоте
Комунальної установи «Попаснянського центру первинної
медико-санітарної допомоги». Під час зустрічі медичним
працівникам роз'яснили питання, що стосувалися житлового,
сімейного та медичного права. Також, здійснено особистий
прийом громадян. Того ж дня на інформаційних стендах та
дошках у відділеннях лікарні розмістили брошури з
інформацією про бюро та можливість скористатися
безоплатною правовою допомогою.

31 травня 2017 року в приміщені
благодійного фонду "Олександра Романовського"
працівником відділу «Рубіжанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД був проведений семінар для людей
похилого віку на тему: «Порядок надання
безоплатної правової допомоги». Метою заходу
було покращення правової обізнаності громадян в
сфері законодавства.

20 червня 2017 року працівники відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД провели
виїзний прийом громадян в Новоастраханській
територіальнній громаді Луганської області. Було
проведено правове навчання для ВПО, інвалідів та
осіб похилого віку, на якому була надана інформація
щодо роботи Центру, розглянуто питання оформлення
права власності та оформлення соціальних пільг.
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З 23 червня 2017 року з 12:00 до 13:00
год. в приміщенні КУ «Попаснянський районний
центр первинно-медичної допомоги» Золотівської
сімейної амбулаторії розпочав свою роботу
мобільний пункт консультування для осіб з
особливими потребами І, ІІ групи інвалідності.
Працівниками відділу «Попаснянське та Гірське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ з
надання БВПД 23.06.2017р. проконсультовано 10
осіб (6 інвалідів, 4 працівника медичного закладу).

22 червня 2017 року начальником відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД надано
адресну допомогу клієнту, який є інвалідом 1 групи
з метою надання правової консультації особам з
обмеженими можливостями пересування.

29 червня 2017 року начальником
відділу
"Лисичанське
бюро
правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД надано адресну допомогу клієнту, який
є інвалідом 2 групи з метою надання правової
консультації особі.

Захід 1.4.7 Проведення правопросвітницьких заходів, організація роботи мобільного
консультаційного пункту, з метою розширення доступу до БПД малозабезпечених осіб - у
районних/міськрайонних центрах зайнятості (відповідно до окремого Плану)
05 квітня 2017 року начальник відділу
«Кремінське бюро правової допомоги» Зоя Жадан
разом з Кремінським районним центром зайнятості
прийняла участь у 2 семінарах з безробітними, що
стоять на обліку в центрі зайнятості. Була надана
інформація щодо роботи центру, розглянуто питання
працевлаштування, оформлення документів та
трудових угод, правові відносини з роботодавцями.
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01 червня 2017 року
на базі Луганського
обласного центру соціально-психологічної допомоги
працівниками відділу «Кремінське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД та працівниками Управління
соціального
захисту
населення
Кремінської
райдержадміністрації
проведено
правопросвітницький захід щодо роботи з клієнтами, які
опинились в складних життєвих обставинах. На
прийом звернулось 9 осіб, яким надана кваліфікована
допомога в вирішенні проблемних питань.

На виконання Меморандуму про співпрацю з Кремінським районним центром
зайнятості 02 червня 2017 року начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД Жадан З.М. прийняла
участь у семінарі з безробітними, що
стоять на обліку в центрі зайнятості. Була
надана
інформація
щодо
роботи
Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД,
розглянули
питання
працевлаштування,
оформлення
документів та трудових угод, правові
відносини з роботодавцями.

22 червня 2017 року в приміщенні
Управління соціального захисту Кремінської
райдержадміністрації
начальником
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Жадан
З.М. проведено консультування громадян.
За юридичною консультацією звернулось 3
особи з наступними питаннями: оформлення
соціальних виплат; оформлення субсидії та умови
оформлення субсидії.

Захід 1.4.8. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою
розширення доступу до БПД малозабезпечених осіб
15 травня 2017 року в Кремінському районному центрі зайнятості (м. Кремінна,
пл. Красна, 6-б) працював дистанційний пункт доступу до БПД.
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Дистанційний пункт доступу до БПД в Рубіжанському міському центрі зайнятості
(м. Рубіжне, вул. Будівельників, 34) працював 03.06.2017р..
14 червня 2017 року в Попаснянському районному центрі зайнятості (м. Попасна,
вул. Базарна, 2) працював дистанційний пункт доступу до БПД.
Захід 1.4.9 Забезпечення роботи «мобільних соціальних офісів», організація виїзних
прийомів, дистанційних пунктів доступу до БВПД тощо на території сільських, селищних,
міських рад
05 квітня 2017 року відбулась мобільна правова приймальня в Мирнодолинській
сільській раді Попаснянського району за участі директора Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД Володимира Богуша та працівників Головного управління юстиції у Луганській
області. За консультацією звернулось 8 осіб (4 жінки і 4 чоловіка) з наступними питаннями:
1) встановлення факту належності документації; 2) про укладання договорів користування
земельною ділянкою; 3) щодо нарахування субсидій.

05 квітня 2017 року працівники відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД провели виїзний прийом громадян в селі Боровеньки
Кремінського району. Також було проведено вуличне консультування громадян.

10 квітня 2017 року працівники відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД провели виїзний
прийом громадян в Єпіфанівській територіальній
громаді. На прийом звернулось 2 особи. Інформація
щодо роботи Сєвєродонецького центру розміщена в
клубі, бібліотеці, магазині та сільській раді.
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19 квітня 2017 року відбулась виїзна мобільна приймальня в
селищній раді смт. Тошківка Попаснянського району. Правові
консультації надавала начальник відділу правової інформації та
консультацій Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД Ягудіна І.В.. За
консультацією звернулось 10 осіб з такими питаннями: забезпечення
вугіллям, поновлення строку для прийняття спадщини,
компенсаційні виплати, оформлення пенсії тощо.

11 травня 2017 року
було проведено виїзну мобільну приймальню на
території Білогорівської селищної ради, село
Золотарівка.
Консультували
директор
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД Володимир Богуш і начальник ГТУЮ в
Луганській області Тетяна Філатова. На
прийом звернулось 5 осіб з наступними
питаннями: право власності на житло,
призначення субсидій.
19 травня 2017 року було проведено виїзну
мобільну приймальню на території Бараниківської
сільської ради Кремінського району Луганської
області. Консультування здійснював
начальник
відділу представництва Сєвє-родонецького місцевого
центру з надання БВПД
Ігор Хорольський. За
консультацією звернулось дві особи із земельними
питаннями.

22 травня 2017 року о 10:00 в приміщенні
виконкому Золотівської міської ради за адресою:
кв. Сонячний, 8а, м. Золоте, відбувся виїзний
прийом громадян головою Попаснянської
районної ради Жалдаковим Костянтином спільно
з начальником голов-ного управління Пенсійного
фонду в Луганській області Шаруновою
О.. Також, в роботі виїзного прийому громадян
прийняла
участь
начальник
відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД Ірина Сушко.
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Мешканці міста Золоте мали можливість
звернутись із запитаннями до спеціалістів у
відповідних сферах. Всього на прийом завітали
понад 50 мешканців міста.
Ірина Сушко надала допомогу з питань
оформлення документації, а також консультації у
сфері праці та соціального права (оформлення
субсидій).

02.06.2017р. начальник відділу «Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД Ірина Сушко
здійснила виїзний прийом громадян у селищі
Тошківка Луганської області. За правовою допомогою
звернулося 7 громадян із питань, які стосувалися
земельного, трудового та спадкового законодавства.

16.06.2017р. з 11-00 в приміщенні селищної
ради смт. Нижнє Попаснянського району проведені
консультації в мобільній правовій приймальні.
В мобільній правовій приймальні консультували
працівники Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД та правозахисна організація БФ
«ПРАВО на ЗАХИСТ», яка працює під егідою
UNHCR Агенство ООН у справах біженців.
Під час прийому мешканці скористались
своїм правом на безоплатну первинну правову
допомогу та отримали відповіді по питанням щодо
встановлення факту родинних відносин, процедури
оформлення спадщини на нерухоме майно,
земельних спорів.
20 червня 2017 року працівники відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД провели
виїзний прийом громадян в Новоастраханській
територіальнній громаді Луганської області.
Також в с. Ново-Астрахань проведено
вуличне інформування населення щодо роботи
Сєвєродонецького МЦ з НБВПД та розміщено
інформаційно-просвітницькі матеріали в клубі,
бібліотеці, магазині та сільській раді.
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23 червня 2017 року начальником відділу правової
інформації та консультацій Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД Іриною Ягудіною було проведено виїзне
консультування громадян Новоастраханської міської ради.
Надано роз’яснення та консультації з правових питань.

Захід 1.4.10 Здійснення виїзних прийомів, надання адресної допомоги особам з
обмеженими можливостями пересування
Працівники Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД постійно проводять
виїзні прийоми громадян. Так, у селищах Кремінського району проведено 10 виїздних
прийомів громадян: Підвідьхи, Житлівка, Михайлово, Червона Діброва, Кузьмино, Стара
Краснянка, де надано консультації 48 особам.
Також:
22 червня 2017 року начальником відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД надано
адресну допомогу клієнту, який є інвалідом 1 групи з
метою надання правової консультації особам з
обмеженими можливостями пересування.

29 червня 2017 року начальником
відділу
"Лисичанське
бюро
правової
допомоги" Сєвєродонецького МЦ з надання
БВПД надано адресну допомогу клієнту, який
є інвалідом 2 групи з метою надання правової
консультації особі.

06 червня 2017 року начальником відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД надано адресну правову допомогу
особам з таких питань:
-здійснення
перерахунку
пенсій
відповідно
до
Закону
України
"Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування";
-порядок
отримання
безоплатної
вторинної правової допомоги;
Також, громадян проінформовано щодо
запобігання шахрайства із платіжними картками
та надано соціальні газети.
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20 червня 2017 року в приміщенні
медичного пункту ВП «Шахта Карбоніт» ДП
«Первомайськвугілля» з 10-00 до 12-00 год.
працював мобільний пункт консультування
медичних працівників шахти, а також
працівників «Станції швидкої допомоги»
організований відділом «Гірське бюро правової
допомоги»
Сєвєродонецького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги».
Захід 1.4.12. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства
юстиції України
У Сєвєродонецькому місцевому центрі та відділах «Бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ забезпечено належні умови для надання доступу населення до
електронних сервісів Міністерства юстиції.
Захід 1.4.13 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
19 травня 2017 року працівниками відділу
«Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
проведено навчання для працівників Кремінського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. Такі заходи дають змогу надати інформацію
щодо юридичних питань, донести зміни в
законодавстві до широких мас населення, особливо
сільського. Жителі села мають змогу передати свої
проблемні питання через соціальних фахівців
і
отримати відповідь без виїзду до міста.
01 червня 2017 року в рамках виконання Регіонального плану надання правової
допомоги Регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Луганській та Харківській областях на 2017 рік, працівники відділу «Кремінське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
прийняли участь в
заході, присвяченому «Міжнародному дню
захисту дітей», який проводився в дитячому
паркі міста Кремінна (Луганська обл.). На
даному заході працівниками Кремінського
бюро правової допомоги було розповсюджено інформаційні буклети з
контактними даними Сєвєро-донецького
місцевого центру з надання БВПД та бюро
правової допомоги в Луганській області.
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Також,
01.06.2017р.
в
приміщенні
Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №8 за адресою: Луганська область, м.
Рубіжне, вул. Менделєєва, буд. 35, заступником
начальника відділу " Рубіжанське бюро правової
допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги Бобильовою Аліною була проведена
правова бесіда для учнів 4 класу на тему:
"Права дитини - права людини", присвячена
"Міжнародному дню захисту дітей". Учні
отримали правові знання щодо механізму захисту
прав дитини.

Захід 1.4.14 Утворення та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу, шляхом
використання системи «Бібліоміст» бібліотек – для проведення скап-консультувань,
відеоконференцій
У 2016 році Сєвєродонецьким МЦ заключені меморандуми про співпрацю з
бібліотеками, де передбачено утворення дистанційних пунктів доступу до БПД через Skypeзв’язок шляхом використання системи «Бібліоміст» у:
1) Сєвєродонецькій міській публічній бібліотеці для дорослих;
2) Кремінській центральній бібліотечній системі;
3) Попаснянській центральній бібліотечній системі;
4) Лисичанській центральній бібліотечній системі;
5) Рубіжанській центральній бібліотечній системі;
На жаль, у 2 кварталі 2017 року через систему «Бібліоміст» не звернулось жодної
особи, але належні умови для цього забезпечено.
Завдання 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам
системи БПД
Захід 1.5.1 Аналіз статистичних показників задля 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. 1,2,21,22,8 – 12 ч. 1 ст. 14 Законом України «Про
безоплатну правову допомогу». За підсумком, Центром було укладено 2 контракти з
адвокатами у 2 кварталі 2017 року.
Захід 1.5.3 Консультативна допомога адвокатам щодо
порядку оформлення актів за виконаними дорученнями
Постійно проводяться зустрічі з адвокатами, а також
консультування адвокатів у телефонному режимі щодо
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проблемних питань, які виникають під час оформлення та подачі до Центру актів за
виконаними дорученнями.
Захід 1.5.5. Здійснення моніторингу та поширення серед адвокатів 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 1.5.9. Узагальнення та поширення кращих практик адвокатської діяльності,
прикладів успішного захисту, інформації щодо успішних та типових справ працівників
центру. Постійне наповнення інформаційного дайджесту системи безоплатної
правової допомоги в Україні
Щомісяця до 8 числа працівниками Сєвєродонецького МЦ проводиться узагальнення
кращої практики надання адвокатами БВПД. Дані подаються до Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях для
подальшого наповнення інформаційного дайджесту.
Так, у другому кварталі 2017 р. адвокатами було відзвітовано по 26 успішним справам.
Центром регулярно розповсюджуються інформаційні дайджести БПД серед адвокатів,
які надають БВПД та уклали контракти з Сєвєродонецьким МЦ.
Захід 1.5.12. Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та
рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку
допомогу
У другому кварталі Сєвєродонецьким 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.

Захід 1.5.14 Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу
адвокатів, які надають БВПД
З метою раціонального розподілу справ між адвокатами для надання безоплатної
вторинної правової допомоги, а також забезпечення якісної та своєчасної правової допомоги
Сєвєродонецьким МЦ у 2 кварталі 2017 року був проведений аналіз потреби в залученні
адвокатів та проведення конкурсу з відбору адвокатів. Також була проведена наступна
інформаційно-роз`яснювальна робота, а саме:
- надіслано 15 повідомлень на електроні скриньки адвокатів в Луганській області, які
знаходяться в Єдиному реєстрі адвокатів України.
34

- проінформовано 10 осіб у телефонному режимі, щодо переваг роботи в системі
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Серед проінформованих бажання співпрацювати виявили 5 адвокати.
Захід 1.5.16. Аналіз скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості
надання БВПД, участь адвоката в підвищенні кваліфікації та винесення на обговорення
Керівної ради питання щодо виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають БВПД
Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз скарг на адвокатів, які надають
БВПД. У період з 03 квітня по 30 червня 2017 року до Центру надійшло 2 скарги на роботу
адвокатів.
За для швидкого та позитивного вирішення питань, директором центру витребувано
пояснення з адвокатів та проведено особисту бесіду. Клієнтів повідомлено про хід виконання
справ.
Захід 1.5.17 Надання консультацій з питань державної реєстрації громадських
формувань місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Сєвєродонецький місцевий центр продовжує
роботу з прийому та видачі документів,
щодо
державної реєстрації громадських формувань, та
надання консультацій.
Станом на 30 червня 2017 року Сєвєродонецьким
МЦ прийнято 30 заяв та внесені відомості до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань документи щодо
державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи. Також, центром постійно проводиться
розміщення актуальної інформації на офіційному сайті
центру в мережі Фейсбук.

Захід 1.5.18. Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості надання
безоплатної правової допомоги для працівників місцевого центру (підвищення кваліфікації)
також на базі МРКП, за участю ГО, адвокатів-тренерів
10 червня 2017 року в готелі «Мир» м. Сєвєродонецька працівники Сєвєродонецького
місцевого центру прийняли участь у тренінгу, який організовано спільно Координаційним
центром з надання правової допомоги та Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав
людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» за участю адвокатів-тренерів.
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Захід 1.5.19. Моніторинг дотримання МЦ та Бюро правової допомоги 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. Участь працівників Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів , обмін досвідом між
працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання
та поширення позитивного досвіду
30-31 травня 2017 року у місті Святогірськ працівники Сєвєродонецького та
Старобільського місцевих центрів з надання БВПД, а також перший заступник директора
Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській області Родіонова О.О.
прийняли участь у тренінгу на тему: «Міжнародні стандарти захисту прав внутрішньо
переміщених осіб та осіб, що постраждали у ході конфлікту», організоване Міжнародною
громадською організацією Норвезькою Радою у справах біженців в Україні, та отримали
Сертифікати.

Також, працівники відділу правової
інформації
та
консультацій,
відділу
представництва і бюро правової допомоги
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
БВПД успішно пройшли дистанційний курс
«Робота з клієнтом» та отримали відповідні
знання, що покращили роботу працівників з
клієнтами.

Захід 2.1.3. 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
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10 червня 2017 року в готелі «Мир»
м. Сєвєродонецька працівники Сєвєродонецького
місцевого центру прийняли участь у тренінгу, який
організовано спільно Координаційним центром з
надання правової допомоги та Проектом Ради
Європи «Посилення захисту прав людини
внутрішньо переміщених осіб в Україні» за участю
адвокатів-тренерів.
Захід 2.1.4 Проведення навчальних заходів для працівників центрів за участю ГТУЮ
09 червня 2017 року працівники відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами Сєвєродонецького місцевого центру прийняли участь в онлайн-семінарі на тему:
«Проблемні питання у сфері реєстрації громадських формувань»», організованому ГТУЮ у
Луганській області.
Захід 2.1.5. Залучення у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для
забезпечення надання БВПД суб’єктам відповідного права, у разі, коли зазначені суб’єкти не
володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими
У період з 01.04.2017р. по 30.06.2017р.
(сурдоперекладача) не виникало.

необхідності у залученні перекладача

Захід 2.1.6. Розвиток та навчання параюристів територіальних громад з питань
запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності
21 червня 2017 року
начальник відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко разом з членами
комісії з правової освіти Попас-нянського професійного
ліцею залізничного транспорту провели тренінг на тему:
«Гендерна рівність, попередження насильства в сім’ї та
протидії торгівлі людьми» для молоді, яка проходить
виробничу практику в ліцеї.
Під час проведення тренінгу було висвітлено
поняття гендерної рівності, попередження насильства в
сім’ї, торгівля людьми, способи впливу й примусу,
протидія торгівлі людьми, сфери експлуатації, захист і
підтримка потерпілих, ознайомлено з правилами
безпечного виїзду та перебування за кордоном, а також
проведено
анкетування
«Торгівля
людьми
–
найжахливіша форма злочинності».

Завдання 2.2 Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних
платформ
Захід 2.2.1. Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МРКП, підвищення
кваліфікації
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24 квітня 2017 року керівник Харківської
МРКП Ростислав Росоловський у рамках
регіональної місії відвідав Сєвєродонецький
місцевий центр з надання БВПД, а також
Рубіжанське та Лисичанське бюро правової
допомоги. Було проведено опитування працівників
Центру щодо потреби у навчанні.

Захід 2.2.3. Висвітлення інформації про функціонування МРКП мережі Інтернет
Інформація щодо функціонування МРКП висвітлюється на офіційній сторінці Фейсбук
Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД.
Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»
Захід 2.3.1. Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних
консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу
правових консультацій "WikiLegalAid" – відповідно до тематики, визначеної КЦ
Впродовж 2 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ розроблено та висвітлено одну
юридичну консультацію на тему: «Отримання дозволу на перевезення неповнолітньої дитини
через лінію зіткнення для отримання паспорту».

1.3. Децентралізація системи БПД
Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД,
прийняття управлінських рішень
Захід 3.1.3 Оприлюднення звітів про виконання квартальних планів роботи центрів
Звіти про виконання квартального плану за 1 квартал 2017 року надіслано до
Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській області для оприлюднення
на офіційному сайті Центру у 1 декаді квітня 2017 року.
Захід 3.1.4 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань
організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою
прийняття управлінських рішень
18 квітня 2017 року
директором
Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД
Володимиром Богушем проведено
робочу нараду для працівників
Центру з питань організації роботи
щодо виконання завдань річного
плану діяльності Центру у 2
кварталі 2017 року.
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Завдання 3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД
Захід 3.2.1. Аналіз поданої інформації до РЦ та моніторинг проведення
правопросвітницької роботи МЦ
Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз інформації, яка надається до
Регіонального центру. Також, у 2 декаді червня 2017 року проведено аналіз правопросвітницької роботи Центру, за його результатами визначено пріоритетні напрямки цієї
роботи у третьому кварталі 2017 року.

Захід 3.2.2. Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг проведення
правопросвітницької роботи Бюро правової допомоги
Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз інформації, яка надається до Центру
відділами «Бюро правової допомоги», а також у 2 декаді червня 2017 року проведено аналіз
правопросвітницької роботи відділами «Бюро правової допомоги», за його результатами
визначено пріоритетні напрямки цієї роботи у третьому кварталі 2017 року.
Захід 3.2.4 Виїзний моніторинг, спостереження та оцінювання надання Бюро
безоплатної правової допомоги. Щомісячно проводилися виїзди до відділів бюро правової
допомоги з метою перевірки надання БПД.
22 червня 2017 року директором Сєвєродонецького МЦ Володимиром Богушем
проведено виїзний моніторинг діяльності до відділу «Попаснянське бюро правової допомоги»
з метою оцінювання надання працівниками Бюро безоплатної правової допомоги.
Захід 3.2.5. Аналіз своєчасності та повноти надання звітів МЦ за напрямками
діяльності
У 2 декаді червня 2017 року проведено аналіз своєчасності та повноти надання звітів
працівниками відділів Сєвєродонецького МЦ. За результатами аналізу визначено, що звіти
подаються своєчасно та в повному обсязі.
Захід 3.2.7. Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи,
з метою покращення роботи
У 2 декаді червня 2017 року проведено аналіз виконання відділами Сєвєродонецького
МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи Центру. Отримано результати
проведення правопросвітницьких заходів у 2 кварталі 2017 року та визначено проблемні
питання, які виникають при організації таких заходів.

Захід 3.2.9. Аналіз ефективності 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.
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Завдання 3.3 Управління людськими ресурсами
Захід 3.3.3. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні онлайн навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової
допомоги, з надання БППД та БВПД
Впродовж 2 кварталу 2017 року
Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішні
навчання працівників з таких питань: порядок
надання БППД та БВПД; організація
проведення правопросвітницьких заходів;
вимоги щодо роботи з клієнтом; основні
принципи роботи відділу представництва та
Бюро правової допомоги
при здійснені
представництва інтересів осіб
в судових
органах влади; правила заповнення даних у
програмі КІАС.
У червні 2017 року проведено навчання з новопризначеним працівником відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги» щодо надання БППД та БВПД.
Захід 3.3.6. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні онлайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ включно з бюро правової допомоги з питань
організації та планування фінансової діяльності, раціонального використання бюджетних
коштів, формування бюджетних запитів
У першій декаді квітня 2017 року головним бухгалтером та відповідальною особою
за організацію та проведення процедур закупівель Сєвєродонецького місцевого центру з
надання БВПД проаналізовано застосування системи електронної закупівлі при укладені
договорів про поставку товарів. Визначено, що потрібно збільшити межу з якої всі закупівлі
повинні проводитись через систему електронних торгів.
25 травня 2017 року головний бухгалтер Сєвєродонецького МЦ Зінченко Олена
розповіла працівникам Центру про раціональне використання бюджетних коштів при
плануванні закупівлі товарів та послуг.
02 червня 2017 року головний бухгалтер Сєвєродонецького МЦ
провела роз’яснювальну роботу з працівникам
відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами щодо проблемних питань відносно
порядку підготовки документів (юридичні
зобов’язання; фінансові зобов’язання; платіжні
доручення) для оплати послуг та відшкодування
витрат адвокатів, які надають БВПД, та
ознайомила з правилами заповнення звітності по
КПКВК 3603030.

Зінченко Олена

06 червня 2017 року головний бухгалтер Сєвєродонецького МЦ Зінченко Олена
розповіла працівникам Центру включно з Бюро правової допомоги про порядок оформлення
Звіту про використання коштів, виданих на відрядження.
Захід 3.3.7. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні
он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової допомоги з питань
організації, планування діяльності МЦ, Бюро; аналітичної спроможності центрів
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Впродовж 2 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішні навчання
для працівників Центру з наступних питань:
- планування діяльності МЦ;
- моніторинг діяльності Бюро правової допомоги щодо надання БПД;
- внесення відомостей про звернення клієнтів до програми КІАС працівниками відділів
Бюро та направлення звітів до МЦ щодня;
- порядок надання та
оформлення
звітів про
виконання квартального плану
діяльності Центру;
моніторинг
щодо
необхідності залучення адвокатів до надання БВПД;
- обговорення проблемних питань щодо якості
надання працівниками Центру
безоплатної правової допомоги.
Захід 3.3.8. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні
он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової допомоги з питань
матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури, використання ПЗ
29
червня 2017 року головний
спеціаліст відділу підтримки та розвитку
інфраструктури Сєвєродонецького МЦ
провів
роз’яснювальну
роботу
з
працівниками Центру на тему: «Запобіжні
заходи щодо захисту комп’ютерів від
кібератаки вірусу – Вимагача». З
працівниками відділів «Бюро правової
роботи» проведено дану роботу у
телефонному режимі.
Захід 3.3.9 Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні
он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ включно з бюро правової допомоги з питань
комунікації: проведення правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних
матеріалів, презентацій, організація та проведення круглих столів тощо
Впродовж 2 кварталу 2017 року
Сєвєродонецьким
МЦ
проведено
внутрішні навчання для працівників
Центру з наступних питань: організація
проведення правопросвітницьких заходів
з залученням ГО, ОМС; розповсюдження
інформаційно-просвітницьких матеріалів
серед населення; підготовка презентацій
на правову тематику для цільової
аудиторії; участь в різноманітних
заходах, які проводять партнери з метою
розповсюдження інформації про Центр.
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1. 4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
Захід 4.1.2. Моніторинг щодо кількості офісів громадського захисту та визначення місця
розташування
Харківська правозахисна група Української Гельсінської спілки з прав людини (спільно
з ГО «Луганське відділення КВУ), адреса: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 34, оф.
26.

1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших
новітніх інформаційних технологій
Захід 5.1.1. Застосування ПЗ «M.E.DOC IS» та використання з метою
формування податкової, статистичної, бюджетної та фінансової
звітності, звітності до ФСС з ТВП
Застосовується головним бухгалтером Сєвєродонецького МЦ
постійно у разі необхідності виконання бюджетної звітності.

Завдання 5.2. Електронний документообіг та кадровий облік
Захід 5.2.1 Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної діяльності) –
відсоток впровадження ПЗ 100%.
Захід 5.2.2 Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління (електронний
документообіг - вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної
діяльності) – здійснюється регулярно
Захід 5.2.3 Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників на
роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення військового обліку,
підготовка проектів наказів, облік та моніторинг робочого часу)
відсоток впровадження ПЗ 100%.
Завдання 5.3. Інноваційні форми доступу до БПД
Захід 5.3.2. Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладення договорів про
співпрацю
Сєвєродонецьким МЦ протягом звітного періоду укладено 6 угод про співпрацю з:
1.) Сектором ювенальної пробації м. Сєвєродонецька;
2.) Кремінським відділом з питань пробації;
3.) Попаснянським відділом з питань пробації;
4.) Рубіжанським відділом з питань пробації;
5.) Сєвєродонецьким відділом з питань пробації;
6.) Лисичанським відділом з питань пробації.
В кожній угоді передбачено утворення дистанційного та мобільного пункту доступу до
БПД.
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Захід 5.3.3. Аналіз даних із СПЗ КІАС, щодо необхідності її модернізації
Сєвєродонецьким МЦ проведено аналіз щодо модернізації даних із СПЗ КІАС у 3 декаді
червня 2017 року та підготовлено відповідні пропозиції.
Завдання 5.4 Створення порталу системи БПД
Захід 5.4.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту
БПД
Протягом 2 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ надавались статті до
Регіонального центру для публікації на офіційній сторінці Регіонального центру з надання
БВПД у Луганській та Харківській областях http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny
Завдання 5.6. Розвиток аналітичної спроможності центрів
Захід 5.6.1 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 5.6.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих
доручень).
За другий квартал 2017 року Сєвєродонецьким МЦ було видано 170 доручень та 16
наказів працівнику відділу представництва для складання процесуальних документів та
здійснення представництва інтересів. Розподіл справ між адвокатами проводився у
відповідності до затвердженого Порядку розподілу справ між адвокатами, які надають БВПД.
Щомісячно до Координаційного центру з надання правової допомоги подається Звіт про
видані доручення адвокатам для надання БПД по ЦАС.
Захід 5.6.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок
доступу
Протягом другого кварталу 2017 року до Сєвєродонецького МЦ звернулось 1081 осіб,
що становить 0,3% від загальної кількості населення, що обслуговується Сєвєродонецьким
МЦ (338 275 чол.).
Захід 5.6.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів
Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами Сєвєродонецького МЦ
щомісячно проводиться аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів. За другий
квартал 2017 року Центром було прийнято та перевірено 521 акт надання БВПД.
Захід 5.6.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ.
Працівником відділу представництва Сєвєродонецького МЦ та працівниками відділів
«Бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ було складено 36 процесуальних
документів за 2 квартал 2017 року. Даний аналіз проводиться щомісячно.
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Захід 5.6.6. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам
Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами Сєвєродонецького МЦ
щоп’ятниці надсилається до Регіонального центру Звіт про стан реєстрації фінансових
зобов’язань за бюджетною програмою КПКВК 3603030 (оплата послуг адвокатам). Аналіз
щодо кількості виплачених коштів адвокатам проводився у 3 декаді кожного місяця у звітному
періоді, тож було прийнято 73 акти ЦАС та здійснено оплату на суму 40594,4 грн..
Захід 5.6.7 Аналіз показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на
території; постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів,
кількість суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ відбування покарань,
психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо)
З метою покращення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги,
Сєвєродонецьким МЦ щомісячно проводиться аналіз показників роботи адвокатів, які уклали
контракт з центром.
Фіксуються випадки відмови адвоката від прийняття доручення по справі. Факти
відмови враховуються при розподілі справ.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 квітня по 30 червня 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1081 звернень клієнтів, з яких 1032 нових звернень
клієнтів, 49 повторних звернень; 906 особам було надано правову консультацію, 175 із них
написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів
№
з/п

Найменування відділу
Сєвєродонецького МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових звернень
про надання БВПД

1

Відділ правової інформації та
консультацій

175

35

140

2

Відділ «Гірське бюро»

202

202

0

3

Відділ «Кремінське бюро»

154

143

11

4

Відділ «Лисичанське бюро»

194

182

12

5

Відділ «Попаснянське бюро»

208

206

2

6

Відділ «Рубіжанське бюро»

148

138

10

1081

906

175

Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 194 рішення
про надання БВПД, видано 170 доручень адвокатам, та 26 наказів штатним працівникам
(представництво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів). По 1
письмовому зверненню було надано відмову у наданні БВПД.
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального
забезпечення 266 ( 25 %), спадкового 142 (13 %), сімейного 124 (11 %), трудового 89
(8%), адміністративного 9 (1 %), земельного 8 (1 %), договірного 39 (4 %), житлового
90 (8 %), іншого цивільного права 245 (23 %), з питань виконання судових рішень 36 (3%),
з інших питань 32 (3 %) та з неправових питань 1 (0,1%).
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Сєвєродонецького МЦ за звітний
період за категорією питань.
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання БВПД до
Сєвєродонецького МЦ, за статтю

жінки
703 (67%)

чоловіки
329 (33%)

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

від 35 до 60 років
включно
478 чол. (48%)

від 18 до 35 років
включно
180 чол. (24%)

до 18 років
1 чол.(0,005%)

понад 60 років
373 чол. (36%)

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за другий квартал 2017 року найбільше
позитивних рішень було прийнято по інвалідам 1 (3%), малозабезпеченим особам
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 4 (11 %),
ветеранам війни 3 (8 %) та внутрішньо переміщеним особам 28 ( 78 %) тощо.
Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за
категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за другий квартал 2017 року
звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) - 55 ( %); інваліди – 14 ( %); ветерани війни – 11 ( %); внутрішньо
переміщені особи – 109 ( %); інші категорії – 1 (%).
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Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання
БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають право
на отримання БВПД
внутрішньо
переміщені особи
57%

малозабезпечені
особи
29%

інші категорії
1%
інваліди
7%

ветерани війни
6%

Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в тому числі Бюро
правової допомоги за другий квартал 2017 року було:
✓
здійснено 26 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність
5 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 126
осіб, в тому числі 116 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень
до мобільних консультаційних пунктів та 10 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 75 правопросвітницьких заходів.
✓
розміщено у ЗМІ 2 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.
✓
надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Сєвєродонецького місцевого
центру з НБВПД в розрізі бюро

№
з/п

1

Найменування
Бюро
Сєвєродонецького
МЦ

Гірське бюро

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

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

Кількість ОМС
та установ провайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

К-ть
проведен
их правопросвітни
цьких
заходів

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

2/7

0

0

11

0

47

2

Кремінське бюро

3

14/63

3/6

0

21

0

Лисичанське бюро

2/2

0

0

9

0

4

Попаснянське
бюро

4/26

1/2

0

14

0

5

Рубіжанське бюро

0

1/2

0

11

0

26/116

5/10

0

75

0

Разом по МЦ:
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