ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Сєвєродонецьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги квартального плану
діяльності за 3 квартал 2017 року.
ЗМІСТ:
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами
1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад
1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж
системи БПД
1.3. Децентралізація системи БПД
1.4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
1.5. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших
новітніх інформаційних технологій
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
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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»).
У 3 декаді вересня 2017 року відділом правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами
надання БППД Сєвєродонецького МЦ проведено аналіз першочергових правових потреб
населення м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, Кремінського та Попаснянського
районів Луганської області. Детальніше можна переглянути за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=0ByBxr4Cv02bTY1hHUlBsbjdidmM

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.
18 липня 2017р. відбувся круглий стіл “Оформлення паспортних документів, реєстрація
місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб, що проживають на непідконтрольних
уряду територіях”, організований Норвезькою радою у справах біженців. Участь в даному заході
взяв директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш.
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Під час круглого столу були обговорені питання, які стосуються практичних аспектів
процедури ідентифікації особи, яка проживає на непідконтрольній уряду території, ефективності
взаємодії державних інституцій та громадських організацій, а також співпраці благодійних
організацій з медіа з метою інформування громадян щодо процедурних питань отримання
вперше паспортних документів громадянами України.

24.07.2017 р. в приміщенні Рубіжанської центральної міської бібліотеки для дітей
відбулась правова бесіда за участі головного спеціаліста відділу «Рубіжанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ та
працівників бібліотеки. Метою бесіди
було підвищення правової обізнаності
населення
щодо
можливості
отримання
безоплатної
правової
допомоги в рамках законодавства та
розміщення інформаційних буклетів з
контактними
даними
місцевих
центрів з надання БВПД та їх
структурних відділів (бюро правової
допомоги) у Луганській області.

25 липня 2017 року у приміщенні
Кризового медіа-центру “Сіверський Донець”
Головним територіальним управлінням юстиції у
Луганській області було проведено “Публічний
звіт “ про результати діяльності ГТУЮ у
Луганській області у І півріччі 2017 року. В
даному
заході
участь
взяв
директор
Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш.
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З метою підвищення рівня знання українцями своїх прав у різних сферах життя, правової
свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права 25 липня 2017 року Головне
територіальне управління юстиції у Луганській області розпочав роботу намету “Перехрестя
права”, який встановлено на перехресті проспекту Хіміків та проспекту Центральний міста
Сєвєродонецьк
Директор
Сєвєродонецького
МЦ Володимир Богуш та начальник
відділу правової інформації та
консультацій Ірина Ягудіна взяли
участь в даному заході.
У
цьому
наметі
кожен
бажаючий може отримати наочні
матеріали у вигляді методичних
рекомендацій та брошур, а також
контактну інформацію щодо усіх
структурних підрозділів Голов-ного
територіального управління юстиції та
Центрів
безоплатної
вторинної
правової допомоги у Луганській
області.
Протягом звітного періоду намет «Перехрестя права» у м.
Сєвєродонецьку працював дев’ять разів.

26.07.2017р.
начальник
відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» та
головний спеціаліст відділу «Гірське бюро
правової допомоги» провели спільну нараду
разом з завідуючою дитячої бібліотеки
централізованої бібліотечної системи Е.
Бесмертною. Працівники бюро передали в
бібліотеку
інформаційні
буклети
щодо
правового захисту дітей в Луганській області.
На нараді було узгоджено складання договору
про співпрацю та плану роботи на поточний рік.
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27.07.2017р. відбулась робоча зустріч між головою
Громадської організації "Луганська обласна організація
"Солідарність" та заступником начальника відділу
«Рубіжанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ Аліною Бобильовою. Метою даної зустрічі було
обговорення питання відносно проведення тематичних
круглих столів в приміщенні ГО. Також, були розміщенні
інформаційні буклети з контактними даними місцевих
центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги у
Луганській області.

03.08.2017р. начальник відділу «Попаснянське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Ірина Сушко провела зустріч з громадськими та
благодійними організаціями для цільової аудиторії
громадян.
Після
зустрічі
було
досягнуто
домовленості з представниками МБФ «Український
жіночий
фонд»,
щодо
розповсюдження
інформаційних буклетів серед населення та
подальшої співпраці.
09.08.2017р. начальником відділу «Лисичанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ та працівниками Головного територіального управління юстиції у
Луганській області у встановленому в м. Лисичанську наметі «Перехрестя права» здійснено
консультування громадян.
Начальником відділу Тетяною
Лютою проконсультовано 3 особи, яких
турбували питання перерахунку пенсії,
примусове виселення з приватного
будинку та інші. Мешканцям міста були
роздані
інформаційні
буклети
з
житлових, сімейних, трудових та
соціально-правових питань.

16.08.2017р. відбувся круглий стіл
“Захист
трудових
прав
внутрішньо
переміщених
осіб”,
організований
Норвезькою радою у справах біженців.
Участь в даному заході взяла начальник
відділу правової інформації та консультацій
Сєвєродонецького МЦ Ірина Ягудіна.
Під час круглого столу були
обговорені
питання,
які
стосуються
процедури підтвердження стажу роботи на
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непідконтрольній уряду території, негативних наслідків несплати робото-давцями єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та часткової компенсації витрат
на заробітну плату для роботодавців, які працевлаштували ВПО та інші питання.
23.08.2017р. відділом «Гірське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ проведено
правопросвітницький захід з нагоди святкування
Дня державного прапору України. Працівниками
бюро біля будівлі виконкому Гірської міської ради
була проведена лекція про Державний прапор
України, історію його виникнення та святкування.
Також, всі присутні отримали інформаційні буклети
з соціально-правових питань.

23.08.2017 р. заступником начальника відділу «Рубіжанське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ з нагоди святкування Дня державного прапору України була проведена
лекція
в
приміщені
Рубіжанського місцевого центру
соціальної служби для сім’ї дітей
та молоді на тему "Державний
прапор України", також була
надана інформація щодо роботи
бюро.
Присутні
отримали
інформаційні
буклети
з
соціально-правових питань.

31.08.2017р.
начальник
відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко взяла
участь у круглому столі з питань згуртування
громади, розвитку правового та соціального
захисту, об’єднання територіальних громад,
розвиток адміністративних послуг.

04.09.2017р. в приміщенні Михайлівської сільської ради відбулась робоча зустріч між
Михайлівським сільським головою Вербицьким В.О., директором Луганського обласного центру
соціальної - психологічної допомоги Єременко Ю.В., та заступником начальника відділу
"Рубіжанське бюро правової допомоги" Бобильовою
А.В. Метою даної зустрічі було обговорення питання
щодо створення на базі Михайлівської сільської
ради" мобільного соціального офісу" для організації
виїзного прийому дистанційного пункту доступу до
БВПД на тереторії сільської ради. В ході зустрічі
було обговорено та призначено дату проведення
виїзного прийому на 08.09.2017 року.

04.09.2017р. під патронатом уряду Японії
розпочав свою роботу триденний круглий стілтренінг з обговорення найактуальніших питань
громад на Сході України в якому прийняла участь
начальник відділу «Попаснянське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко. В
перший день круглого столу обговорювалися
питання гендеру, маскулинністі та фемінністі.
Проведено квест-гендерна рівність в Україні в
сфері правозахисної діяльності.

06.09.2017р. відділ «Попаснянське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ та юристи ГО«Я вірю в
своє місто» на завершальному етапі складання проекту
розвитку громади м. Попасна презентували напрямок
неформальної правової та економічної освіти для
населення. В напрямок включено проведення правових,
бізнес- тренінгів, тренінгів на гендерну тематику та
функціонування
дистанційного
пункту
правової
допомоги. Фінансування проекту буде здійснюватися за
кошти народу Японії через представництво МОМ в
Україні.

07.09.2017р. працівник Сєвєродонецького МЦ як редактор інформаційного бюлетеню
«Безоплатна правова допомога в Попаснянському районі» взяв участь в медіа-дискусії
«Сучасні стандарти журналістики та кому вони потрібні» в м.Сєвєродонецьку. Які стандарти
регулюють діяльність сучасного журналіста? Які ознаки замовності й яка реальна шкода від
«джинси»? Чому з прес-релізами потрібен
працювати журналіст?
В
рамках
заходу
обговорили
результати моніторингу регіональних ЗМІ, що
здійснюється Інститутом демократії імені
Пилипа Орлика. Моніторинг охопив вісім
видань Луганщини – чотири друковані та
чотири Інтернет-видання. Загалом проект,
окрім Луганщини, досліджує мас-медіа ще
семи областей України – Харківщини,
Львівщини,
Дніпровщини,
Вінниччини,
Буковини, Донеччини, Одещини.
18.09.2017р.
начальник
відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко провела
спільну нараду з начальником залізничної
станції Попасна регіональної філії «Донецька
залізнична дорога» ПАТ «Укрзалізниця»
Світланою Кравцовою та інженером з охорони
праці І категорії ст. Попасна Любов’ю
Ракульцевою щодо подальшої співпраці.
Пасажирам та працівникам було надано
інформаційні буклети з соціально-правових питань.
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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
Лисичанським центром зайнятості, 23.08.2017р.
начальником відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ проведено семінар з
безробітними, що стоять на обліку в центрі зайнятості.
Була надана інформація щодо роботи центру,
розглянуті питання праце-влаштування, оформлення
документів та трудових угод, правові відносини з
роботодавцями.
В рамках проекту ГО «Вибір» «Інтеграція
безоплатної правової допомоги в прифронтових територіальних громадах Попаснянського
району» в співпраці з Сєвєродонецьким МЦ за підтримки ПРООН «Відновлення та розбудова
миру» протягом 3 кварталу 2017 року проведено сім правових мобільних приймалень
працівниками Сєвєродонецького МЦ, а саме:
08
серпня
2017
року
проведено
презентаційну правову мобільну приймальню в
м. Гірське та м. Золоте. Всього за правовими
консультаціями звернулося 22 мешканця м. Гірське,
м. Золоте, м. Первомайськ, смт. Кадіївка. Тематика
консультацій: заміна паспорта; порядок державної
реєстрації факту смерті на окупованій території;
подовження строку для прийняття спадщини та
інші.
22.08.2017р. проведено презентаційну
правову мобільну приймальню в смт.
Тошківка та смт. Нижнє. Звернулося за
правовими консультаціями 10 мешканців
Тошківки, Нижнього, Світличного, ВПО з м.
Луганськ. Тематика консультацій: отримання
вугілля; отримання субсидії; заборгованість
по заробітній платні; право власності на
житло; розірвання шлюбу та позбавлення
батьківства; питання спадщини.
22.08.2017р. проведено презентаційну
зустріч з головами квартальних комітетів в
міській раді м. Попасна. Директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш ознайомив
аудиторію
з порядком отри-мання
безоплатної
правової
допомоги
від
Сєвєродонецького МЦ та бюро правового
допомоги, які знаходяться на території
Попаснянського району Луганської області.
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19.09.2017р. проведено презентаційну
правову приймальню в смт. Врубівка та смт.
Комишуваха Попаснянського району. Звернулося
22 мешканців смт. Врубівка, смт. Комишуваха і
с.Вікторівка . Тематика консультацій: розірвання
шлюбу і стягнення аліментів; оформлення
договору дарування будинку; оформлення пенсії
з втрати годувальника; продовження субсидії;
порядок розірвання шлюбу; отримання субсидії;
реєстрація новонародженої дитини без батька;
введення в експлуатацію самовільно збудованого
будинку; зміна помилки в прізвищі; оформлення
права власності на житло; можливість отримання
статусу дитини війни для дітей в зоні АТО та
інші.
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

12.09.2017р. в приміщенні офісу ООН у
м. Сєвєродонецьку пройшов захід з обговорення
результатів Індексу соціальної згуртованості та
примирення для Східної України за участі
представника Сєвєродонецького МЦ. Під час
заходу
представники
ООН
презентували
результати попереднього аналізу даних (опитано 5
тисяч респондентів).

Захід 1.1.5 Проведення правопросвітницьких заходів та інформаційних компаній з
судами, правоохоронними органами, КВІ, прокуратурою, пенітенціарною службою, слідчими
ізоляторами; для людей, які зазнали домашнього насильства, дискримінації, злочинності,
також за участю адвокатів системи БВПД
26.07.2017р. відкрито дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги
на базі Попаснянського районного відділу з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації, з метою
розширення доступу до БПД умовно засуджених
осіб.
Роботу дистанційного пункту забезпечили
начальник відділу «Попаснянське бюро правової
допомоги» Ірина Сушко та головний спеціаліст
відділу «Гірське бюро правової допомоги» Рита
Переяслова.
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18.08.2017р.
начальником
відділу «Лисичанське бюро правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
Тетяною Лютою у Лисичанському
міському відділі з питань пробації
проведено семінар щодо відновлення
втрачених документів, пошуку роботи,
лікування,
тощо.
Також,
для
засуджених була проведена лекція з
профілактики ВІЛ/СНІДу.
26.09.2017р. директором Сєвєродонецького
МЦ Володимиром Богушем проведено зустріч з
представником Троїцького районного сектору з
питань пробації на якій були обговорені питання
щодо заключення меморандуму про співпрацю.
Також,
після
зустрічі
було
проведено
консультування
громадян
смт.
Троїцьке,
звернулось 6 осіб з наступними питаннями:
порядок оформлення спадщини; підтвердження
стажу роботи для виплати пенсію; стягнення
аліментів; порядок розлучення з чоловіком, який
перебуває на непідконтрольній Україні території.
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 3 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
сім Меморандумів про співпрацю з:
1.) Попаснянською центральною бібліотечною системою (01.08.2017р.);
2.) Гірською міською радою Попаснянського району (08.08.2017р.);
3.) Золотівською міською радою Попаснянського району (08.08.2017р.);
4.) Комишуваською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
5.) Врубівською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
6.) Нижненською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
7.) Тошківською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
8.) Попаснянською міською радою Попаснянського району (12.09.2017р.).
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
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21 липня 2017 року відбувся круглий стіл, присвячений аналізу проблематики ВПО,
організований Громадською організацією «Фонд громад «Знання і Справедливість». Участь в
даному заході взяла начальник відділу "Лисичанське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ Тетяна Люта.
Під час круглого столу були обговорені питання,
які стосуються проблематики отримання ВПО
адміністративних та соціальних послуг:
надання послуг ПАТ «Ощадний банк
України»,
органами
соцзахисту,
пенсійного та медичного забезпечення;
питання обслуговування малорухливих
ВПО; освіта; питання захисту прав
дітей; специфіка юридичної допомоги
переселенцям та місцевим жителям, які
постраждали внаслідок військового конфлікту; особливості розгляду судами справ за
зверненнями ВПО.
02.08.2017р.
начальник
відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко прийняла
участь у зустрічі для цільової аудиторії громадян.
На зустрічі були присутні голова Попаснянської
РДА С.Шакун, представник ADRA Україна
І.Хащенко, представник «Жіночого фонду України»
С.Матковськая та інші установи і організації
Попаснянщини. Зустріч була спрямована на
найактуальніші питання життя громад.
17.08.2017р. відбувся круглий стіл "Надання ефективної правової та соціальної
допомоги ВПО з ВІЛ, гепатитом та туберкульозом" організований Всеукраїнською
мережею ЛЖВ. Участь в даному заході взяла начальник відділу «Лисичанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Тетяна Люта. Під час круглого столу були
обговорені питання підвищенню спроможності відповідних органів влади, державних
службовців,
працівників
галузі
охорони
здоров’я,
неурядових
організацій та інших зацікавлених
сторін ефективно захищати права
ВПО, у тому числі через покращення
доступу ВПО до засобів правового
захисту, підвищення спроможності
реагувати на порушення їх прав та
надавати психологічну, медичну та
соціальну підтримку ВПО з ВІЛ,
гепатитом та туберкульозом.
З метою створення умов для реалізації принципів сталого розвитку на території
громади та активному залученню усіх верст населення та громадського обговорювання
проектів місцевого самоврядування створено Форум місцевого розвитку Кремінської
територіальної громади. В склад форума включено начальника відділу «Кремінське бюро
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правової допомоги» Жадан З.М. 7 вересня 2017 року проведено засідання круглого столу в
Кремінській міській раді щодо обговорення питання відносно згуртованості мешканців міста
Кремінна та створення спроможної громади, в якому прийняла участь Жадан З.М..
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
14.09.2017р. у м. Попасна відбулась зустріч з представниками Європейського офісу з
ООН Жінки і ПРООН та мешканцями м.Попасна.
Начальник відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
місцевого центру з надання БВПД Ірина Сушко виступила з докладом про аналіз проблем
громади з урахуванням порушень прав
людини та гендерних аспектів в м.
Попасна і представила проект ініціативних
громадян щодо вирішення цих проблем.
Після
погодження
цього
проекту,
представництво ООН Жінки спільно з
ПРООН
за
фінансової
підтримки
Європейського Союзу, реалізуючи спільну
програму «Відновлення управління та
сприяння примиренню в постраждалих від
кризи громадах України» можливо
нададуть грант для вирішення проблем
порушення прав людини та гендерної
дискримінації в м. Попасна.
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 1.2.7 Проведення консультацій та здійснення виступів на депутатських комісіях
ОМС з питань надання правової допомоги в територіальних громадах та розробки
відповідних Програм
На виконання доручення Прем’єр-міністра України 14 серпня 2017 року голова
Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної
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адміністрації Юрій Гарбуз організував засідання оперативного штабу з протидії рейдерству та
забезпечення прав і свобод власників земель.
Очолити оперативний штаб з протидії
рейдерству та забезпечення прав і свобод
власників земель Юрій Гарбуз доручив своєму
заступнику
Вадиму
Данієляну.
До
персонального складу штабу було включено
представників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, територіальних підрозділів Міністерства юстиції України, МВС,
прокуратури, Держгеокадастру, відповідних
аграрних асоціацій Луганщини.
Участь в засіданні взяв директор
Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш, який
увійшов до складу оперативного штабу.
Графік роботи мобільних точок до
системи безоплатної правової допомоги з
питань роз'яснення чинного законодавства
щодо захисту прав землевласників та
землекористувачів у Луганській області на
період з 14.08.2017 по 14.10.2017 наведено за посиланням:
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/plan/2017/move_lh2017.pdf
06.09.2017р. в м.Сєвєродонецьку відбувся
звіт-дискусія голови Попаснянської державної
районної
військово-цивільної
адміністрації
С.В.Шакуна, з нагоди 100 днів призначення на
посаду. В заході взяв участь представник
Сєвєродонецького МЦ. Під час дискусії з головою
РВЦА було обговорено перспективи прийняття
районної програми безоплатної правової допомоги
та окремі спірні моменти. Досягнуто домовленості
про розгляд виправленого проекту програми
працівниками військово-цивільної адміністрації
Захід 1.2.8 Розробка та затвердження Програм надання правової допомоги
в територіальних громадян
У 3 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД
розроблено та подано на затвердження Попаснянській районній державній адміністрації три
«Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Попаснянського району на
2018-2019 роки».

Захід 1.2.9 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг

3 серпня 2017 року відбулись консультації з переможцями Конкурсу грантів Проекту
ПРООН “Верховенство права та правосуддя для громад”. Були запрошені представники
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організацій громад, проекти яких відносяться до
сфери правової допомоги та протидії насильству, які
відповідають напрямку роботи ПРООН “Безпека та
соціальна єдність”. ГО "Вибір" в партнерстві з
Сєвєродонецьким МЦ впроваджує проект "Інтеграція
безоплатної правової допомоги в прифронтові
територіальні громади Попаснянського району".

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
За ініціативи Громадської ради при Попаснянській райдержадміністрації та підтримки
голови району Сергія Шакуна 17 серпня 2017 року о 10.00 відбувся круглий стіл з питань
напрацювання подальших векторів розвитку Попаснянщини. Під час круглого столу відбувся
живий діалог між громадськістю району та владою. Всі Інститути Громадянського
суспільства, які подали заявку на участь, готуватимуть проекти з розвитку громади та
пропозиції
щодо
їх
реалізації.
Від
партнерства ГО "Вибір" і
Сєвєродонецького
МЦ
було презентовано проект
"Інтеграція безоплатної
правової
допомоги
в
прифронтових
територіальних громадах Попаснянського
району"
в
контексті
Програми
ПРООН "Відновлення та
розбудова миру". Захід
проходив жваво та в
конструктивному руслі.
02.08.2017р.
начальник
відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Ірина Сушко прийняла
участь у зустрічі для цільової аудиторії громадян.
На зустрічі були присутні голова Попаснянської
РДА С.Шакун, представник ADRA Україна
І.Хащенко, представник «Жіночого фонду України»
С.Матковськая та інші установи і організації
Попаснянщини. Зустріч була спрямована на
найактуальніші питання життя громад.
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Захід 1.3.3 Здійснення виступів на радіо, телебаченні з питань забезпечення доступу до
правової допомоги, роз'яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері
соціального захисту, освіти та охорони здоров'я
З метою підвищення рівня знання українцями своїх прав у різних сферах життя,
правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права 25 липня 2017
року Головне територіальне управління юстиції у
Луганській області спільно з Сєвєродонецьким
МЦ розпочало роботу намету “Перехрестя
права”, який встановлено на перехресті проспекту
Хіміків та проспекту Центральний міста
Сєвєродонецьк. Мешканців міста з приводу цього
заходу було опитано Луганським обласним
телебаченням (ЛОТ). Переглянути репортаж
можна за посиланням: http://lot.lg.ua/news/vseverodonecke-poyavilsya-perekrestok-prava
01.09.2017р. в ефірі радіо «Пульс» озвучено інформацію «Інтеграція безоплатної
правової допомоги в прифронтових територіальних громадах Попаснянського району» в
контексті програми ПРООН «Відновлення та розбудова миру».
15.09.2017 р. в ефірі радіо «Пульс» прозвучала передача «Аспект» за участю
директора Сєвєродонецького МЦ. Тема програми: «Функції таких представників місцевого
самоуправліненя як: голова вуличного, квартального, домового комітету. В рамках реалізації
проекту «Інтеграція безоплатної правової допомоги в прифронтових територіальних громадах
Попаснянського району» в контексті програми ПРООН «Відновлення та розбудова миру».

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
05 вересня 2017 року директором
Сєвєродонецького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Володимиром Богушем, в рамках проекту
ПРООН «Верховенство права та правосуддя для
громад» проведено навчання параюристів в
громадах Троїцького району Луганської області
у вигляді презентації щодо оформлення права

власності
в
порядку
спадкування
та
підтвердження
трудового
стажу
для
призначення пенсії. З метою доступу громади
Троїцького району до безоплатної правової
допомоги
до
заходу
було
долучено
представників Сватівського бюро правової
допомоги Старобільського МЦ.

16

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
30 серпня 2017 року в Кризовому медіацентрі
"Сіверський
Донець"
відбулась
презентація проекту «Інтеграція безоплатної
правової
допомоги
в
прифронтових
територіальних
громадах
Попаснянського
району» в контексті програми
ПРООН
«Відновлення та розбудова миру». Детальніше за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=fALbrCfBvGY

Захід 1.3.6 Публікації в засобах масової інформації на правову тематику, зокрема в
друкованих ЗМІ
На початку вересня 2017 року у газеті «Безоплатна правова допомога в Попаснянському
районі № 1» опубліковано інформацію щодо роботи Сєвєродонецького МЦ, стаття за темою :
«Спадкування в селянських господарствах». Детальніше ознайомитись можна на сайті
Попаснянської міської ради за посиланням: http://popasn-gorsovet.gov.ua/bezoplatna-pravovadopomoga-v-popasnyanskomu-rajon%D1%96
В кінці вересня 2017 року у газеті «Безоплатна правова допомога в Попаснянському
районі № 2» опубліковано статті на тему: «Мобільні правові приймальні у громадах в серпні»,
«Потреби у правовій допомозі в громадах Попаснянського району», «Пенсія у зв’язку з
втратою годувальника», «Внесення змін до паспорту при перейменуванні вулиці», «Деякі
питання реєстрації мопедів та скутерів». Детальніше ознайомитись можна на сайті
Попаснянської міської ради за посиланням: http://popasn-gorsovet.gov.ua/bezoplatna-pravovadopomoga-v-popasnyanskomu-rajon%D1%961
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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 15 «вуличних» інформувань громадян
з метою поширення інформації про безоплатну правову допомогу:
















18, 24 липня у м. Попасна;
20 липня у м. Рубіжне;
20 липня у м.Золоте-3 Попаснянського району;
25 липня у м. Золоте-1 Попаснянського району;
31 липня у м. Привілля Попаснянського району;
23 серпня у м. Кремінна;
31 серпня у м. Золоте-3;
04 вересня у м. Гірське;
11 вересня у м. Золоте
Попаснянського району;
11 вересня у м. Лисичанськ;
13 вересня у м. Рубіжне;
18 вересня у м. Попасна;
22 вересня у смт. Комишуваха Попаснянського р-н
29 вересня у смт. Красноріченське Кремінського району
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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».

03 липня 2017 року начальником відділу
«Попаснянське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД
Іриною Сушко проведено інформування працівників
фармацевтичних закладів Попаснянського району з
метою підвищення правової обізнаності громадян
щодо можливості отримання безоплатної правової
допомоги.

В період з 03 липня по17 липня 2017 року
Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД
та відділами «Бюро правової допомоги» розміщено
інформаційні плакати «Головні правила безвізового
режиму з ЄС» у видному для громадян місці.

06 липня 2017 року головним спеціалістом
відділу
"Гірське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ проведено інформування
працівників та студентів «Золотівського професійного
ліцею» щодо роботи Бюро правової допомоги та
можливостей
отримання
безоплатної
правової
допомоги. На інформаційних стендах було розміщено
буклети та інформацію щодо роботи Бюро правової
допомоги у Луганській області.
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17.07.2017р. відділом «Лисичанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
в
приміщенні Державної податкової інспекції у м.
Лисичанську розміщено інформаційний плакат
«Головні правила безвізового режиму з ЄС», та на
інформаційній стійкі розміщено правову інформацію
та буклети про діяльність Центру та бюро правової
допомоги.

18.07.2017р.
працівниками
відділу
"Рубіжанське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ в приміщенні управління
праці та соціального захисту населення м. Рубіжне
Луганської області було проведено інформування
населення про можливість отримання безоплатної
правової допомоги в рамках
законодавства.

19.07.2017р. Сєвєродонецьким МЦ з
надання БВПД розміщено матеріали
інформаційно-роз’яснювального характеру
за темами: "Безоплатна правова допомога в
Україні", "Безоплатна правова допомога
ВПО" та "Права ВПО та допомога в їх
реалізації" на інформаційній стійкі Центру
та у видному для громадян місці.

28.07.2017р. головним спеціалістом відділу «Гірське
бюро правової допомоги» Переясловою Ритою було
здійснено поширення інформаційних матеріалів та
буклетів у КУ «Попаснянський районний центр
первинно-медичної допомоги» Золотівської сімейної
амбулаторії.

31.07.2017р. начальником відділу «Гірське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Гусєвою
Т.В. було здійснено поширення інформаційних
матеріалів та буклетів у Попаснянській школі мистецтв.
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31.07.2017р.
начальником
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
здійснено
поширення
інформаційних матеріалів та буклетів у Лисичанському
відділені ПАТ «Ощадний банк України», у Центрі
надання адміністративних послуг.
02.08.2017р. на виконання п 1.3.9.
плану роботи
Сєвєродонецького МЦ
головним спеціалістом відділу «Гірське
бюро
правової
допомоги»
Ритою
Переясловою було здійснено поширення
інформаційних матеріалів та буклетів у
транспортних засобах м. Золоте та м. Гірське
Попаснянського району.

04.08.2017р. головним спеціалістом
відділу «Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Переясловою Ритою було здійснено поширення інформаційних
матеріалів та буклетів у закладах охорони здоров’я, а саме в
аптеках м. Золоте Попаснянського району.

04.08.2017р. працівниками відділу "Рубіжанське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ в
приміщенні "Центр розвитку Голубівської сільської
громади" було розміщено інформаційні матеріали щодо
порядоку вирішення земельних, житлових, трудових,
спадкових, та інших питань.

08.08.2017р. працівниками відділу "Кремінське бюро
правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ в приміщенні
Центру з надання адміністративних послуг було розміщено
інформаційні матеріали щодо порядоку вирішення
земельних, житлових, трудових, спадкових, та інших
питань. Метою даного заходу є підвищення правової
обізнаності населення територіальних громад щодо
можливості отримання БПД.
14.08.2017р. головним спеціалістом відділу
«Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
було здійснено поширення інформаційних матеріалів та
буклетів у Попаснянському районному суді Луганської
області з метою підвищення правової обізнаності
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громадян щодо можливості отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
04 вересня 2017 року спеціалістом відділу
«Гірське бюро правової допомоги» Переясловою
Р.С., з метою підвищення правової обізнаності
громадян та надання їм правових послуг,
проведено інформування клієнтів «Ощадбанку»
щодо роботи бюро правової допомоги та
можливостей отримання безоплатної вторинної
правової допомоги. На інформаційних стендах
було розміщено буклети та інформацію щодо
роботи бюро правової допомоги.
05
вересня
2017
року
головним
спеціалістом відділу «Гірське бюро правової
допомоги» Переясловою Р.С. було здійснено
поширення інформаційних матеріалів та буклетів
серед батьків учнів Золотівської багатопрофільної
гімназії.

29.09.2017р. начальник відділу правопросвітництва
та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги Сєвєродонецького МЦ провів
"вуличне" інформування населення смт. Красноріченське
Кремінського району. Інформаційні матеріали, буклети
були поширені в магазинах, в селищній раді, на
автобусних зупинках та ін.

22.09.2017р.
головним
спеціалістом
відділу «Гірське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ
було здійснено
поширення інформаційних матеріалів та буклетів
у Попаснянському районному центрі зайнятості
Луганської
області
та
Попаснянському
районному відділі державної реєстрації актів
цивільного стану ГТУЮ Луганської області.

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”
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09 серпня 2017року працівники
відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ провели
семінар на тему: «Знай свої права» для
людей похилого віку. На семінар завітало 28
осіб. Громадяни ознайомились з роботою
бюро, отримали корисну інформацію. Були
розглянуті питання отримання субсидій,
оформлення права власності та інші.

30.08.2017р.
працівники
відділу
"Кремінське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ провели семінар на
тему «Знай свої права» для людей похилого
віку. Громадяни ознайомились з роботою
бюро, отримали корисну інформацію.
Найбільш актуальними питаннями, які
хвилюють на даний час мешканців міста, це
питання
оформлення
та
нарахування
субсидій.

19.09.2017
р.
начальником
відділу
«Гірське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Гусєвою Т.В. забезпечено
роботу мобільного пункту консультування у раді
ветеранів м. Гірське Попаснянського району. При
здійсненні
консультування
найбільш
актуальними
питаннями,
які
хвилювали
громадян, були питання в сфері соціального
забезпечення та спадкового права.

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
05.07.2017р. працівники відділу «Кремінське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
провели
зустріч
з
пленумом
Кремінської
районної ветеранської організації. Була досягнута
домовленість, що в жовтні почне діяти дистанційний
пункт в приміщенні ветеранської організації і один
раз на місяць працівники бюро будуть вести прийом
осіб, на яких поширюється дія ЗУ “Про статус
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”.
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27.07.2017р. головним спеціалістом відділу
«Рубіжанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Конопліною К.О. була
проведена зустріч з керівником Рубіжанської
міської ради ветеранів. Метою даного заходу було
обговорення питання щодо створення та
організації роботи мобільного дистанційного
пункту доступу до БПД для ветеранів війни.

01.08.2017р. начальник відділу «Гірське
бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Гусєвою Т.В. провела робочу зустріч з керівником
Гірської міської ради ветеранів Подтуркіним В.Г..
Під час зустрічі були обговорені питання щодо
створення та організації роботи мобільного
дистанційного пункту доступу до БПД для
категорії осіб, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх
соціального захисту".
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
21.07.2017р. з метою розширення доступу до БПД
для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які звернулись
із заявою про взяття їх на облік як ВПО та для інвалідів
було проведено консультування відділом «Попаснянське
бюро правової допомоги» у форматі мобільного пункту
консультування та розміщено інформаційні буклети в
приміщенні УСЗН Попаснянського району.

10.08.2017р. працівники Кремінського бюро
правової допомоги Сєвєродонецького МЦ провели
семінар на тему: «Знай свої права» для ВПО. На
даному заході були присутні 30 осіб. Розглядались
актуальні питання, які найбільш хвилюють дану
категорію громадян. Після семінару присутні
отримали інформаційні буклети з соціальноправових питань.
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15.09.2017р. відбувся круглий стіл на тему: "Надання ефективної правової та соціальної
допомоги ВПО з ВІЛ, гепатитом та туберкульозом" організований ГО "Суспільна служба
правової допомоги". Участь в даному заході взяла начальник відділу «Лисичанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ Тетяна Люта. Під час круглого столу були
обговорені питання підвищення спроможності
відповідних
органів
влади,
державних
службовців, працівників галузі охорони здоров’я,
неурядових організацій та інших зацікавлених
сторін ефективно захищати права ВПО, у тому
числі через покращення доступу ВПО до засобів
правового захисту, підвищення спроможності
реагувати на порушення їх прав та надавати
психологічну, медичну та соціальну підтримку
ВПО з ВІЛ, гепатитом та туберкульозом.

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
У 2 кварталі досягнуто домовленості про організацію роботи дистанційного пункту
доступу до БПД який працюватиме за необхідності в Червонопопівській сільській раді за
адресою: с. Червонопопівка, вул. Миру, буд. 16, Кремінський р-н, Луганська обл.. Але,
протягом 3-го кварталу не звернулось жодної особи за безоплатною правовою консультацією.

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
12 липня 2017року працівники
Кремінського бюро правової допомоги
Сєвєродонецького
МЦ
провели
семінар на тему: «Знай свої права» для
інвалідів. На даному заході
були
присутні 24 особи. Розглядались
актуальні питання, які найбільш
хвилюють дану категорію громадян.
Після семінару присутні отримали
інформаційні буклети з соціальноправових питань.
11 липня 2017 року в приміщенні стаціонару Комунальної
Установи "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня"
м.Сєвєродонецька
начальником
відділу
представництва
Сєвєродонецького МЦ Хорольським І.В. було проведено
консультування громадян, які проходять лікування в стаціонарі.
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З метою розширення доступу до БПД для
людей, які мають інвалідність, 21.07.2017р. було
проведено
консультування
відділом
«Попаснянське бюро правової допомоги» у
форматі мобільного пункту консультування та
розміщено інформаційні буклети в приміщенні
УСЗН Попаснянського району.
09 серпня 2017року працівники відділу
«Кремінське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ провели семінар на тему:
«Знай свої права» для громадян з інвалідністю.
Було охоплено 20 осіб. Громадяни ознайомились з
роботою бюро, отримали корисну інформацію.
Були розглянуті питання отримання субсидій,
оформлення права власності та інші.
31.08.2017р.
працівники
відділу
"Кремінське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького МЦ провели семінар на тему:
«Знай свої права» для інвалідів. Була надана
інформація
щодо
оформлення
спадщини,
роз’яснено про соціальні пільги для інвалідів.
27
вересня
2017
року
в
Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини
№ 2
м.Золоте-3,
працівниками відділу "Гірське бюро
правової допомоги" Сєверодонецького
МЦ та БФ "Право на Захист" проведено
спільне консультування громадян з
правових питань, які мешкають в
м.Золоте-3 Попаснянського району.
Також була проведена робоча
зустріч, в ході якої обговорювалось
планування виїзних спільних консультувань громадян з правових питань, які мешкають на
території м.Золоте Попаснянського району Луганської області.

Захід 1.4.6 Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою
розширення доступу до БПД для інвалідів – в управліннях соціального захисту,
територіальних центрах соціального обслуговування, громадських об’єднаннях інвалідів,
УТОГах та УТОСах
15 серпня 2017 року почав діяти дистанційний
пункт доступу до безоплатної правової допомоги в
Кремінському обласному будинку–інтернаті для
пристарілих та інвалідів. Відтепер кожну 2 середу
щомісяця працівники Кремінського бюро правової
допомоги Сєвєродонецького МЦ будуть проводити
особистий прийом для мешканців інтернату, які
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зможуть підготувати питання, що їх цікавлять заздалегідь. Така співпраця дуже сподобалась і
тим, хто там проживає, і тим, хто там працює.
Згідно графіку роботи дистанційного пункту доступу до БПД 20.09.2017р.
працівниками відділу "Кремінське бюро правової допомоги" проведено прийом громадян в
Кремінському обласному будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів.
Мешканці інтернату зазделегідь підготували питання, які їх цікавили
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)
21.07.2017р. з метою розширення доступу до БПД
малозабезмеченим особам було проведено консультування громадян
відділом «Попаснянське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ у форматі мобільного пункту консультування та розміщено
інформаційні буклети на стендах Державної служби зайнятості в
Попаснянському районі.
08.08.2017р. в приміщенні Кремінського районного центру
зайнятості працівники відділу «Кремінське бюро правової допомоги»
Сєвєродонецького МЦ провели семінар 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.

На виконання меморандуму про співпрацю з Лисичанським центром зайнятості,
12.09.2017р. начальником відділу «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького
МЦ проведено консультування безробітних, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.
Була надана інформація щодо роботи центру, розглянути питання працевлаштування,
оформлення документів та трудових угод, правові відносини з роботодавцями.
19.09.2017р.

в приміщенні Кремінського районного центру зайнятості працівники
відділу "Кремінське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького МЦ прийняли участь у семінарі з
безробітними, що стоять на обліку в центрі
зайнятості. Була надана інформація щодо роботи
центру, розглянуті питання праце-влаштування,
оформлення документів та трудових угод, правові
відносини з роботодавцями.
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Захід 1.4.8. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою розширення
доступу до БПД малозабезпечених осіб
07 вересня 2017 року в Лисичанському міському центрі зайнятості утворено
дистанційний пункт доступу до БПД. Щовівторка начальник відділу «Лисичанське бюро
правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ проводить особистий прийом осіб у
Лисичанському міському центрі зайнятості з 10:00 до 12:00 год.
Захід 1.4.9 Забезпечення роботи «мобільних соціальних офісів», організація виїзних
прийомів, дистанційних пунктів доступу до БВПД тощо на території сільських, селищних,
міських рад
20.07.2017р. проведено виїзний прийом
громадян у Тошківській селищній раді
директором Сєвєродонецького МЦ Володимиром
Богушем разом з начальником Головного
управління юстиції у Луганській області Тетяною
Філатовою. На прийом завітало п’ять осіб, які
отримали кваліфіковану юридичну допомогу з
питань визнання права власності на майно,
отримання ID паспорту та відновлення
виконавчого провадження.

20.07.2017р. на виконання плану роботи Сєвєродонецького МЦ та на прохання голів
вуличних комітетів начальником відділу «Попаснянське бюро правової допомоги» проведено
виїзний прийом громадян, на якому були порушенні наступні питання:
- соціальне забезпечення - 2 особи;
- медичне право (психіатрична допомога дитині) - 1 особа;
- житлове право - 1 особа.
26.07.2017р.
в
Нижнєнській
сільській раді проведено виїздний прийом
громадян директором Сєвєродонецького
МЦ
Володимиром
Богушем
та
працівниками Головного територіального
управління юстиції у Луганській області.
За консультацією звернулось 4 особи з
наступними
питаннями:
оформлення
дострокової пенсії; порядок оформлення
опіки над неповнолітньою дитиною; щодо
розподілу грошових коштів у громаді.

Відповідно до Графіку роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної
правової допомоги з питань роз'яснення чинного законодавства щодо захисту прав
землевласників та землекористувачів у Луганській області у звітному періоді проведено три
виїзні мобільні приймальні, а саме:
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➢
16
серпня
2017
року
директором Сєвєродонецького МЦ та
начальником ГТУЮ у Луганській області
проведено зустріч на базі Боровенської
сільської
ради
Кремінського
району
Луганської області з представниками ФГ
"Дубрава", ПП СВ "Росток", ФГ "Під
сонцeм", ФГ "Агро Злата", ФГ "Золоте".
В ході розмови з'ясувалося, що в
переважній більшості ФГ орендують паї у
місцевого населення з належним оформленням договору оренди. Зі слів присутніх
фермерів ознак рейдерства в їх практиці не
було. Також, була досягнута домовленість
про розміщення інформаціі щодо діяльності
штабу та його контактних телефонів у приміщеннях адмінбудівель цих ФГ.
➢
18 серпня 2017 року проведено зустріч
з приватним нотаріусом Кремінського районного
нотаріального округу Дашдаміровим Е.А. та
начальником відділу «Кремінське бюро правової
допомоги» Сєвєродонецького МЦ Жадан З.М. з
аграріями та місцевим населенням на базі
Варварівської сільської ради Кремінського району
Луганської області.
До відома яких було доведено інформацію щодо
створення на Луганщині оперативного штабу з
протидії рейдерству та забезпечення прав і свобод
власників і користувачів земель, його складу, основних
завдань та контактних телефонів. Населення
здебільшого зверталося з питаннями порядку
оформлення спадщини і прав на земельні паї, а
керівники фермерських господарств – як можливо
захистити свої права на орендовані земельні ділянки та
уникнути подвійної реєстрації договорів оренди.
➢

23 серпня 2017 року проведено зустріч
в.о. начальника Головного
територіального
управління
юстиції у Луганській області
Прилуцькою М.О., директором
Сєвєродонецького МЦ Богушем
В.Д. та завідувачем сектору
взаємодії з суб'єктами державної
реєстрації
та
підвищення
кваліфікації
державних
реєстраторів Управління державної
реєстрації
Головного
територіального
управління
юстиції у Луганській області
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Мошковою О.М. з аграріями та місцевим населенням на базі Мирнодолинської селищної ради
Попаснянського району Луганської області. До відома яких було доведено інформацію щодо
створення на Луганщині оперативного штабу з протидії рейдерству та забезпечення прав і
свобод власників і користувачів земель, його складу, основних завдань та контактних
телефонів.
Населення здебільшого зверталося з питань щодо порядку зняття з реєстрації за місцем
проживання та прав громадян на земельні паї, а керівник ПРИВАТНОГО ПІД-ПРИЄМСТВА
"АГРОФІРМА "КОЛОС 2016" - як можливо захистити нерухомого майно сільськогосподарських підприємств від можливих рейдерських захоплень.
08.09.2017р.
працівниками
відділу
"Рубіжанське
бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького місцевого центру було
проведено виїзний прийом громадян в
приміщенні Михайлівської сільської ради. При
здійсненні
консультування
найбільш
актуальними питаннями, які хвилювали
громадян, були питання в сфері соціального
забезпечення, сімейного.

22.09.2017р.
у зв’язку з всесвітнім святом Днем Миру начальник відділу
«Попаснянське бюро правової допомоги» Ірина Сушко здійснила виїзні прийоми громадян в
Попаснянському районі, а саме в смт. Комишуваха та м.Золоте-3. Проконсультовано 6 осіб
з питань соціального, медичного та спадкового
права. Проведена групова консультація
громадян, які з певних обставин не можуть
отримати статус ВПО. Також, проведено
вуличне інформування мешканців селищ та
надано тематичні буклети, роздано газети
"Безоплатна
правова
допомога
в
Попаснянському районі № 2".

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.
13 липня 2017 року начальником відділу "Попаснянське
бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ Іриною Сушко
надано правову допомогу клієнту на дому, який є інвалідом ІІ
групи, з метою надання правової консультації особам з
обмеженими можливостями пересування. Консультація надана
щодо медичного права.
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19 вересня 2017 року головним спеціалістом відділу
«Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ
Переясловою Р.С. надано адресну правову допомогу жительці
міста Золоте-1, яка є інвалідом ІІ групи і не має можливості
самостійно відвідати бюро правої допомоги у зв'язку зі станом
здоров'я. Правова допомога здійснена за місцем її проживанням.
В ході зустрічі спеціалістом бюро, надано консультацію у
справі щодо оформлення спадщини після смерті особи, з якою
вона проживала однієї сім'єю.

25.09.2017 р. головний спеціаліст відділу «Гірське
бюро правової допомоги» Переяслова Р.С. здійснила візит
до особи з особливими потребами (має І групу
інвалідності). Громадянка м. Золоте Попаснянського
району звернулась до Гірського бюро правової допомоги,
щоб отримати юридичну допомогу з приводу перерахунку
розміру пенсії. Під час візиту жінці було надано правову
консультацію та роз’яснення щодо переліку документів,
які необхідні для отримання безоплатної вторинної
правової допомоги. Після врегулювання усіх процедурних
моментів по вказаному зверненню Сєвєродонецьким
місцевим центром з надання БВПД буде призначений
адвокат для ведення справи у суді.

Захід 1.4.11 Утворення та функціонування виїзних консультативних пунктів в будинках
пристарілих
15 серпня 2017 року в
Кремінському обласному будинку–
інтернаті для пристарілих та інвалідів
начальник відділу "Кремінське бюро
правової
допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ
Жадан
З.М
ознайомила мешканців інтернату з
роботою Центру, роздала буклети з
соціально-правових питань, відповіла
на питання.

20.09.2017р. працівниками відділу
"Кремінське бюро правової допомоги"
проведено прийом громадян в Кремінському
обласному будинку-інтернаті для громадян
похилого віку та інвалідів. Мешканці
інтернату зазделегідь підготували питання,
які їх цікавили, а саме: питання спадщини,
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оформлення нового посвідчення для учасника ЧАЕС (якщо попереднє у поганому стані),
оформлення свідоцтва про смерть для громадянина, який помер на непідконтрольній території
України.
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
04 липня 2017 року працівниками відділу
«Кремінське бюро
правової допомоги»
Сєвєродонецького
МЦ
проведено
правове
навчання
для
соціальних
працівників
Кремінського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Такі зайняття стали регулярними.
Соціальні фахівці мають змогу отримати
інформацію для своїх клієнтів , яка є найбільш
актуальною на даний час.

19.07.2017р. у зв’язку з підготовкою вступної
компанії в приміщенні Золотівського професійного
ліцею начальником відділу «Попаснянське бюро
правової допомоги» Сушко І.О. були проведені
консультації в мобільній правовій приймальні.
Під час прийому мешканці скористались
своїм правом на безоплатну правову допомогу та
отримали відповіді на правові питання.

23.08.2017р.
працівниками відділу
"Кремінське бюро правової допомоги"
Сєвєродонецького
МЦ
спільно
з
Кремінським
районним
центром
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
було проведено захід до Дня державного
прапору України. Фахівці з соціальної
роботи були ознайомлені з чинним
законодавством щодо державної символіки
України.
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11 серпня 2017 року працівниками відділу
«Гірське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ в приміщенні Комишуваського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів –
дошкільного навчального закладу» Попаснянської
районної ради Луганської області з 11-00 до 13-00
год. організовано роботу мобільного пункту
консультування громадян с. Комишуваха, а також
працівників навчального закладу.

18.09.2017р. начальником
відділу
«Лисичанське
бюро
правової
допомоги»
Сєвєродонецького МЦ Тетяною
Лютою в Лисичанській загальноосвітній школі № 30 проведено
семінар на тему: "Права та захист
кожної дитини". Була надана
інформація щодо роботи Центру та
бюро правової допомоги. Після
семінару
присутні
отримали
інформаційні буклети з правових
орієнтирів для кожної 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 3 кварталі 2017 року через систему «Бібліоміст» не звернулось жодної
особи, але належні умови для цього забезпечено.
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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 4 контракти з
адвокатами у 3 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 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. Також, на сторінці фейсбук
Сєвєродонецького
МЦ
висвітлюється
інформація щодо роботи проекту «Адвокат
майбутнього».

34

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 третьому кварталі 2017 р. адвокатами було відзвітовано по 17 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 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.
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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 липня по 25 вересня 2017 року до Центру не надходили скарги на роботу
адвокатів.
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.
У період з 03 липня по 25 вересня
2017
року
Сєвєродонецьким
МЦ
прийнято 23 заяви 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 1.5.19. 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 серпня 2017р. у м. Кремінна
відбувся тренінг на тему: «Вторинна правова
допомога для внутрішньо переміщених осіб та
осіб, що постраждали у ході конфлікту:
судова практика та нормативно-правова
база»" організований Норвeзькою радою у
справах біжeнців для працівників системи
БВПД Харківської та Луганської областей.
Директор
Сєвєродонецького
МЦ
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Володимир Богуш розповів про порядок підтвердження трудового стажу для внутрішньо
переміщених осіб та осіб, що постраждали у ході конфлікту, у разі відсутності первинної
документації. Участь у тренінгу взяли 4 працівника Сєвєродонецького МЦ.
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
20.09.2017р. у м. Сєвєродонецьку відбувся тренінг з кримінально-процесуальних
питань для надавачів безоплатної первинної правової допомоги, організований
Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки проекту Ради Європи
"Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні".
Адвокат-тренер, Яніна Осьмак, підготувала докладну та наочну презентацію; розповіла
про поширені практики та власний професійний досвід; наводила приклади зі своєї практики
по кожному з питань: детально обговорювала
можливі "підводні камені" щодо кожної з
порушених тем.
Учасники
тренінгу
вирішували
підготовлені адвокатом-тренером практичні
завдання для фахівців МЦ/бюро правової
допомоги та одержали короткі тематичні
"довідники".
В тренінгу брали участь представники
місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та бюро
правової допомоги Луганської області, в тому
числі і Сєвєродонецького МЦ.

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 У період з 03 липня по 30 вересня 2017 року необхідності у залученні
перекладача (сурдоперекладача) не виникало.
Захід 2.1.6. Розвиток та навчання параюристів територіальних громад з питань
запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності
В серпні стартував проект «Параюристи в громадах» в рамках проекту ПРООН
“Верховенство права та правосуддя для громад”. 22.08.2017р. в рамках проекту проведено
круглий стіл в місті Кремінна в якому взяв
участь директор Сєвєродонецького МЦ
Володимир Богуш та начальник відділу
"Кремінське бюро правової допомоги" Зоя
Жадан,
обговорено
план
діяльності,
заключено угоди.
Основними завданнями проекту є
наближення безоплатної правової допомоги
до населення, особливо сільського та у
віддалених
районах
міст,
створення
ефективних механізмів правової допомоги
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мешканцям Луганщини, захисту їхніх прав та підвищення правової спроможності через
розробку, апробацію та впровадження
тренінгового
курсу
для
підготовки
параюристів за місцем проживання
В якості партнерів буде залучено
Сєверодонецький місцевий центр з надання
безоплатної правової допомоги, обласний та
місцеві центри соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, громадська організація
«Центр підтримки інвалідів Луганщини».
За результатами проекту ми отримаємо
підготовлених параюристів для роботи у
громадах.
07.09.2017р.
керівником
Сєвєродонецького МЦ Володимиром
Богушем, в рамках проекту ПРООН
«Верховенство права та правосуддя для
громад» проведено навчання для
параюристів в громадах Кремінського
району щодо
оформлення
права
власності в порядку спадкування та
підтвердження трудового стажу для
призначення пенсії.

Завдання 2.2 Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних
платформ

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
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Впродовж 3 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ розроблено та висвітлено одну
юридичну консультацію на тему: «Отримання родичами недоотриманої пенсії після смерті
пенсіонера на непідконтрольній території».

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 Центрів Луганської та
Харківської областей
27.07.2017р. директор Сєвєродонецького МЦ прийняв участь у засіданні керівної ради
Центрів Луганської та Харківської областей.
Захід 3.1.2. Аналіз діяльності Центрів з урахуванням квартальних планів роботи та
внесення пропозицій щодо подальшого розвитку на розгляд Керівної ради
Аналіз діяльності місцевого центру проведено з урахуванням квартального плану
роботи, проведено у 2 декаді червня з метою підготовки до засідання Керівної ради.
Захід 3.1.3 Оприлюднення звітів про виконання квартальних планів роботи центрів
Звіти про виконання квартального плану за 2 квартал 2017 року надіслано до
Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській області для оприлюднення
на офіційному сайті Центру у 1 декаді липня 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
31 липня 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 3 кварталі
2017 року.

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 3 декаді вересня 2017 року проведено аналіз правопросвітницької роботи Центру, за його результатами визначено пріоритетні напрямки цієї
роботи у четвертому кварталі 2017 року.
Захід 3.2.2. Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг проведення
правопросвітницької роботи Бюро правової допомоги
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Сєвєродонецьким МЦ постійно проводиться аналіз інформації, яка надається до Центру
відділами «Бюро правової допомоги», а також у 2 декаді вересня 2017 року проведено аналіз
правопросвітницької роботи відділами «Бюро правової допомоги», за його результатами
визначено пріоритетні напрямки цієї роботи у четвертому 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.
02.08.2017р.
директором
Сєвєродонецького МЦ Володимиром Богушем здійснено
виїзний моніторинг роботи відділу "Кремінське
бюро правової допомоги", в ході якого проведено
спостереження щодо повноти та своєчасності
надання працівниками бюро правової допомоги,
якісного консультування клієнтів, своєчасної
підготовки процесуальних документів. Директор
Центру надав рекомендації щодо вирішення
проблемних питань, які виникають у працівників
при виконанні ними своїх основних завдань та
функцій.
29.09.2017р. директором Сєвєродонецького МЦ
Володимиром Богушем здійснено виїзний моніторинг
роботи відділу "Рубіжанське бюро правової
допомоги", в ході якого проведено спостереження
щодо повноти та своєчасності надання працівниками
бюро правової допомоги, якісного консультування
клієнтів, своєчасної підготовки процесуальних
документів. Директор Центру надав рекомендації
щодо вирішення проблемних питань, які виникають у
працівників при виконанні ними своїх основних
завдань та функцій, зокрема у нещодавно
призначеного працівника.
Захід 3.2.5. Аналіз своєчасності та повноти надання звітів МЦ за напрямками
діяльності
У 2 декаді вересня 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 3 декаді вересня 2017 року проведено аналіз виконання відділами Сєвєродонецького
МЦ (включно з Бюро правової допомоги) плану роботи Центру. Отримано результати
проведення правопросвітницьких заходів у 3 кварталі 2017 року та визначено проблемні
питання, які виникають при організації таких заходів.
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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.
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 (загальна кількість осіб – 8 )
Впродовж 3 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішнє навчання
працівників з питань: порядок надання БППД та БВПД; організація проведення
правопросвітницьких заходів.
Захід 3.3.5. 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 питань управління персоналом (кількість осіб – 3)
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 (кількість осіб – 5)
04 вересня 2017 року головний бухгалтер Сєвєродонецького МЦ Зінченко Олена
розповіла працівникам Центру про раціональне використання бюджетних коштів при
плануванні закупівлі товарів та послуг.
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
(кількість осіб – 5)
Впродовж 3 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішнє навчання
для працівників Центру з питання порядку надання та оформлення звітів про виконання
квартального плану діяльності Центру.
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
(кількість осіб – 8)
Впродовж 3 кварталу 2017 року Сєвєродонецьким МЦ проведено внутрішні навчання
для працівників Центру з наступних питань: 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.

1. 4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
Заходи у звітному періоді не передбачені.
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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
У 3 кварталі 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД підписано
сім Меморандумів про співпрацю з:
1.) Попаснянською центральною бібліотечною системою (01.08.2017р.);
2.) Гірською міською радою Попаснянського району (08.08.2017р.);
3.) Золотівською міською радою Попаснянського району (08.08.2017р.);
4.) Комишуваською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
5.) Врубівською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
6.) Нижненською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.);
7.) Тошківською селищною радою Попаснянського району (22.08.2017р.).
8.) Попаснянською міською радою Попаснянського району (12.09.2017р.).
Завдання 5.4 Створення порталу системи БПД
Захід 5.4.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту
БПД
Протягом 3 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
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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 третій квартал 2017 року Сєвєродонецьким МЦ було видано 151 доручення та 57
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 1264 осіб,
що становить 0,4% 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 третій
квартал 2017 року Центром було прийнято та перевірено 461 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 3 квартал 2017 року. Даний аналіз проводиться щомісячно.
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 105 акти ЦАС та здійснено оплату на суму 70880,25грн
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)

43

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 липня по 30 вересня 2017 року Сєвєродонецьким місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1264 звернення клієнтів, з яких 1079 нових звернень
клієнтів, 185 повторних звернень; 1057 особам було надано правову консультацію, 207 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

148

25

123

2

Відділ «Гірське бюро»

192

192

0

3

Відділ «Кремінське бюро»

199

190

9

4

Відділ «Лисичанське бюро»

252

191

61

5

Відділ «Попаснянське бюро»

180

178

2

6

Відділ «Рубіжанське бюро»

293

281

12

1264

1057

207

Разом по МЦ

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 208 рішень
про надання БВПД, видано 151 доручень адвокатам, та 57 наказів штатним працівникам
(представництво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів). По 2
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального
забезпечення -309 (24%), спадкового - 115 (9%), сімейного -161 (13%), медичне – 24 (2%),
трудового - 84 (7%), адміністративного - 13 ( 1%), земельного - 29 ( 2%), договірного - 67
(5% ), житлового - 94 (7%), іншого цивільного права - 303 (24%), з питань виконання
судових рішень - 31 (3%), з інших питань - 32 (3%) та з неправових питань - 2 (0,1%).
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Сєвєродонецького МЦ за звітний
період за категорією питань.
спадкове
9%

земельне
2%

сімейне
13%

договірне
5%
трудове
7%

адміністративне
1%

житлове
7%
інше цивільне
24%
соціальне
забезпечення
24%

медичне
2%

неправове
питання
0,1%

інше
3%

виконання
судових рішень
3%
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання БВПД до
Сєвєродонецького МЦ, за статтю

чоловіки
284 ос.
(33%)

жінки 692 ос.
(67%)

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

від 18 до 35 років
204 чол.
(24%)

до 18 років
3 чол.
(0,005%)

від 35 до 60 років
485 чол.
(48%)

понад 60 років
387 чол.
(36%)

Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за
категорією осіб , які мають право на отримання БВПД, то за третій квартал 2017 року
звернулись: малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) - 68 (33%); інваліди – 6 (3%); ветерани війни – 8 (4%); внутрішньо
переміщені особи – 124 (59%); інші категорії – 2 (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

малозабезпечені
особи
33%

інваліди
3%
внутрішньо
переміщені особи
59%

ветерани війни
4%

інші категорії
1%

Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в тому числі Бюро
правової допомоги за третій квартал 2017 року було:
✓
здійснено 25 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність
4 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 125
осіб, в тому числі 96 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до
мобільних консультаційних пунктів та 29 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 104 правопросвітницьких заходів.
✓
розміщено у ЗМІ 11 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

5/7

1/6

0

13

0

47
2

Кремінське бюро

2/15

4/7

0

22

0

3

Лисичанське бюро

0/0

1/7

0

9

0

4

Попаснянське бюро

5/18

1/9

0

18

0

5

Рубіжанське бюро

1/6

1/0

0

9

0

25/96

8/29

0

104

0

Разом по МЦ:

