
 

 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

 

3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 

 

4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

 



Розділ I.Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

 

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП 

ДО БПД 

1. РАННІЙ ДОСТУП ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 

Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб 

громад, в тому числі територіальних органів територіальної 

самоорганізації населення, зокрема проблемних питань у взаємодії з ОВВ, 

ОМС, підтримка в актуальному стані карти правових потреб. 

У 1 декаді серпня 2020 року відділом правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги, організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з її надавачами та відділами Бюро правової 

допомоги Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено аналіз  першочергових правових 

потреб населення м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, 

Кремінського  та Попаснянського районів Луганської області.  
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Захід 1.1.2. Проведення правопросвітницьких заходів (тематичних 

семінарів, лекцій, круглих столів, правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей 

для цільової аудиторії громадян, інших заходів (в т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, 

іншими установами та організаціями, ГО тощо відповідно до: Програм 

правової допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, 

договорів  про співпрацю), спрямованих на вирішення найактуальніших 

питань життя громад, зокрема проведення заходів для підвищення рівня 

обізнаності населення про систему БПД, запобігання безробіття, 

домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз'яснення змісту 

ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров'я, 

захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безплатного 

отримання земельних ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів 

МЦ  з числа громадських організацій, державних установ та комунальних 

установ органів державної влади та місцевого самоврядування за 

виключенням заходів для дітей, проведення публічних презентацій 

результатів діяльності. 

 

01.07.2020р. З нагоди 5-ї річниці роботи 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, співробітники 

"Попаснянське бюро правової допомоги" Оксана 

Потапова та Дана Воронцова організували онлайн - 

зустріч із мешканцями м. Попасна в режимі ZOOM – 

конференції. На якій згадали історію виникнення 

системи БПД, а також розповіли про принципи й 

завдання центрів та бюро правової допомоги. 

 

 

01.07.2020 З нагоди 5-ї річниці 

роботи Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги головним спеціалістом відділу 

«Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ Кирило 

Степанов, 1 липня провів вуличне 

інформування населення м. Лисичанська. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8LDYLmCuGgQboUUCkQw8JY7_Au5wpa-jD2iwwyMZtIaoDUqm4TwH7yiRRsWyiS9X1TTyk9gz7nsnlrpsJakw1sgF5NRzzuiyPi6AcGz9vSxN05F3au96KH0ZapyHaPYbQK53z77KnEwW7Q_YZNyJdd2XO6X6wajrqP0Rr1zvYxKxyVtpfwR1jD0RvqOOyI_odt7EP1br9eHyAiiDWcDMCTRG3JdiFnKlzRkdEMVVTyjz_MGUAyt47kl3HAUBZw-iV8C-qhrsammThFwkhnzfOMGSLpGqpH0VBBr9SDjtoQnn49Uu7sOPG1vrrFY0W5OJaGdtv3B9sjv-YRAo3hm4VOQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8LDYLmCuGgQboUUCkQw8JY7_Au5wpa-jD2iwwyMZtIaoDUqm4TwH7yiRRsWyiS9X1TTyk9gz7nsnlrpsJakw1sgF5NRzzuiyPi6AcGz9vSxN05F3au96KH0ZapyHaPYbQK53z77KnEwW7Q_YZNyJdd2XO6X6wajrqP0Rr1zvYxKxyVtpfwR1jD0RvqOOyI_odt7EP1br9eHyAiiDWcDMCTRG3JdiFnKlzRkdEMVVTyjz_MGUAyt47kl3HAUBZw-iV8C-qhrsammThFwkhnzfOMGSLpGqpH0VBBr9SDjtoQnn49Uu7sOPG1vrrFY0W5OJaGdtv3B9sjv-YRAo3hm4VOQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDiLMBTn26fouaBzWrl1fOWuVejfaSmM6sMh0lqxwrkrAsuxxOHZ3PFiOXD1oC-JDaxsQp7admpbJP6BCuIkMFkQDwKgaheTSJ_xZiNdD58_XZcvWYiGoblSw5p427Y3ZvBD9OlHLBmxltC-L1J2ttbTGodGqJIWnj68yZhkuaYZKhOsQFba7dpLPxTdWfoF0SFD4zJUW7KvIzpXuxyCX28vTzfVGRHh0CP8rJ7PxBP0c7XXLyfRZOHCi3K9cwZydCTh13AASm-8syEs7I5iOeZkrwRLVSS2TXZnLFS8bU9DnqjPrbE6MRH3Vr0kK84yzzdLYFTWZoLA-pGN3oAI457Iw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDiLMBTn26fouaBzWrl1fOWuVejfaSmM6sMh0lqxwrkrAsuxxOHZ3PFiOXD1oC-JDaxsQp7admpbJP6BCuIkMFkQDwKgaheTSJ_xZiNdD58_XZcvWYiGoblSw5p427Y3ZvBD9OlHLBmxltC-L1J2ttbTGodGqJIWnj68yZhkuaYZKhOsQFba7dpLPxTdWfoF0SFD4zJUW7KvIzpXuxyCX28vTzfVGRHh0CP8rJ7PxBP0c7XXLyfRZOHCi3K9cwZydCTh13AASm-8syEs7I5iOeZkrwRLVSS2TXZnLFS8bU9DnqjPrbE6MRH3Vr0kK84yzzdLYFTWZoLA-pGN3oAI457Iw&__tn__=%2ANK-R


02.07.2020 Працівники віддділу 

«Кремінське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з НБВПД Зоя Жадан та 

Володимир Подлєсняк провели вуличне 

інформування для жителів села 

Голубівка. 

 

 

 

08.07.2020 З метою надання 

правових консультацій громадянам, які 

постраждали внаслідок масштабних 

лісових пожеж на Луганщині, 

спеціалісти відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової 

допомоги Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД Дмитро Орєхов та Марина Литовка, сумісно з БО "Восток 

SOS" здійснили виїзний прийом до села Смолянинове Луганської області, де 

провели консультування місцевих мешканців, які постраждали внаслідок 

стихії. 

 

09.07.2020 

Директор Сєвєродонецького місцевог

о центру з надання БВПД Володимир 

Богуш, сумісно з БО «Восток SOS» 

здійснили черговий виїзний прийом 

до села Смолянинове Луганської 

області, де відбулася масштабна 

лісова пожежа. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHCRm_Wd5dFTIJ60tFURk0jlNzNPnHgihHlCUInx98o52BEJD3XLE792MxH6LPg1NNE-tcsulEUH78rX4ZmZRGPH5hhq0EihNTNATc54bqMPcUrb5WjLqxjugxID2jf8W-2VtwN43dsi8h2qcfX79ZYX9ocMZMh1Mpd0kRFGwHieJ3hOyY13uIjRQNMvVX180D-wicd5n6vALwnwRotMvsY18nSO92AUg7fHrmm6_mgQBhvxmW6_xsZ1QiYcNo9KJFGyErIgaRY29Zi9lqEObc71WsvqPdmBe8KVKCyLBJ7AxwtxCbFAPXZYt0h9kua0EWK2M6hjwUF7_iFroCo4U2Wg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4CaeQajreZ2eoc3PXT3MdN17AedlRZL5BC6nwRD_UE8R3rGuBKZiDIHEWQUUinW3a1yhFufCRspHetnXSF6Cy22ZwI0spUu0LuQnrKoykeqn3q5d1nlCX1GeUzAO1VEHYpI5tKzUqfXOTjd7Hiipslq2ZwQMEafAd7A55HSG_aAhdKNqbJUq3-XOpm-zAzO7aG-JLWRWgaPCQOM8nxElMS7SfcGNtX9hT5xipgMAb1E-QjHhEAWlwiYLL_T6e1hFIKxw2YLXaHU8BzpbNnr8qCVo52Guy0F-akTfVpVKE_BZQQ3BtB0rf-SPQdTscl8tm0t-6zXfmwr5JxXCYbEYZFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4CaeQajreZ2eoc3PXT3MdN17AedlRZL5BC6nwRD_UE8R3rGuBKZiDIHEWQUUinW3a1yhFufCRspHetnXSF6Cy22ZwI0spUu0LuQnrKoykeqn3q5d1nlCX1GeUzAO1VEHYpI5tKzUqfXOTjd7Hiipslq2ZwQMEafAd7A55HSG_aAhdKNqbJUq3-XOpm-zAzO7aG-JLWRWgaPCQOM8nxElMS7SfcGNtX9hT5xipgMAb1E-QjHhEAWlwiYLL_T6e1hFIKxw2YLXaHU8BzpbNnr8qCVo52Guy0F-akTfVpVKE_BZQQ3BtB0rf-SPQdTscl8tm0t-6zXfmwr5JxXCYbEYZFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbWZMnspwoMozQrJ_zCp5QKjYFFLePM1-xE00woscv8-8TV7V8PlBugXnRUVbDWWB7-ZyRXtjCFaS3TNXi5WRsh0uWGGk9gne6KNSxKFN9msbOLt1YjepzliCJ4uKxnT8Epta0MsTMhZYc3TT4eiNWE4YjqIw2_m38i7ErhtVH_hOm5E-6cM7CJYoJLjg7loDzzOO_eoewuCS8hcE_2F-JU3MpGKKIz8bMeXivI6H0QwoU8cv9uoXQPEVEi5k9XLSiWAVy1k56MDmsAAc66SyX9A8kfegHRhODHqI0bz02vc33HzpNhpYZgELtst-2fGFpYPrx1vP5bwh96VmZ-8XxpA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbWZMnspwoMozQrJ_zCp5QKjYFFLePM1-xE00woscv8-8TV7V8PlBugXnRUVbDWWB7-ZyRXtjCFaS3TNXi5WRsh0uWGGk9gne6KNSxKFN9msbOLt1YjepzliCJ4uKxnT8Epta0MsTMhZYc3TT4eiNWE4YjqIw2_m38i7ErhtVH_hOm5E-6cM7CJYoJLjg7loDzzOO_eoewuCS8hcE_2F-JU3MpGKKIz8bMeXivI6H0QwoU8cv9uoXQPEVEi5k9XLSiWAVy1k56MDmsAAc66SyX9A8kfegHRhODHqI0bz02vc33HzpNhpYZgELtst-2fGFpYPrx1vP5bwh96VmZ-8XxpA&__tn__=%2ANK-R


15.07.2020 Для інформування 

громадян Сєвєродонецька про 

систему безоплатної правової 

допомоги, та послуг, які надаються 

нею, 

співробітники Сєвєродонецького місц

евого центру Марина Литовка та 

Дмитро Орєхов провели вуличне 

інформвання. 

 

 

17.07.2020 Спеціаліст відділу 

правопросвітництва та безоплатної правової 

допомоги Сєвєродонецького місцевого центру 

Марина Литовка взяла участь у засіданні 

Робочої групи з питань громадської безпеки, 

протидії домашньому насильству, соціальної 

згуртованості, гендерної рівності міста 

Лисичанськ.  

 

 

 

 

23.07.2020 Вулицями міста 

Попасна, працівниками відділу було 

розповсюджено тематичні матеріали 

системи безоплатної правової допомоги з 

контактними даними місцевих центрів та 

бюро правової допомоги в Луганській 

області. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZi9hfYbZvS84icOrBRWobe7cEUEBuyEm3qdhlzTJlozwCGJUgWEVoTMF6DUai2QrCYVclmts0zUP05o2ROITPXqUuEQWzSkXnsU5G_wwUCs87DgqvZUZq6KdiYxEDsoxGSIcofXdJDIHaNnUV__JEc-CcEH948cLw1AeNM9NyOTa0-d6oqOQCuJbTt970WhBb3JWqpPHpjO3b0bw35_EeTcOI-Y5jrrBbePJSUcbJn-XG92OGF8GIys65aLW57h9lzQSYB-_n4E3r9MN0VydF353YYu-mU3WBMx4YgOLW_HREt3eT3_s3mggp5q0hFMvRH1mT6aNgOBO9R82ig9eL9g&__tn__=%2ANK-R


05.08.2020 Фахівчиня 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Марина Литовка більш 

детально розповідає як отримати 

щомісячну адресну допомогу. 

 

 

 

06.08.2020 Директор 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Володимир Богуш, сумісно з 

фахівцем центру Мариною Литовкою 

провели лекцію для співробітників 

Центру надання адміністративних послуг 

(далі - ЦНАП) смт Красноріченське, на 

тему "Застосування норм законодавства у 

своїй діяльності". 

 

 

 

06.08.2020 У межах 

правопросвітницької та комунікативної 

діяльності системи надання безоплатної 

правової допомоги, в приміщенні 

відділу «Попаснянське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

проведено лекцію на тему «Права та 

пільги внутрішньо переміщених осіб». 

  

 



12.08.2020 Сєвєродонецький 

місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги вітає 

молодь міста, і тема лекції приурочена 

до цього свята "Як повернути частину 

коштів за навчання?!". 

 

 

17.08.2020 Фахівчиня відділу 

"Рубіжанське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького МЦ з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Катерина 

Конопліна та начальник 

"Рубіжанського міського відділу 

філії державної Установи "Центр 

пробації" Дмитро Цегельник 

провели лекцію для осіб, які 

перебувають на обліку в 

Рубіжанському міському відділі 

філії Державної Установи «Центр пробації» Луганської області на тему 

"Протидія домашньому насильству". 

 

 

18.08.2020 Головним 

спеціалістом відділу Ритою 

Переясловою проведено вуличне 

інформування міста Золоте-1, під час 

якого були розповсюджені 

інформаційні матеріали про роботу 

системи безоплатної правової 

допомоги. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPphOlnlFi4MmWihs_eYs_MhgeSqFVR-wibwP7a4loZNfu2981J435mb5hoQmGpjS6J2oBU7nwTvLV1sK0n4OlO0WpeFYbKyFnyra0IBnq4KA9WJ64qGSTVS6wvbYbuunIz7EiCEolkuiYrgcUBa05YYxswyS9wOa-858tvAJKD2Vq2zG2yvtecDs8vupLKJqjykZUKI0m-KkJ8mGrcHpZWjtuL45whoNPX1yfmf6oQD1TlmuBqRB-m5ow_T86jGpYUi8pxiPY_JVQNOqip2jOdM_u4Czdah0sk1sK1pntL_78tjFbN1MReDxbFH5SXamU7n69-D-45BL7tXxuft4BfQ&__tn__=%2ANK-R


20.08.2020 Фахівчиня 

Сєвєродонецького місцевого центру 

Марина Литовка, висвітлює 

питання "Якщо батьки розлучилися, і 

вони не можуть визначити місце 

проживання дитини, яким чином його 

можна визначити?". 

 

 

 

28.08.2020 Спеціаліст відділу 

«Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцев

ого центру Кирило Степанов провів 

онлайн-конференцію за темою: 

«Конституційні права та свободи 

людини і громадянина».  

 

05.09.2020 Директор 

Сєвєродонецького місцевого центру 

прийняв участь у дискусії на тему 

"Перед гратами. Наскільки ефективними 

є альтернативні форми покарання?". 

Серед учасників даної дискусії були 

представники органів пробації, та 

громадської організації "Маханаім". 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9_YOGH-UtI_653pPMJNsMd2RzDAtRa2B0Bo019mZoTiOA7guIKH9EtSAZYwqeO2fOWMudeeI4myQbc9YkmW2vt01N13FmBP0LlEJtRZe1_OOSSrthmPheW2oj8LTrBbOYxVAcFQPHFzdvnBr1xKDcwuYkD036UjUblUVzuTz6PRjMc154Qjc1Vi67eEhI_LQR3vV9JNNuEOAeGSh96X20ctp8xWqg0IBZqsVEw-P_qGvGosBbyBjX5-rrROfGQdZ0d_QfEpXVDPnxXle3UslB3RS2xCJVCYq6Ss0FfbSnYeOZVgRoMDmcI9FIOhPdrXM-hFfGMvGKmBqffonN7TlMNA&__tn__=%2ANK-R


 

Захід 1.1.4. 

Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-

бордів, сіті-лайтів, інше) на вулицях, громадському транспорті, громадських 

місцях. 

 

10.08.2020 З метою інформування та 

обізнаності мешканців міста Кремінна, 

стосовно роботи системи безоплатної правової 

допомоги, працівник відділу «Кремінське бюро 

правової 

допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Подлєсняк 

поширив тематичні буклети та плакати 

системи правової допомоги. 

 

 

 

 

 

17.08.2020 Фахівчинею місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Мариною Литовкою 

розміщено плакат безоплатної правової 

допомоги у поштовому відділенні 

"Укрпошта". 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAs-ztIYWfrIPTcLkbGbNRGWskUD4hwtOejfWxsKS2pLqvxCglHx_eVWnwVbwQzWP66SMjLO62b5dCXnAV9dkzHc9VQohMrFbET_MAY9UcL-iRR8BYiEV7WqenZHIF1wbaWFmqJyna2LWKQ2reKqM4TbU9A_DPkdPckaMUibrMWXPD1hnJLT13yrKd05mRqV5T3oXnvtWhm9fZG1kq8wdulXrJj997eXZ-UQEW2Eb6mtpDmG8mzbQaZ3ktbKuqgWwrPwNCt-fp4RRXFi3LxMLibhEKX2IOfeFDPSb_jlqbnoibbtTrkTWmvtyPEhodWaODATnCV_asgD6kTpiYJ1Xw2ig&__tn__=%2ANK-R


 

 

 18.08.2020 Під  час вуличного 

інформування міста Гірське фахівцем 

відділу «Гірське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ритою Переясловою на дошці 

оголошень розміщено плакат безоплатної 

правової допомоги.  

 

 

 

20.08.2020 фахівчинею відділу 

"Рубіжанське бюро правої 

допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Катериною Конопліною розміщено 

плакат безоплатної правової допомоги. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaEe4Xct5F6Ep4HUmQCaoFrWUSpJAW1dgbE543N55lYhKLuADoUa3YXPtF4rFrJxiGEuTEVPPcU6Xm_CxFTsIHQk6ljhxmfgYWMCdCqkXFaLjNrY-8cppBjQvPoa1jeEAefA3spmP-WdPPaNNaruxnUUmUtGNMXcIp0I362tauspbAJDjWkncMa9fAViJi39RN1PfOLyvEKoSHz-N-CO5tfKl607og6zQeHIaP9P_zlwVtVm-4YfyqgTe45tYwVMlOmWe4o6GKNQ2lfajuZUVEUaLqWvdEzEHYtHeGLr9XBLMTAErvD7ibHrFP61javkBA_ra5JpXkduPQVKPE5v7aTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCr7FBSh4fyGiYEepakrn6ea863AJtTujmSi04olzrMhj6ScdeGVz48YA1bkCamUFdKjPxlMazjQLLfZOPqvtcVqgC9f_G8RMsW65Nx2JmK0ztL3m1Bvr7YezrDY8yeoNHpVrxs8d0s3UhGbGyxVwjGPI3wL_JbOjiJnUetwHKDmnWiN5OQc8_9bKP9TlFErA8Ovnihc0ZxA0wspn-gKB136pE0klPouypkzbWwEf_8CuiPU8Ue0Wi55WNwyoMe4EXUKToBfY0msrREvOg0oEgb738403_QtR38JgmCqZXxDk4Kh37P5rDoulh8VcWBPtChJJ3BYmoeJnPTqGZVyvsF_w&__tn__=%2ANK-R


       Захід 1.1.5. "Висвітлення/поширення  у ЗМІ, соціальних мережах та на 

веб - сайтах інформації про роботу системи БПД (трансляція соціальних 

аудіо – та відеороликів на правову тематику, проведені заходи, правову 

інформацію).Поширення інформації щодо посилення сервісів інститутів 

правових громад." 
 

 

Інформація про роботу системи БПД постійно висвітлюється на 

сторінці Facebook Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (https://www.facebook.com/office.severodoneck/) 

 Протягом звітного періоду Сєвєродонецьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у ЗМІ  було висвітлено та 

поширено:  

12 статей у постійній рубриці «юридичні консультації» в  газеті «Земля 

моя – годувальниця». 

(https://drive.google.com/drive/folders/1UJboShYPzpKFAdx0EI1x0wYskQ-HbtSd) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/office.severodoneck/
https://drive.google.com/drive/folders/1UJboShYPzpKFAdx0EI1x0wYskQ-HbtSd


3 статті в районній газеті «Кремінщина» 

https://drive.google.com/drive/folders/1b5-ZkalM4jxpkew8_chbtZjzD6CMLfZD 

https://drive.google.com/drive/folders/1b5-ZkalM4jxpkew8_chbtZjzD6CMLfZD 

https://drive.google.com/drive/folders/1vkKSS6aO6QqOGnMCtTsFSt-1Mlh-0RQl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2020р. розміщено 2 статті у газеті «Пошта кур’єра» 

https://drive.google.com/drive/folders/1vkKSS6aO6QqOGnMCtTsFSt-1Mlh-0RQl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1b5-ZkalM4jxpkew8_chbtZjzD6CMLfZD
https://drive.google.com/drive/folders/1b5-ZkalM4jxpkew8_chbtZjzD6CMLfZD
https://drive.google.com/drive/folders/1vkKSS6aO6QqOGnMCtTsFSt-1Mlh-0RQl
https://drive.google.com/drive/folders/1vkKSS6aO6QqOGnMCtTsFSt-1Mlh-0RQl


 

20.08.2020р. розміщено статтю на веб-сайті Військово-цивільної 

адміністсраціії  міста Лисичанськ з нагоди Дня Державного Прапора  

http://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/23917-derzhavnij-

prapor-ukrajini-e-odnim-iz-derzhavnikh-simvoliv-nashoji-krajini.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 розміщень на веб-сайтах партнерів, та 4 розміщення на сторінці фейсбук 

громадської організації «Асоціація юристів Луганської області» 

http://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/23917-derzhavnij-prapor-ukrajini-e-odnim-iz-derzhavnikh-simvoliv-nashoji-krajini.html
http://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/pervichnaya-pravovaya-pomoshch/23917-derzhavnij-prapor-ukrajini-e-odnim-iz-derzhavnikh-simvoliv-nashoji-krajini.html


Захід 1.1.6. Організація виступів у засобах масової інформації з питань 

роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами 

України прав у різних сферах життя громад  (в.т.ч. розміщення на 

офіційних веб-сайтах партнерів). 

 

05.09.2020 Директор 

Сєвєродонецького місцевого 

центру Володимир Богуш більш 

детально розповідає про 

статистику звернень до центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги щодо 

випадків домашнього насильства. 

 

 

 

 

 

 

 



Захід 1.1.7. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах 

виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав 

людини 

           

 

 

07.07.2020р. У приміщенні 

Попаснянського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Луганській області, фахівці відділу 

«Попаснянське бюро» Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД забезпечили роботу 

дистанційного пункту. 

 

 

 

13.07.2020р.  Начальником 

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру було відновлено 

роботу дистанційного пункту 

прийому громадян в приміщені 

Лисичанського міського відділу філії 

Державної установи «Центр 

пробації» в Луганській області. 

 

05.08.2020р. Фахівцем відділу 

«Попаснянське бюро правової 

допомоги» Даною Воронцовою 

забезпечено роботу дистанційного 

пункту у приміщенні Попаснянського 

районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації». 



 

 

17.08.2020р. Юрист відділу 

«Рубіжанське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Катерина Конопліна надала 

правові консультації особам, які 

перебувають на обліку в Рубіжанському 

міському відділі філії Державної установи 

«Центр пробації» Луганської області. 

 

 

25.08.2020р. Директор 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

наданння безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Богуш 

та фахівчиня місцевого центру Марина 

Литовка забезпечили роботу 

дистанційниго пункту до безоплатної 

правової допомоги у приміщенні 

Сєвєродонецького міського відділу з 

питань пробації. 



 

Захід 1.1.8 Організація та проведення заходів інформаційного характеру 

(уроків правових знань,дискусій,бесід тощо) в дитячих будинках,школах – 

інтернатах, навчальних закладах,службах соціальних служб для 

дітей,сім’ї,молоді та спорту РДА, у центрах соціальної психологічної 

реабілітації дітей. 

 

20.08.2020р. Начальником «Лисичанське 

бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги Тетяною Лютою в 

приміщенні Лисичанського міського відділі 

філії Державної установи «Центр пробації» в 

Луганській області проведено лекцію для 

неповнолітніх осіб на тему: "Сімейна 

правосуб’єктність неповнолітніх". 

 

 

01.09.2020р. У зв`язку з 

обмеженим доступом до навчальних 

закладів через карантин фахівецем 

відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру Ритою 

Переясловою проведено зустріч з 

учнями 7-го класу Золотівської 

багатопрофільної гімназії. 

 



  

04.09.2020р. Фахівчиня Сєвєродонецького місцевого центру Марина 

Литовка розповідає більш детально 

про пільгове харчування дітей у 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Хто має право на пільгове 

харчування як його отримати і які 

документи для цього необхідні. 

 

04.09.2020р. Спеціалістом 

відділу «Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру проведена онлайн-

лекція на тему: "Права дітей у 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах" для школярів та 

їх батьків. 

 

10.09.2020р. Минулого року українське суспільство почало 

знайомитися з програмою відновного правосуддя для неповнолітніх. 

Пілотний проект «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину» 

спочатку працював у деяких 

областях України, проте показавши 

свою ефективність, насьогодні дана 

програма працює по всій території 

України. 

Більш детально про відновне 

правосуддя розповідає фахівчиня Сєвєродонецького місцевого центру 

Марина Литовка. 



               

Захід 1.1.10 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової 

допомоги, МЦ директора РЦ. 

 

  

 

13.07.2020 З метою моніторингу 

діяльності бюро, директор 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання БВПД Володимир Богуш завітав 

до відділу "Кремінського бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД. В ході візиту був 

проведений прийом громадян. 

 

 

 

17.08.2020 Директором 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Володимиром Богушем було 

здійснено виїзд до «Гірське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД. В ході спілкування з головним 

спеціалістом відділу «Гірське бюро 

правової допомоги» обговорено 

першочергові правові потреби та шляхи 

покращення рівня надання правової 

допомоги. 

 



 Захід 1.1.11 Підготовка та поширення методичних 

рекомендацій,матеріалів для громадських приймалень, ОМС, юридичних 

клінік,органів державної влади,пара юристів та інших провайдерів щодо 

надання ними БППД. 

 

 

12.08.2020 Під час виїзного 

прийому фахівцем відділу 

«Лисичанське бюро правової допомого 

Сєвєродонецького МЦ Кирилом 

Степановим  було проведено робочу 

зустріч з представником Білогорівської 

селищної ради в ході якої були надані 

методичні рекомендації. 

 

 

 

 

22.09.2020 В Новодружеській 

міській раді начальником відділу 

«Лисичанське бюро правової 

допомоги» Тетяною Лютою 

проведено робочу зустріч з головою 

міської ради на тему: «Земельні 

правовідносини», також в ході 

зустрічі було надано методичні 

рекомендації на тему "Організація 

надання правових консультацій з 

питань що належать до компетенції 

через громадські приймальні органі державної влади, органів місцевого 

самоврядування", обговорені питання децентралізації та подальшої співпраці. 

 



                                               БПД-онлайн 

 

Завдання 1.2. Створення БПД ком`юніті – спільноти лояльних до 

системи адвокатів,журналістів,громадських активістів,представників 

влади. 

 

 

Захід 1.2.1. Вивчення потреби та пошук лояльних до системи 

адвокатів,журналістів,громадських активістів, представників влади. 

 

03.08.2020 Співробітник 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання безоплатної правової 

допомоги Марина Литовка прийняла 

участь у засіданні Робочої групи з 

питань громадської безпеки та 

соціальної згуртованості, на заході 

також були присутні: представники 

поліції та служби з надзвичайних 

ситуацій, громадські та міжнародні 

організації. 

 

14.08.2020 Начальник відділу «Кремінське бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Зоя Жадан 

взяла участь у засіданні робочої 

групи з громадської безпеки та 

соціальної згуртованості в 

Кремінській громаді, в режимі 

онлайн. 

Під час роботи робочої 

групи розглянуті питання 

реалізації грантових ініціатив за 

напрямом "Громадська безпека, 

соціальна згуртованість та доступ 

до правосуддя". 



3.Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid». 

 

Захід 1.3.1 Складання, розміщення  у встановленому порядку юридичних 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-

платформу правових консультацій "WikiLegalAid". 

 

Протягом звітного періоду працівниками Сєвєродонецького МЦ з 

надання БВПД складено та розміщено до довідкової онлайн-платформи 

правових консультацій "WikiLegalAid" юридичну консультацію на тему: 

«Оскарження дій Державного кадастрового реєстратора». 

 

Захід 1.3.2. Редагування, підтримання в актуальному стані правових 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-

платформу правових консультацій "WikiLegalAid". 

  

            Правові консультації розміщені Сєвєродонецьким МЦ з надання 

БВПД до довідкової онлайн-платформи правових консультацій 

"WikiLegalAid" на постійній основі редагуються та підримуються в 

актуальному стані. 

 

 

 

Захід 1.3.3.Проведення інформаційних заходів щодо «WikiLegalAid» з 

партнерами БПД 

 

             При проведенні правопросвітницьких заходів працівниками 

Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД постійно наголошується про 

можливість та необхідність користування довідковою онлайн-платформою 

правових консультацій "WikiLegalAid". 

 

 

 

 

4. Механізм перенаправлення. Розвиток мережі партнерів та 

незалежних провайдерів надання БПД,налагодження співпраці із 



ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД. 
 

 

Захід 1.4.2 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з 

метою залучення зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/програм/ 

проєктів, фандрейзинг (в т.ч. роботи з ОМС щодо розробки та 

затвердження Програм надання правової допомоги територіальним 

громадам). 

 

25.09.2020 Директор Сєвєродонецького місцевого центру Володимир 

Богуш, та за участі спеціаліста місцевого центру Марини Литовки, провели 

робочу зустріч з омбудсменом із захисту виборчих прав ВГО «ОПОРА» 

Луганської області Сергієм Кошелем. 

У результаті зустрічі обговорено програму спільної роботи щодо 

просвітницьких заходів із захисту виборчих прав громадян та напрямки 

спільної діяльності із роз'яснення особливостей виборчого законодавства на 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.  

 

29.09.2020 На базі громадської організації «Кремінський центр 

регіонального розвитку «Наша громада» начальником відділу «Кремінське 

бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру Зоєю Жадан 

проведено робочу зустріч з головою Кремінського товариства Червоного 

Христа України Антоніною Бєлєнковою, результатом зустрічі стала 

домовленість щодо подальшої співпраці. 

 

Захід 1.4.3 Проведення робочих зустрічей керівників МЦ з 

представниками органів місцевого самоврядування (ОМС), державних 

органів, громадських організацій з метою налагодження співпраці та 

розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, 

створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад; 

налагодження співпраці з юридичними клініками. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZUSsmTS-ISJcgC99GFm6OfYAnas7IqpXdEvCjVcXQRlkf_WHX6k4aLmDX979XSUdvn5sBJTwONOYSLKjz26xeSDBbWZLhla7yt3pG-Y2yXYAZHlVwC_5J_MEb3SkuksFzSdvCULt-hc2CRWnkIQPJXXEVZRkizKeDfi6zAFnSNfWpKsnTvkHlK-nnCu4DsFJw0&__tn__=*NK-R


22.09.2020 В приміщенні Луганської обласної державної адміністрації 

відбулась робоча зустріч директора Сєвєродонецького місцевого центру 

Володимира Богуша з заступником Міністра юстиції з питань європейської 

інтеграції Валерію Коломієць, головою Луганської обладміністрації Сергієм 

Гайдаєм, співробітниками східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції та обладміністрації . 

У процесі зустрічі 

обговорювались проблемні 

питання, які виникають у 

процесі реалізації Постанови 

КМУ № 947 від 18 грудня 2013 

року та № 280 від 18 квітня 2018 

року, і способи їх вирішення.  

Наприкінці заходу, 

Володимир Богуш та 

співробітники східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

Ольга Чернявська та Олексій Поджарий мали можливість обговорити 

подальший вектор напрямку діяльності. 

 

 

25.09.2020 Директор 

Сєвєродонецького місцевого центру 

Володимир Богуш прийняв участь у 

засіданні Обласної координаційної ради 

з питань сім'ї, гендерної ріності, 

демографічного розвитку, запобіганню 

домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми під головуванням 

заступниці голови облдержадміністрації Катерини Безгинської. 

 



 25.09.2020 Директор Сєвєродонецького місцевого центру Володимир 

Богуш, та за участі спеціаліста місцевого центру Марини Литовки, провели 

робочу зустріч з омбудсменом із захисту виборчих прав ВГО «ОПОРА» 

Луганської області Сергієм Кошелем. 

У результаті зустрічі обговорено програму спільної роботи щодо 

просвітницьких заходів із 

захисту виборчих прав 

громадян та напрямки спільної 

діяльності із роз'яснення 

особливостей виборчого 

законодавства на місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZXFlG9y_nFu3e_rCWZsc-DWfUGyy9_TiPXIb9P8lAbRMIJ9SVpuKqMhPwdccPB_IwyrsV-B1PsO1CdUmJHQ-_c6NenN3JWTM0ij7vC6gRFJykGmSc8mrFtsboRZexMZ-_u4tO1KHX5-VAfByL88NJj2F1NYofAXPFzYvGdr8Gb5G70PwANPqB7m99DSx5khanQ&__tn__=*NK-R


              Клієнти отримують якісні послуги БПД 

5.Забезпечення отримання клієнтами якісних послуг БВПД 

 

Завдання 2.1 Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та 

забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД. 

 

Захід 2.1.3 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 2.1.4 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед 

адвокатів за допомогою електронної пошти інформації щодо навчальних 

заходів, котрі проводяться адвокатським самоврядуванням, ГО, судами 

тощо, в яких могли б взяти участь адвокати. 

Серед адвокатів, які співпрацюють з Сєвєродонецьким місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно 

поширюється інформація щодо навчальних заходів, які проводяться 

адвокатськими самоврядуваннями, громадськими організаціями, судами 

тощо, в яких могли б взяти участь адвокати.   

Захід 2.1.5 Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів 

системи БВПД у навчанні, навчання адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, для залучення до максимального використання 

ними комплексної інформаційно-аналітичної системи 

У другій декаді серпня 2020 року було проведено анкетування серед 

адвокатів, які співпрацюють з Центром з метою виявлення потреб у навчанні 

та виявлення тем для проведення навчання. За результатами опитування 

заплановано проведення семінару у четвертому кварталі 2020 року. 

 

Захід 2.1.6 Узагальнення та поширення кращої практики надання 

БВПД, наповнення Інформаційного дайджесту  

Щомісяця, до 5 числа, працівниками відділу подається інформація до 

Регіонального центру щодо кращих практик надання БВПД адвокатами, які 



уклали контракт з Центром та працівників Центру для наповнення 

Інформаційного дайджесту.  

 

Захід 2.1.12 Моніторинг дотримання  Порядку надання безоплатної правової 

допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні консультування тощо) 

працівниками РЦ, МЦ та бюро 

 

        Центром здійснюється моніторинг дотримання умов надання БППД 

працівниками якісної первинної правової допомоги. 

Захід 2.1.14 Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з 

метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 

питань співпраці 

01.07.2020 р. До 5-ти річчя від початку роботи місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівники 

Сєвєродонецького МЦ та адвокати, які співпрацюють із Сєвєродонецьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провели робочу зустріч, під час якої згадали перші кроки системи БПД та 

підвели підсумки 5-ти річної сумлінної роботи юристів та адвокатів центру. 

 

6. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю 

системи надання БВПД 

 

 

Захід 2.2.2Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро 

правової допомоги 

 

 

13.07.2020р. Директором Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

Володимиром Богушем, було проведено моніторинг роботи відділу 

"Кремынське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького МЦ, в період 

моніторингу директором була надані консультації клієнтам Бюро. 

17.08.2020р. Директор Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

Володимир Богуш провів моніторинг роботи відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» та «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

МЦ. Сумісно з працівниками бюро директор провів консультування з 

приводу вирішення правових питань. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZVyuH2zuNP37wDcmK_1AcMuqstenXhAp92dJKqGVMxdScM38wkTYWfwC1atQuKZP6sbsrj6-4p0U6ng_XeBdT8PnTPEAc28XmP6OsPbCDhMo_-nfUvtss9i9ndpXgMM_lT3wWU5-vgN6l2po7G3jcg1Ja2ar0dPckNW-2q8Lt4hPhUFa4sNHNLV80a_ua2uafI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC?__cft__%5b0%5d=AZVyuH2zuNP37wDcmK_1AcMuqstenXhAp92dJKqGVMxdScM38wkTYWfwC1atQuKZP6sbsrj6-4p0U6ng_XeBdT8PnTPEAc28XmP6OsPbCDhMo_-nfUvtss9i9ndpXgMM_lT3wWU5-vgN6l2po7G3jcg1Ja2ar0dPckNW-2q8Lt4hPhUFa4sNHNLV80a_ua2uafI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__cft__%5b0%5d=AZVyuH2zuNP37wDcmK_1AcMuqstenXhAp92dJKqGVMxdScM38wkTYWfwC1atQuKZP6sbsrj6-4p0U6ng_XeBdT8PnTPEAc28XmP6OsPbCDhMo_-nfUvtss9i9ndpXgMM_lT3wWU5-vgN6l2po7G3jcg1Ja2ar0dPckNW-2q8Lt4hPhUFa4sNHNLV80a_ua2uafI&__tn__=*NK-R


Захід 2.2.5 Проведення моніторингу діяльності МЦ та бюро правової 

допомоги та оцінювання якості послуг БПД, що ними надаються 

 

06.08.2020р. Директор Сєвєродонецького МЦ Володимир Богуш  

провів виїзну зустріч з начальником відділу "Кремінське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Зоєю Жадан. Метою зустрічі була координація 

роботи бюро. 

 

                                           

                                   7.Strategic litigation 

Захід 2.3.1 Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення 

системних порушень прав людини 

 

 

Центром постійно проводиться 

аналіз звернень громадян, які 

надходять до Центру та з’ясовано, що 

маються порушення прав людини з 

боку державних установ та 

організацій, а саме органів ПФУ 

щодо виплати пенсій та органів 

соціального захисту. 

 

 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

Завдання 8.Реалізація прав населення у територіальних громадах 

 

Захід 3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення 

рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БПД та/або 

отримали таку допомогу. 

У Сєвєродонецькому МЦ з надання БВПД створено скриньку «для 

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

Центру та Бюро правової допомоги. Також, Анкети опитування клієнтів 

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

БПД. Проводиться опитування громадян методом анкетування, проводиться 



телефонне опитування клієнтів центру (з усних телефонних розмов, 

більшість клієнтів є задоволеними).  

 

Захід 3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

 

30.07.2020 З метою 

надання консультацій 

населенню у віддалених 

місцях області, головним 

спеціалістом відділу 

«Рубіжанське бюро правової 

допомоги» 

#Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Катериною Конопліною, 30 липня в рамках проєкту ПРООН "Ефективне 

врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя,безпеки, 

захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні" на базі 

Боровенської сільської ради, забезпечино роботу мобільного пункту доступу 

до БПД для мешканців с. Боровеньки, Кремінського р-н., Луганської області. 

В ході консультування були розглянуті питання у сфері соціально 

забезпечення, спадкового та земельного права. 

Під час всієї роботи мобільного пункту всім звернувшимся громадянам 

були надані роз'яснення на поставлені правові питання та  проінформовано  

про способи реалізації відновлення порушених прав через довідково-

інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid. 

Також, в приміщені сільської ради поширено інформаційні матеріали з 

контактними даними місцевих центрів та бюро правової допомоги у 

Луганській області. 

 

 

 

 

 

 



12.08.2020 Задля 

інформування та надання 

консультацій населенню у 

віддалених місцях області, 

головним спеціалістом відділу 

«Лисичанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 11 серпня здійснено 

мобільний виїзний прийом в 

рамках проекту ПРООН 

"Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, 

безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні" до селища 

міського типу Білогорівка.  

В ході консультування підіймались наступні питання: порядок 

встановлення факту родинних відносин, порядок надання субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та інші 

житлові питання. Всім бажаючим громадянам були надані консультації на 

поставлені ними правові питання. Кожному роздані інформаційні матеріали з 

контактними даними місцевих центрів та бюро правової допомоги у 

Луганській області, і контактні дані гарячої лінії системи правової допомоги. 

Також під час виїзного прийому було проведено робочу зустріч з 

представником Білогорівської селищної ради в ході якої були надані 

методичні рекомендації.  

 

 

25.08.2020 Фахівчинею 

відділу «Гірське бюро правової 

допомоги» #Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги Ритою Переясловою, 

спільно з адвокатом «Восток-

СОС» Сергієм Шпильовим, в 

межах проекту ПРООН 

"Ефективне врядування і 

залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZVgRnnExAlCF7vU2vIR79tO2rsU4p4yDKnrGZSWpe5v2ezF0dtOb7iXzeKX9Q5jeLUm9WXbiJ04TjgMfEurLBojPveVq7KqKtcqYdy0CrPsEoXF5nUag3SgL_fRunYjjoXwcYBudNk33KWYAB140U-2jYSQYUtSm_tf1SfLzOWBLHPN-8MfSD1ctLhxdwmrIuw&__tn__=*NK-R


та соціальної єдності у східній Україні", забезпечили роботу мобільного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги для мешканців села Біла 

Гора Мирнодолинської селищної ради. 

Всім  громадянам, які звернулись за консультацією, були надані 

відповіді на поставлені правові питання та поінформовано про способи 

реалізації відновлення порушених прав через Довідково-інформаційну 

платформу правових консультацій WikiLegalAid. 

У процесі роботи мобільного пункту, в приміщені будинку культури 

селища, поширені інформаційні матеріали безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

16.09.2020 Відділ «Попаснянське 

бюро правової допомоги» 

Сєвєродонецького місцевого центру 

спільно з представником БО «Восток-

СОС», в межах проекту ПРООН 

"Ефективне врядування і залучення 

громадян задля досягнення правосуддя, 

безпеки, захисту довкілля та соціальної 

єдності у східній Україні", забезпечили 

роботу мобільного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги для 

мешканців села Троїцьке. 

Всім звернувшимся громадянам надані юридичні консультації та 

поінформовано про довідково-інформаційну платформу правових 

консультацій WikiLegalAid.  

В ході роботи мобільного пункту, у приміщенні військово-цивільної 

адміністрації села Троїцьке розповсюджені інформаційні матеріали системи 

безоплатної вторинної праовової допомоги з контактними даними місцевих 

центрів та бюро правової допомоги в Луганській області. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZXQEqMWGZwrcyMHB48XIvRzsmiPKDDcAv5UQDfJHxqfLt1kaj6UK5_kpV8GyjB6SlOd_wGiwqVe1s3IV_AmKXCD7_0CQ8XLNrnknuot6FFCnmtzNRxh7xMv-0b6BSEyuG07td58PSkzLfr5QqoTSHEHEfAT6grU9oV7zBELcJR9MMLvApo-1vqmpbTzyF_u5XY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wikilegalaid?__cft__%5b0%5d=AZXQEqMWGZwrcyMHB48XIvRzsmiPKDDcAv5UQDfJHxqfLt1kaj6UK5_kpV8GyjB6SlOd_wGiwqVe1s3IV_AmKXCD7_0CQ8XLNrnknuot6FFCnmtzNRxh7xMv-0b6BSEyuG07td58PSkzLfr5QqoTSHEHEfAT6grU9oV7zBELcJR9MMLvApo-1vqmpbTzyF_u5XY&__tn__=*NK-R


 

24.09.2020 Директор 

Сєвєродонецького місцевого 

центру Володимир Богуш, сумісно 

з юристом БО "Восток SOS" 

Сергієм Шпілєвим забезпечили 

роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні 

Варваріської сільської ради. 

Жителі міста мали можливість отримати консультації у кваліфікованих 

юристів, та найбільш затребуваними були питання земельного, цивільного та 

житлового права, на які були надані розгорнуті відповіді. 

 

Захід 3.1.3 Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

 

07.07.2020 Відділ «Попаснянське 

бюро» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на постійній основі 

забезпечує доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги для осіб, які 

перебувають на обліку в «Центрі 

пробації». 

В приміщенні Попаснянського 

районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Луганській 

області, фахівці відділу «Попаснянське 

бюро» Сєвєродонецького МЦ з надання 

БВПД забезпечили роботу дистанційного пункту. За консультаціями 

звернулось 7 осіб, яких цікавили питання з Адміністративного, Житлового, 

Трудового та Медичного права. Клієнти отримали кваліфіковану правову 

допомогу на поставлені питання. Також, під час консультування, до відома 

усіх присутніх було доведено інформацію щодо режиму роботи та місце 

знаходження місцевого центру та бюро в Луганскій області. 



25.08.2020 Директор 

Сєвєродонецького місцевого центру з 

наданння безоплатної вторинної 

правової допомоги Володимир Богуш та 

фахівчиня місцевого центру Марина 

Литовка забезпечили роботу 

дистанційниго пункту до безоплатної 

правової допомоги у приміщенні 

Сєвєродонецького міського відділу з 

питань пробації. 

 

 

28.09.2020 З метою 

виконання меморандуму про 

співпрацю та відповідно графіку 

роботи дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової 

допомоги, юрист відділу 

«Рубіжанське бюро правової 

допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру Катерина 

Конопліна надавала правові 

консультації особам, які перебувають на обліку у Рубіжанському міському 

відділі філії ДУ «Центр пробації» Луганської області.  

Клієнтів Центру пробації поінформовано про способи реалізації 

відновлення порушених прав через Довідково-інформаційну платформу 

правових консультацій WikiLegalAid. 

Захід 3.3.5 Написання статей з питань земельних правовідносини у 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» 

 

09.09.2020р. Сєвєродонецьким МЦ розміщено статтю на тему 

«Правовий режим земель природно-заповідного фонду (ПЗВ) та іншого 

природоохоронного  значення».  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZWY2ngCEywblKJRKYTAfj4eWuNtJYzVYFt_nJQSZGuN6wHuk22lh0QizJaseZYoopEmBsGl2us0b5et-ljl5rasq3T1_wPAJbXeIY_-jkiwleIlFFBgTHAWUDyWtpXDt7YuxluE2pUbWUN4bmifX2bBVOPy-ekniPyppHNXSLdms66imm5xS5SPGXzeyRYFx_A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wikilegalaid?__cft__%5b0%5d=AZWY2ngCEywblKJRKYTAfj4eWuNtJYzVYFt_nJQSZGuN6wHuk22lh0QizJaseZYoopEmBsGl2us0b5et-ljl5rasq3T1_wPAJbXeIY_-jkiwleIlFFBgTHAWUDyWtpXDt7YuxluE2pUbWUN4bmifX2bBVOPy-ekniPyppHNXSLdms66imm5xS5SPGXzeyRYFx_A&__tn__=*NK-R


Захід 3.3.6 Проведення правопросвітницьких заходів з питань земельних 

правовідносин 

 

22.07.2020 У зв’язку з 

ухваленням Верховною Радою 

України законопроекту № 3012-

2, який встановлює порядок 

приватизації земель державних 

сільськогосподарських 

підприємств, установ, 

організацій та надає право 

працівникам підприємств на 

одержання земельного паю, 

співробітник Сєвєродонецького місцевого центру безоплатної правової 

допомоги Марина Литовка записала відеоролік, де більш детально розкрила 

тему приватизації земель та строки дії реформи. 

 

20.08.2020 Земля завжди була, 

є і буде найціннішим багатством 

України. Протягом довгого часу 

питання земельної реформи в Україні 

та відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

постійно обговорювалось. І ось 

Верховна Рада України 

проголосувала за Закон України № 

2178-10 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення», який з 1 липня 2021 року має 

скасувати мораторій та відкрити ринок землі сільськогосподарського 

призначення в Україні. 

У багатьох українців з’явилося купа питань, тому з метою обізнаності 

населення щодо того, як діятиме ринок землі, начальником відділу 

«Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру 

Зоєю Жадан було проведено лекцію в Невській сільській ради на тему 

«Земельна реформа». Зокрема, фахівчиня розповіла коли запрацює ринок 

землі, хто і на яких умовах зможе купувати, продавати, дарувати чи 



обмінювати землю, якою буде ціна та якою буде процедура купівлі-продажу 

землі.  

На останок усім присунім були роздані інформаційні буклети системи 

безоплатної правової допомоги з контактами та адресами розміщення центрів 

і бюро. 

24.09.2020 У зв'язку з 

прийняттям Закону України 

"Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо обігу земель 

сільськогосподарського 

призначення" питань щодо 

земельних правовідносин 

стало значно більше. 

 Саме тому в ході роботи 

мобільного пункту консультування директор Сєвєродонецького місцевого 

центру Володимир Богуш провів лекцію на тему: "Чи можливо встановлення 

меж земельної ділянки за відсутності згоди суміжного землекористувача?". 

 

      Захід 3.3.7 Проведення виїзного консультування з питань земельних 

правовідносин. 

 

Відповідно до графіку роботи мобільних виїзних прийомів до 

віддалених місць сільської місцевості Луганської області, під час прийому 

проводиться консультування громадян з земельних правовідносин на 

постійній основі. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__cft__%5b0%5d=AZX9hEhUpU-ddTCcrgntdTN3uRCFEo9kdEqbOY8yxWzcpundSWBrFfbRgRwpFIVb3P9XkbLdwJdLUVMKKwZ8LDAjdUSbUWH7VrGdbnO3hyKtwHB8EUdQ_zWBEcE4XAXbiIwronoXF0Pc6FMAn16EDCEE_ZX3QhMGD8j89juyg0dpHBeSulmbeT7m5G2RA2fHnXo&__tn__=*NK*F


Система БПД є 

незалежною,клієнтоорієнтованою,інноваційною,ефективною 

 

              11.Вдосконалення управління системою БПД 

 

         Захід 4.1.1 Участь працівників центру з надання БВПД (керівники 

відділів/відповідальні за напрямок особи) у навчаннях за напрямками 

діяльності структурних підрозділів, обмін досвідом між працівниками 

Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення позитивного 

досвіду. 

 

Протягом звітного періоду працівники Сєвєродонецького МЦ на 

постійній основі беруть участь у онлайн-навчанні за напрямками діяльності 

центру. Інформація щодо пройденого навчання працівниками 

Сєвєродонецького МЦ подається до Регіонального центру до 20 числа 

кожного місяця. 

 

Захід 4.1.6 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру 

з питань організації роботи, проблемних питань, що виникають під час 

реалізації завдань з метою прийняття управлінських рішень  

05.08.2020р. в приміщенні Сєвєродонецького МЦ з надання БВПД 

директором Центру Володимиром Богушем в режимі онлайн проведено 

робочу нараду, щодо поточних питань та планувань діяльності кожного з 

відділів центру на  четвертий квартал 2020 року. Зокрема було загострено 

увагу на проведені правопросвітницьких заходів.  

Захід 4.4.1 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та 

кількості точок доступу  

Протягом третього кварталу 2020 року до Сєвєродонецького МЦ 

звернулось 1498 осіб, що становить 0,4% від загальної кількості населення, 

що обслуговується Сєвєродонецьким МЦ (338 275 чол.).  

 

Захід 4.4.2 Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ 

бюджетних коштів, виявлення додаткових потреб  

 



Відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  

Сєвєродонецького МЦ щомісячно аналізується ефективність використання 

бюджетних коштів та виявлення додаткових потреб. 

 

          Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.  

За період з 1 липня  по 30 вересня 2020 року Сєвєродонецьким місцевим 

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

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1498 

звернення клієнтів, 1065 особам було надано правову консультацію, 433 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 

отримання БПВД 

1 Відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної правової 

допомоги 

355 59 296 

2 Рубіжанське бюро правової 

допомоги 
212 175 37 

3 Лисичанське бюро правової 

допомоги 
270 228 42 

4 Гірське бюро правової допомоги 205 196 9 

5 Попаснянське бюро правової 

допомоги 
176 158 18 

6 Кремінське бюро правової 

допомоги 
280 249 31 

 Разом по МЦ 1498 1065 433 

 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 432 рішень про надання БВПД, видано 278 доручень адвокатам, та 

156 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді, або 

оформлення процесуальних документів) та 2 письмові звернення про відмову 

у наданні БВПД. 

 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення – 168 (13%), спадкового – 107 (8%), сімейного –196 

(15%), пенсійне право – 0(0%), податкове право – 0 (0%), трудового – 101 (8 

%), адміністративного – 73 ( 5%), земельного – 219 (16 %),житлового – 210 

(16%), з питань виконання судових рішень –  0 (0%), з інших питань – 53 

(4%), адміністративне правопорушення – 0 (0%), кримінальний процес – 

0(0%),цивільне право – 371 (28%), 

 

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 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

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

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

2020 року звернулись: - до 18 років – 4 особи (0,4%); - від 18 до 29 років – 

113 осіб (10%); - від 30 до 39 років – 228 осіб (20%);  - від 40 до 49 років – 

203 особи (17%); - від 50 до 59 років – 195 (17%); - від 60 до 69 років – 253 

особи (22%); - від 70 до 79 років – 131 особа (11%); понад 80 років – 32 особи 

(3%)   

 

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

надання БВПД до Сєвєродонецького МЦ, за категорією осіб , які мають 

право на отримання БВПД 

 

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

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

2020 року звернулись: малозабезпечені особи – 121 особа (28%); особи з 

інвалідністю – 19 осіб (4%); отримання статусу УБД – 2 особи (0,46%); 

ветерани та УБД – 67 осіб (16%); отримання статусу ВПО – 0 осіб (0%); ВПО 

– 217 осіб (50 %); біженці – 0 осіб (0%); особи, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі – 2 особи (0%); діти, 

які перебувають у складних життєвих обставинах – 0 осіб (0%); діти-сироти – 

0 осіб (0%); діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів – 0 осіб (0%); діти без окремих категорій – 3 особи (0,69); особи, 

які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

– 0 осіб (0%); особи, реабілітовані відповідно до законодавства України – 0 

осіб (0%); особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку – 0 осіб (0%); обмеження /поновлення 

дієздатності, визнання особи недієздатною – 0 осіб (0%);  особи, які належать 

до числа жертв нацистських переслідувань – 0 осіб (0%); особи, до яких 

застосовано адміністративне затримання – 0 осіб (0%); особи, до яких 

застосовано адміністративний арешт – 0 осіб (0%); особи, які відповідно до 

КПК вважаються затриманими – 0 осіб (0%); особи, стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – 0 осіб (0%); особи у 

кримінальних провадженнях де захисник залучається слідчим, прокурором 

чи судом для здійснення захисту за призначенням – 0 осіб (0%); особи, 



засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні – 0 осіб (0%). 

 

 

 

 

 

Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД в 

тому числі Бюро правової допомоги за 3 квартал 2020 року було:  

✓ здійснено 31 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;  

✓ загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації 

та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 339 осіб, в тому числі 269 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 70 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;  

✓ надано методичну допомогу 4 органів місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;  
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✓ проведено 181 правопросвітницьких заходів.  

✓ розміщено у ЗМІ 62 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД.  

✓ надано 3 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця2. Інформація щодо окремих показників діяльності Сєвєродоне 

цького місцевого центру з НБВПД в розрізі бюро 

№ з/п Бюро 

Сєвєродонецьк

ого МЦ 

К-ть здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб,що 

отримали 

правову 

допомогу 

К-ть діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

К-ть ОМС 

та установ-

провайдерів 

БПД,яким 

надано 

методичну 

допомогу 

К-ть 

проведен

их 

правопро

світниць

ких 

заходів 

1 Гірське бюро 9/64 0/0 1 43 

2 Кремінське 

бюро 
5/54 3/10 0 36 

3 Попаснянське 

бюро 
4/38  4/24 0 16 

4 Рубіжанське 

бюро 
5/48   3/16 0 15 

5 Лисичанське 

бюро 
4/31  5/14 2 31 

6 МЦ 4/34 1/6        1 40 

 

 


