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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 щодо виконання Сєвєродонецьким місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2022 рік у I-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової освіченості 

людей 

Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий 

спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової 

допомоги 

Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих та 

розвитку нових механізмів 
3 

4 

ЗМІСТ 
 

 

Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення пору-

шень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в адмі-

ністративному та кримінальному процесі) 

Підвищення потенціалу системи БПД на регіональному рівні 



 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

              У I-му кварталі 2022 року Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та його структурні підрозділи – бюро правової допомоги  забез-

печували розвиток системи безоплатної правової допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Сєвєродонецького МЦ з НБВПД стало виконання завдань 

згідно з пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової 

допомоги та виконання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2022 році 

в Луганській та Харківській областях. 

 

 

 

 

  

 

Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифіку-

вати правові потреби та правові проблеми 

 

Захід 1.1.2.1. Правопросвітництво  серед  дітей та молоді, спрямоване на фо-

рмування правосвідомості, обізнаності про права та обов’язки людей, зокрема про 

право на БПД 

17.01.2022р. для учнів 8-А та 8-Б класів Сєвєродонецької СЗШ №11 юристом Сєвєродонець-

кого місцевого центру з надання БВПД Мариною Литовкою та регіональним координатором взає-

модії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав лю-

дини Ольгою Бакуліною проведено освітні заходи на 

теми: "Права людини" та "Булінг у школі". 

Під час заходу було висвітлено історію походження прав 

людини, історичні факти, які передували ухваленню Зага-

льної декларації прав людини та створенню Організації 

Об’єднаних Націй. Обговорили взаємозалежність прав та 

обов‘язків, свободу та її межі, роз’яснила, в яких випадках 

права людини можуть бути обмежені.А також наголо-

шено, що булінг - це прояв дискримінаційних дій, які по-

рушують права людини.#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

19.01.2022р. для учнів 7-В, 7-Б, 7-В класів Сєвєродонецької СЗШ №4 юристом Сєвєродоне-

цького місцевого центру з надання БВПД Мариною Литовкою та регіональним координатором вза-

ємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Ольгою Бакуліною, проведені лекції 

на теми: "Права людини" та "Булінг у школі". 

1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та правової освіченості 

людей 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIzE3M9Uy_UxqCi_Ldd9eGkxy2frq71sE3Ntuuh2lgYey5tNYCAVZmga27DHHsQ6n7hdDZ2KqiK-76NviAoQ7gniK4HT84HQ30W2AqGcIZFwyeZHvteRku81vSYeOxziBeiuk2nGiJuiQWqlP-M01eNea_QEcwizqrSIUznZ9ctw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIzE3M9Uy_UxqCi_Ldd9eGkxy2frq71sE3Ntuuh2lgYey5tNYCAVZmga27DHHsQ6n7hdDZ2KqiK-76NviAoQ7gniK4HT84HQ30W2AqGcIZFwyeZHvteRku81vSYeOxziBeiuk2nGiJuiQWqlP-M01eNea_QEcwizqrSIUznZ9ctw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIzE3M9Uy_UxqCi_Ldd9eGkxy2frq71sE3Ntuuh2lgYey5tNYCAVZmga27DHHsQ6n7hdDZ2KqiK-76NviAoQ7gniK4HT84HQ30W2AqGcIZFwyeZHvteRku81vSYeOxziBeiuk2nGiJuiQWqlP-M01eNea_QEcwizqrSIUznZ9ctw&__tn__=*NK-R


Під час лекції були обговорені такі соціально важливі поняття, як людська гідність, принципи прав 

людини, обмеження, обов’язки держави, механізми захи-

сту прав людини. Оcоблива увага була приділена можли-

вісті захисту своїх прав та необхідність виконання своїх 

обов’язків, охарактеризовані причини та наслідки проти-

правних дій.А також, діти ознайомилися із відповідальні-

стю за вчинення булінгу та спікери поділилися порадами, 

як можна уникнути цькування серед однолітків. Окремо 

дітям було озвучено як, куди і до кого можна звернутися із 

такими проблемами.#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

19.01.2022р. для учнів 7 класу Сєвєродонецької СЗШ №15 юрист Сєвєродонецького місце-

вого центру з надання БВПД Марина Литовка спільно з регіональним координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Ольгою Ба-

куліною провели лекцію: "Булінг у школі". 

На лекції з учнями обговорили наступні питання: 

що таке булінг; 

які бувають види булінгу його особливості та механізми розвитку; 

наслідки для жертви та методи припинення. 

Крім цього, учні подивились анімаційний фільм "Булінг у школі", 

після чого було жваве обговорення. 

 

 

11.02.2022р. для дітей ГО "Золотий світанок" юристкою Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання БВПД Мариною Литовкою, проведено онлайн-лекцію на тему: "Протидія кібербулінгу та 

кібергрумінгу в Україні", в рамках проєкту "Волонтер БПД". 

Під час заходу спеціаліст розповіла поняття кібербулінгу, та ознаки кібергрумінгу, більш детально 

зупинилась на тому, що робити якщо Ви стали жертвою таких діянь, а саме: 

емоційно не реагувати; 

фіксувати всі дії кривдника; 

звернутися за порадою щодо дій кривдника до батьків, вчителів, довіреної особи або зателефо-

нувати на національну дитячу "гарячу" лінію (у будні: з 12:00 по 16:00 за номером 0 800 500 225 

(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних) та 116 111 (безкоштовно з мобільних); 

звернутися із заявою або повідомленням про вчи-

нення кібербулінгу до керівника навчального за-

кладу/поліції. 

Якщо кібербулінг відбувається в соціальній мережі 

потерпілий має можливість звернутися зі скаргою до 

адміністратора сторінки або групи, що створена у 

відповідній соціальній мережі, з метою видалення ін-

формації про нього. 

У випадку виявлення в мережі Інтернет, на веб-сайті 

інформації, потерпілий має право вимагати видалення такої інформації із веб-сайту, а також, з ре-

зультатів видачі за відповідними запитами з пошукових систем, котрі скеровують на вказані вище 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpnz5bJyX3n5OwLQ9aejrHpizWPG6D03u5CaL3uZZ7NPQ7QeDVYWnyNPeyJb-8uMe9WrG1l_7LOxR1x7BQLxmiz3xUcf6t5mr_4pXubFjwS7vQtqcIK3DCTTcDQftopGyEmj99GtEauXl-wkXnwaIMhbgvVt3h-CMRbXsz4mmO-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpnz5bJyX3n5OwLQ9aejrHpizWPG6D03u5CaL3uZZ7NPQ7QeDVYWnyNPeyJb-8uMe9WrG1l_7LOxR1x7BQLxmiz3xUcf6t5mr_4pXubFjwS7vQtqcIK3DCTTcDQftopGyEmj99GtEauXl-wkXnwaIMhbgvVt3h-CMRbXsz4mmO-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpnz5bJyX3n5OwLQ9aejrHpizWPG6D03u5CaL3uZZ7NPQ7QeDVYWnyNPeyJb-8uMe9WrG1l_7LOxR1x7BQLxmiz3xUcf6t5mr_4pXubFjwS7vQtqcIK3DCTTcDQftopGyEmj99GtEauXl-wkXnwaIMhbgvVt3h-CMRbXsz4mmO-A&__tn__=*NK-R


сайти. З цією метою варто звернутися до власника веб-сайту (дізнатися дані щодо адміністраторів 

або власників веб-сайтів допоможе сервіс Whois). 

 

23.02.2022р. для працівників КУ "Центр надання соціальних послуг" Кремінської міської 

ради юристом сектору "Кремінське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання БВПД Зоєю Жадан проведено лекцію на тему: "Як реалізувати своє право на о безоплатне 

тримання земельної ділянки". 

Присутні отримали інформацію щодо оформлення технічної документації на ділянку, куди зверта-

тися в першу чергу, строки оформлення документів. 

Наприкінці заходу Зоя Жадан відповідала на запитання учасни-

ків заходу.#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

 

Захід 1.1.3.4 Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД 

 

04.01.2022р. фахівчиня сектору «Гірське бюро пра-

вової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Рита 

Переяслова спільно із провідним спеціалістом відділу об-

слуговування громадян Управління Пенсійного фонду Ук-

раїни в Попаснянському районі Луганської області Катери-

ною Почепцовою забезпечили роботу консультаційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги у примі-

щенні Гірської міської ВЦА. #БПД #ПравоваДопомога 

#LegalAid 

 

 

 

04.01.2022р. для осіб, які перебувають на обліку в Центрі 

пробації, юристом сектору «Рубіжанське бюро правової допо-

моги» відділу безоплатної правової допомоги Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання БВПД Катериною Конопліною, за-

безпечено роботу консультаційного пункту доступу до безоплат-

ної правової допомоги на базі Сєвєродонецького РВ №3 філії ДУ 

«Центр пробації».  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwUo4poXLaKm0lgXJQIBMQ57mOPH3slGEe7EDT5vlUINIa8b5e_S4zVwf8xbSoxp-AyCZs9SvuD3ndZUhZ5NAmTu2ZgMdJZyMqKH6LEwHTYvdDXf6iv3boTq6egyhKG89DdU3GLeNs407T9IDTUOnzZCBnAqp-bTo4ppM1_l11UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwUo4poXLaKm0lgXJQIBMQ57mOPH3slGEe7EDT5vlUINIa8b5e_S4zVwf8xbSoxp-AyCZs9SvuD3ndZUhZ5NAmTu2ZgMdJZyMqKH6LEwHTYvdDXf6iv3boTq6egyhKG89DdU3GLeNs407T9IDTUOnzZCBnAqp-bTo4ppM1_l11UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwUo4poXLaKm0lgXJQIBMQ57mOPH3slGEe7EDT5vlUINIa8b5e_S4zVwf8xbSoxp-AyCZs9SvuD3ndZUhZ5NAmTu2ZgMdJZyMqKH6LEwHTYvdDXf6iv3boTq6egyhKG89DdU3GLeNs407T9IDTUOnzZCBnAqp-bTo4ppM1_l11UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtT1Ps5vMHVCBIGi-sXuLX93awHEVDZldJEga3bwhIqRWOS0354g-V3mzbsAwd0NWz8g6W6oLIVaWiOEQbPaQG7EUMiFqg8KNHJnTIly_Gti50bNV_-LluS9nBgS4rL9hT5ZXAKX-1gwx9UgDunpUbOD7JyA9-UyI_X73utqFEIhrb-sWzCuXK3U4Tf6iLDZA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtT1Ps5vMHVCBIGi-sXuLX93awHEVDZldJEga3bwhIqRWOS0354g-V3mzbsAwd0NWz8g6W6oLIVaWiOEQbPaQG7EUMiFqg8KNHJnTIly_Gti50bNV_-LluS9nBgS4rL9hT5ZXAKX-1gwx9UgDunpUbOD7JyA9-UyI_X73utqFEIhrb-sWzCuXK3U4Tf6iLDZA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVtT1Ps5vMHVCBIGi-sXuLX93awHEVDZldJEga3bwhIqRWOS0354g-V3mzbsAwd0NWz8g6W6oLIVaWiOEQbPaQG7EUMiFqg8KNHJnTIly_Gti50bNV_-LluS9nBgS4rL9hT5ZXAKX-1gwx9UgDunpUbOD7JyA9-UyI_X73utqFEIhrb-sWzCuXK3U4Tf6iLDZA&__tn__=*NK-R


Всі бажаючі мали можливість скористатись своїм право на безоплатну правову допомогу. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

06.01.2022р. завідувач сектору «Кремінське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Сєвєродонецького місцевого центру з 

надання БВПД Зоя Жадан, забезпечила роботу консульта-

ційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

Всі бажаючи могли скористатись своїм правом на безопла-

тну правову допомогу.  

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

12.01.2022р. юрист сектору «Кремінське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання БВПД Володимир Подлєсняк забезпечив роботу консультаційного пункту в при-

міщенні Сєвєроднецького районного відділу №4 філії ДУ «Центр пробації» Луганської області. 

Під час роботи пункту лоступу до БПД Володимир Подлєсняк 

надав кваліфіковані юридчині консультації всім бажаючим клі-

єнтам пробації. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

14.01.2022р., юристом сектору «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання БВПД забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до безо-

платної правової допомоги в приміщенні Лисичанського міського суду. 

Всім, хто звернувся за консультацією надано кваліфіко-

вану правову допомогу. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIBCR6anFSU_BstdSqeJeAIiTo8vCfk6i2cV1IFt2lHTEV3QxGaNDh0y8tJMzgU8WlKGbbXaQXMLHcUW23RnxCpj6Z-Vpf6YIIMWT25rHI052yrbtPh_Y2ZneRA51X2R-rPRUarXAh0IDFE2ySXzE_ABO15Xa_yA6SPam--5rILOiP9jlobk3Afd_e94rZGxc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIBCR6anFSU_BstdSqeJeAIiTo8vCfk6i2cV1IFt2lHTEV3QxGaNDh0y8tJMzgU8WlKGbbXaQXMLHcUW23RnxCpj6Z-Vpf6YIIMWT25rHI052yrbtPh_Y2ZneRA51X2R-rPRUarXAh0IDFE2ySXzE_ABO15Xa_yA6SPam--5rILOiP9jlobk3Afd_e94rZGxc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIBCR6anFSU_BstdSqeJeAIiTo8vCfk6i2cV1IFt2lHTEV3QxGaNDh0y8tJMzgU8WlKGbbXaQXMLHcUW23RnxCpj6Z-Vpf6YIIMWT25rHI052yrbtPh_Y2ZneRA51X2R-rPRUarXAh0IDFE2ySXzE_ABO15Xa_yA6SPam--5rILOiP9jlobk3Afd_e94rZGxc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7J1LjIfxOYz1579iQ7Jcanp0o4sWFzxybkhir2kpEMtqGSaqs3YL6VZ0rnADvWpzjMSP4QASKP-ycqkdRXVKvtK5iT-EY7yMlT21V7eGmeYlqSELYCM_flkk4p4EC-zExUcS7Am84aO3X23JBUxnzg3cSJXS7AGrdoFfUANIhHD55fzLv6LwwOULX_ndmj90&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7J1LjIfxOYz1579iQ7Jcanp0o4sWFzxybkhir2kpEMtqGSaqs3YL6VZ0rnADvWpzjMSP4QASKP-ycqkdRXVKvtK5iT-EY7yMlT21V7eGmeYlqSELYCM_flkk4p4EC-zExUcS7Am84aO3X23JBUxnzg3cSJXS7AGrdoFfUANIhHD55fzLv6LwwOULX_ndmj90&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7J1LjIfxOYz1579iQ7Jcanp0o4sWFzxybkhir2kpEMtqGSaqs3YL6VZ0rnADvWpzjMSP4QASKP-ycqkdRXVKvtK5iT-EY7yMlT21V7eGmeYlqSELYCM_flkk4p4EC-zExUcS7Am84aO3X23JBUxnzg3cSJXS7AGrdoFfUANIhHD55fzLv6LwwOULX_ndmj90&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUm6000OdyBLIGNNNwA3mFSJ6tD7Fif3p1rFdQx4J6kTyetfRKK5wGJI-ejYySKUNwwXNsD0M2BTasUVrFgCDerFEgH8KXqNPjFqUKeRD77nDJkvDaBMOoNverp9jZkDGPIBh0qwYF96OPWBbxzflcVFW6uaMpWILp4Z4dvcz4b3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUm6000OdyBLIGNNNwA3mFSJ6tD7Fif3p1rFdQx4J6kTyetfRKK5wGJI-ejYySKUNwwXNsD0M2BTasUVrFgCDerFEgH8KXqNPjFqUKeRD77nDJkvDaBMOoNverp9jZkDGPIBh0qwYF96OPWBbxzflcVFW6uaMpWILp4Z4dvcz4b3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUm6000OdyBLIGNNNwA3mFSJ6tD7Fif3p1rFdQx4J6kTyetfRKK5wGJI-ejYySKUNwwXNsD0M2BTasUVrFgCDerFEgH8KXqNPjFqUKeRD77nDJkvDaBMOoNverp9jZkDGPIBh0qwYF96OPWBbxzflcVFW6uaMpWILp4Z4dvcz4b3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUufKlCdHjh6pw8QK4Eh8WYLUUD3e_dRP6OrWeG6aXFd57XitTAbJtCZQKsFn7dOz1EiMSQu-LwmnFTQzG98CZMQxEc1apwzAPsDAy13sit0lHeU_cWnF0ca0hNvLTPzb20wjLi36GzZKwKpsRrB_-XaxR_8HsEjsH3F2N6hyM7SQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUufKlCdHjh6pw8QK4Eh8WYLUUD3e_dRP6OrWeG6aXFd57XitTAbJtCZQKsFn7dOz1EiMSQu-LwmnFTQzG98CZMQxEc1apwzAPsDAy13sit0lHeU_cWnF0ca0hNvLTPzb20wjLi36GzZKwKpsRrB_-XaxR_8HsEjsH3F2N6hyM7SQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUufKlCdHjh6pw8QK4Eh8WYLUUD3e_dRP6OrWeG6aXFd57XitTAbJtCZQKsFn7dOz1EiMSQu-LwmnFTQzG98CZMQxEc1apwzAPsDAy13sit0lHeU_cWnF0ca0hNvLTPzb20wjLi36GzZKwKpsRrB_-XaxR_8HsEjsH3F2N6hyM7SQ&__tn__=*NK-R


17.01.2022р. для осіб, які перебувають на обліку в Центрі пробації, завідувачем сектору «Ли-

сичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Тетяною 

Лютою, забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Сєвєродонецького РВ №2 філії ДУ «Центр пробації». 

 

 

 

 

 

17.01.2022р. для підоблікових пробації Сєвєродонецького РВ №1 філії ДУ "Центр пробації" 

юристом Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД забез-

печено роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної пра-

вової допомоги. 

Кожен міг скористатись своїм правом на безоплатну правову допо-

могу, гарантованим Конституцією України. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

19.01.2022р. для відвідувачів Рубіжанського центру надання соціальних послуг Рубіжанської 

міської ради, юристом сектору "Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання БВПД забезпечено роботу консультаційного пункту до-

ступу до безоплатної правової допомоги. 

Кожен міг скористатись своїм правом на безоплатну правову допомогу, 

яке гарантоване Конституцією України. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

26.01.2022р. для більш ширшого доступу мешканців міста Лисичанськ до системи БПД, 21 

січня, в приміщенні Управлінням адміністративних послуг Лисичанської Військово-цивільної адмі-

ністрації Сєвєродонецького району Луганської області, головним юристом сектору «Лисичанське 

бюро правової допомоги» Сєвєродонецького МЦ було забезпечено роботу дистанційного пункту 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOyuG5ac9FWu1Trro9gDEt3_IqAwd6oS2sxTeOqaS4E-r403hHx0ynWErcgfN6-ii3jrgbehRDKE73QGPQrVGeAyj7L2QdWzxkj2-29F1fVL3GpE-TOQQ7ekpqFLuZo_eq2CvQjctvMgyJ6CZMJ-gFIFp556oNU1rA2-SUBVksA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOyuG5ac9FWu1Trro9gDEt3_IqAwd6oS2sxTeOqaS4E-r403hHx0ynWErcgfN6-ii3jrgbehRDKE73QGPQrVGeAyj7L2QdWzxkj2-29F1fVL3GpE-TOQQ7ekpqFLuZo_eq2CvQjctvMgyJ6CZMJ-gFIFp556oNU1rA2-SUBVksA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnOyuG5ac9FWu1Trro9gDEt3_IqAwd6oS2sxTeOqaS4E-r403hHx0ynWErcgfN6-ii3jrgbehRDKE73QGPQrVGeAyj7L2QdWzxkj2-29F1fVL3GpE-TOQQ7ekpqFLuZo_eq2CvQjctvMgyJ6CZMJ-gFIFp556oNU1rA2-SUBVksA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmZt4Y-H8Cdpzi7VUahPWxghdVg_AEZrFxmp1VihYQK7dEQGSyMQf2Kvt4JxFGQ9U3wLuQPvUSm99aYX3q5ZYEYclWPPSXnSKnYT47rdq4cSWkurcRN5Cj-OTs0UHjiabAVZYmbA5ENfU9DpqzH-TLBu4S238uoLPtPOP9iqsc9Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmZt4Y-H8Cdpzi7VUahPWxghdVg_AEZrFxmp1VihYQK7dEQGSyMQf2Kvt4JxFGQ9U3wLuQPvUSm99aYX3q5ZYEYclWPPSXnSKnYT47rdq4cSWkurcRN5Cj-OTs0UHjiabAVZYmbA5ENfU9DpqzH-TLBu4S238uoLPtPOP9iqsc9Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmZt4Y-H8Cdpzi7VUahPWxghdVg_AEZrFxmp1VihYQK7dEQGSyMQf2Kvt4JxFGQ9U3wLuQPvUSm99aYX3q5ZYEYclWPPSXnSKnYT47rdq4cSWkurcRN5Cj-OTs0UHjiabAVZYmbA5ENfU9DpqzH-TLBu4S238uoLPtPOP9iqsc9Q&__tn__=*NK-R


прийому громадян. Всі клієнти які звернулися за консультацією 

отримали відповіді на поставлені питання.  

Також у приміщенні управління були поширені інформаційні 

матеріали стосовно системи безоплатної правової допомоги. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

 

02.02.2022р. для жителів Гірської ТГ юристом сектору "Гірське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Ритою Переясловою спільно із провідним спе-

ціалістом відділу обслуговування громадян Управління Пенсійного фонду України в Попаснянсь-

кому районі Луганської області забезпечили роботу консультаційного пункту доступу до безоплат-

ної правової допомоги в приміщенні Гірської міської ВЦА.  

В приміщенні Гірської міської ВЦА заздалегідь розміщений гра-

фік роботи консультаційного пункту на І квартал 2022 року, за-

для того, щоб кожен бажаючий міг скористатись своїм правом на 

безоплатну правову допомогу. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

03.02.2022р. для жителів міста Кремінна юрист сектору «Кремінське бюро правової допо-

моги» Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Зоя Жадан забезпечила роботу консу-

льтаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Кремі-

нської міської ради. 

Для того, щоб кожен бажаючий міг скористатись безоплатною 

правовою допомогою в приміщенні ЦНАПу було розміщено 

графік прийому юристів сектору. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhlr0NMqNLYNzq_ryHBvzO4qVYBWhAV-o6acErioo5-qwUs4sslquZw0tauE7HgzYZgSTLVAT8p0BN_m8U5LWCm0m2uh1k1v5yFZ32TCB-rIhvPLvUF6QcwEJSRFVjbI7PJXLzcpO1DykeCd6lftCYmWrtchp7ui5KhhShtqQnkg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhlr0NMqNLYNzq_ryHBvzO4qVYBWhAV-o6acErioo5-qwUs4sslquZw0tauE7HgzYZgSTLVAT8p0BN_m8U5LWCm0m2uh1k1v5yFZ32TCB-rIhvPLvUF6QcwEJSRFVjbI7PJXLzcpO1DykeCd6lftCYmWrtchp7ui5KhhShtqQnkg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhlr0NMqNLYNzq_ryHBvzO4qVYBWhAV-o6acErioo5-qwUs4sslquZw0tauE7HgzYZgSTLVAT8p0BN_m8U5LWCm0m2uh1k1v5yFZ32TCB-rIhvPLvUF6QcwEJSRFVjbI7PJXLzcpO1DykeCd6lftCYmWrtchp7ui5KhhShtqQnkg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDp1V1I7sxpN6r6abx-IZ33O9CeLeb-iJEtg9fLcxESKkjwW72d8rommc0Rp2H5WMpv2tIurRA8znO0EClIFITumD0fCUFWQcLIT5eneHZEg2rIhDQPaPWYSzaQIZBI8zP6bTXiyPPbzuIAhXgWNKr0m_35hS8DUr-jHrNGh34uw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDp1V1I7sxpN6r6abx-IZ33O9CeLeb-iJEtg9fLcxESKkjwW72d8rommc0Rp2H5WMpv2tIurRA8znO0EClIFITumD0fCUFWQcLIT5eneHZEg2rIhDQPaPWYSzaQIZBI8zP6bTXiyPPbzuIAhXgWNKr0m_35hS8DUr-jHrNGh34uw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDp1V1I7sxpN6r6abx-IZ33O9CeLeb-iJEtg9fLcxESKkjwW72d8rommc0Rp2H5WMpv2tIurRA8znO0EClIFITumD0fCUFWQcLIT5eneHZEg2rIhDQPaPWYSzaQIZBI8zP6bTXiyPPbzuIAhXgWNKr0m_35hS8DUr-jHrNGh34uw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkJI0iVlqwp4vt0R4u5ec0xGdaD1hW0IZ6F7hls-C9dxMrItaEesn8vkXPMgskZWBh6d9u0rfNv0HXP6yowqqzCf61fQz7Pw8enrdjgnDP46JqvDy72duOf8BehzSHWsOVULFZewDnC-uiIqhgcEgreNb2AM7FtAZaLHpq6KF6BQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkJI0iVlqwp4vt0R4u5ec0xGdaD1hW0IZ6F7hls-C9dxMrItaEesn8vkXPMgskZWBh6d9u0rfNv0HXP6yowqqzCf61fQz7Pw8enrdjgnDP46JqvDy72duOf8BehzSHWsOVULFZewDnC-uiIqhgcEgreNb2AM7FtAZaLHpq6KF6BQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkJI0iVlqwp4vt0R4u5ec0xGdaD1hW0IZ6F7hls-C9dxMrItaEesn8vkXPMgskZWBh6d9u0rfNv0HXP6yowqqzCf61fQz7Pw8enrdjgnDP46JqvDy72duOf8BehzSHWsOVULFZewDnC-uiIqhgcEgreNb2AM7FtAZaLHpq6KF6BQ&__tn__=*NK-R


 

08.02.2022р. для жителів Гірської ТГ юристом сектору "Гірське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Ритою Переясловою спільно із провідним спе-

ціалістом відділу обслуговування громадян Управління Пенсійного фонду України в Попаснянсь-

кому районі Луганської області забезпечили роботу консультаційного пункту доступу до безоплат-

ної правової допомоги в приміщенні Гірської міської ВЦА. 

Відвідувачі та працівники мали можливість проконсультуватися з пра-

вових питань: оформлення права на спадкування, укладення договору 

дарування житлового будинку, усунення перешкод у користуванні 

майном, спор щодо виселення з квартири. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

14.02.2022р. завідувач сектору «Лисичанське бюро правової допомоги» Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання БВПД Тетяна Люта забезпечила роботу консультаційного пункту дос-

тупу до безоплатної правової допомоги в примі-

щенні Сєвєродонецького РВ №2 філії ДУ "Центр 

пробації". 

Клієнти пробації отримали відповіді на свої праовові 

питання і тим самим скористались своїм конститу-

ційним правом на безоплатну правову допомогу. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

14.02.2022р. для осіб, які перебувають на обліку в Центрі пробації, юристом сектору «Рубі-

жанське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Сєвєродонецького місце-

вого центру з надання БВПД Катериною Конопліною, забезпечено 

роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Сєвєродонецького РВ №3 філії ДУ «Центр проба-

ції». 

Всі бажаючі мали можливість скористатись своїм право на безопла-

тну правову допомогу. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7xRPFusaqBUgTo-nWcWhcPD9orNLuCCGdBK-lm9M_ZjAt7D8zE4fwMObktsaKGo8fnsgaucozbbYiDcQWeCJtoyt_Z_-_eVpebQKD8dbhuMRrqemsR_JceCP04Q3bYFlYkTmBM-vnZYSR17g5_2LEEQ3Fk-_O50JDNFvEby_aVg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7xRPFusaqBUgTo-nWcWhcPD9orNLuCCGdBK-lm9M_ZjAt7D8zE4fwMObktsaKGo8fnsgaucozbbYiDcQWeCJtoyt_Z_-_eVpebQKD8dbhuMRrqemsR_JceCP04Q3bYFlYkTmBM-vnZYSR17g5_2LEEQ3Fk-_O50JDNFvEby_aVg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7xRPFusaqBUgTo-nWcWhcPD9orNLuCCGdBK-lm9M_ZjAt7D8zE4fwMObktsaKGo8fnsgaucozbbYiDcQWeCJtoyt_Z_-_eVpebQKD8dbhuMRrqemsR_JceCP04Q3bYFlYkTmBM-vnZYSR17g5_2LEEQ3Fk-_O50JDNFvEby_aVg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBS8ikSy6T7--DqumUfIQ5m16GKOJgXEjURwW8JP7PgTrKl-W49ncjwpDfh5zrQUs5k6wMRK147AOw0eZl_xJiVR6aPVT1IadKiFqVKVEukjI6nxOjGapc1-qAI3J8yIzIfNjBkOx3mv2mwpp2h4nOTCvhGVVOjhVkA1xRj9geZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBS8ikSy6T7--DqumUfIQ5m16GKOJgXEjURwW8JP7PgTrKl-W49ncjwpDfh5zrQUs5k6wMRK147AOw0eZl_xJiVR6aPVT1IadKiFqVKVEukjI6nxOjGapc1-qAI3J8yIzIfNjBkOx3mv2mwpp2h4nOTCvhGVVOjhVkA1xRj9geZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBS8ikSy6T7--DqumUfIQ5m16GKOJgXEjURwW8JP7PgTrKl-W49ncjwpDfh5zrQUs5k6wMRK147AOw0eZl_xJiVR6aPVT1IadKiFqVKVEukjI6nxOjGapc1-qAI3J8yIzIfNjBkOx3mv2mwpp2h4nOTCvhGVVOjhVkA1xRj9geZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbonLOgMSRsxKt1C3n6OJtHE3kqO0GJAYWVjG9w2hK_YKh9jnXqnbSWX_KWyBjdCQcDDa3WXppbKm5WHpIKUvXhZWruTUuK4WcyrRIyK7gn_Z0CbfuG1kmJUv6FrjpKxMuauAx1leMHn9M5TwhTmpb8k0YeDM0b1XLIWs-ztIiEQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbonLOgMSRsxKt1C3n6OJtHE3kqO0GJAYWVjG9w2hK_YKh9jnXqnbSWX_KWyBjdCQcDDa3WXppbKm5WHpIKUvXhZWruTUuK4WcyrRIyK7gn_Z0CbfuG1kmJUv6FrjpKxMuauAx1leMHn9M5TwhTmpb8k0YeDM0b1XLIWs-ztIiEQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbonLOgMSRsxKt1C3n6OJtHE3kqO0GJAYWVjG9w2hK_YKh9jnXqnbSWX_KWyBjdCQcDDa3WXppbKm5WHpIKUvXhZWruTUuK4WcyrRIyK7gn_Z0CbfuG1kmJUv6FrjpKxMuauAx1leMHn9M5TwhTmpb8k0YeDM0b1XLIWs-ztIiEQ&__tn__=*NK-R


 

14.02.2022р. юристкою Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Мариною Ли-

товкою забезпечено роботу консультаційного пункту доступу до БПД в приміщенні Сєвєродонець-

кого РВ №1 філії ДУ "Центр пробації". 

Засудженим особам, які перебувають на обліку в пробації 

було роз’яснено про можливість отримання ними як безо-

платної первинної так і вторинної правової допомоги, 

надано буклети на правову, на зворотному боці яких є кон-

тактні дані та адреса Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання БВПД.  

 

 

14.02.2022р. завідувачем сектору «Гірське бюро правової допомоги» Сєвродонецького міс-

цевого центру з надання БВПД Тетяною Гусєвою організовано роботу консультаційного пункту до-

ступу до безоплатної правової допомоги в приміщенні Житлово-комунального господарства м. Гір-

ське. 

Жителі міста були заздалегідь повідомлені про прийом спеціаліста сектору 

та всі охочі могли скористатись безоплатною правовою допомогою. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022р. для жителів міста Лисичанськ 

юрист сектору "Лисичанське бюро правової допомоги" 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД 

Кирилом Степановим забезпечено роботу консульта-

ційного пункту доступу до безоплатної правової допо-

моги. 

 

 

 

17.02.2022р. для відвідувачів Рубіжанського центру надання соціальних послуг Рубіжанської 

міської ради юристом сектору "Рубіжанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0FJATW7uduW3x8mP4MqTX52QY4jIQ0-Q_w57v2Zg8hlUtJE5zblISzoSITmnlZNYRjYjpq8ZdA9zjs6wLYFsQIL9CVzn4Ltsxb5DNEZaORrOawI6r0so7dPLGQ_o_-_VlOB3ovTHBW7NLR4Km4m01IiFYdzgFqAsOJK0vyOZyXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0FJATW7uduW3x8mP4MqTX52QY4jIQ0-Q_w57v2Zg8hlUtJE5zblISzoSITmnlZNYRjYjpq8ZdA9zjs6wLYFsQIL9CVzn4Ltsxb5DNEZaORrOawI6r0so7dPLGQ_o_-_VlOB3ovTHBW7NLR4Km4m01IiFYdzgFqAsOJK0vyOZyXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0FJATW7uduW3x8mP4MqTX52QY4jIQ0-Q_w57v2Zg8hlUtJE5zblISzoSITmnlZNYRjYjpq8ZdA9zjs6wLYFsQIL9CVzn4Ltsxb5DNEZaORrOawI6r0so7dPLGQ_o_-_VlOB3ovTHBW7NLR4Km4m01IiFYdzgFqAsOJK0vyOZyXQ&__tn__=*NK-R


центру з надання БВПД Катериною Конопліною забезпечено 

роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової до-

помоги. 

 

 

 

 

 

22.02.2022р. юрист сектору "Гірське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого 

центру з надання БВПД Рита Переяслова спільно із провідним спеціалістом відділу обслуговування 

громадян Управління Пенсійного фонду України в Попас-

нянському районі Луганської області забезпечили роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги у приміщенні Гірської міської ВЦА.#БПД #Пра-

воваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

23.02.2022р. для жителів міста Кремінна юрист сектору "Кремінське бюро правової допо-

моги" Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Зоєю Жадан, забезпечено роботу кон-

сультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

в приміщенні КУ "Центр надання соціальних послуг" Кремінсь-

кої міської ради .#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

 

 

Захід 1.1.4.1 Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань фо-

рмування толерантного ставлення до людей, у тому числі недискримінації за озна-

ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 

інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiSjvdKjdNhuubrM32UFURodaMPBL_T67jz_IbNyz-lcc-mHhTfq0XD82l10FaSgdzzeqGTSTCWUlT0jhg5TPcg1SXiMvKQu2xIS2RJg5F1zWPs43Hb-YbTu-GsHearFrZYK2tmB7wLchw2bIwDEh0quMG3F-9v6LCEyvs0ACCaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiSjvdKjdNhuubrM32UFURodaMPBL_T67jz_IbNyz-lcc-mHhTfq0XD82l10FaSgdzzeqGTSTCWUlT0jhg5TPcg1SXiMvKQu2xIS2RJg5F1zWPs43Hb-YbTu-GsHearFrZYK2tmB7wLchw2bIwDEh0quMG3F-9v6LCEyvs0ACCaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiSjvdKjdNhuubrM32UFURodaMPBL_T67jz_IbNyz-lcc-mHhTfq0XD82l10FaSgdzzeqGTSTCWUlT0jhg5TPcg1SXiMvKQu2xIS2RJg5F1zWPs43Hb-YbTu-GsHearFrZYK2tmB7wLchw2bIwDEh0quMG3F-9v6LCEyvs0ACCaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiSjvdKjdNhuubrM32UFURodaMPBL_T67jz_IbNyz-lcc-mHhTfq0XD82l10FaSgdzzeqGTSTCWUlT0jhg5TPcg1SXiMvKQu2xIS2RJg5F1zWPs43Hb-YbTu-GsHearFrZYK2tmB7wLchw2bIwDEh0quMG3F-9v6LCEyvs0ACCaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1Q5wxf0w9Un-ysH9uf6B2wzBr4c18zhH64ly-RMzROubOeE4d3elYwjU3HruXBrYOyYNAjXqKPhw6W3hIzkHM2tgxR64fkndc1wDoGecRox41V_y8vRrp1Guk4XQ-YS77lGQ5SQV2eqD7fpZ7CtnQfcxO0mEnkKaGiDTxldTUPQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1Q5wxf0w9Un-ysH9uf6B2wzBr4c18zhH64ly-RMzROubOeE4d3elYwjU3HruXBrYOyYNAjXqKPhw6W3hIzkHM2tgxR64fkndc1wDoGecRox41V_y8vRrp1Guk4XQ-YS77lGQ5SQV2eqD7fpZ7CtnQfcxO0mEnkKaGiDTxldTUPQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1Q5wxf0w9Un-ysH9uf6B2wzBr4c18zhH64ly-RMzROubOeE4d3elYwjU3HruXBrYOyYNAjXqKPhw6W3hIzkHM2tgxR64fkndc1wDoGecRox41V_y8vRrp1Guk4XQ-YS77lGQ5SQV2eqD7fpZ7CtnQfcxO0mEnkKaGiDTxldTUPQ&__tn__=*NK-R


20.01.2022р. для учнів 7-Б класу Сєвєродонецької СЗШ №10 юристом Сєвєродонецького мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мариною Литовкою та регіо-

нальним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Лугансь-

кій області Ольгою Бакуліною, проведено лекцію на тему: 

"Дискримінація: поняття, форми". 

В ході лекції, учням розкрито поняття «дискримінація», 

роз’яснено, щодо форм, видів та способів дискримінації, а та-

кож діти дивились відео "Як в Україні ставляться до людей з 

незвичайною зовнішністю?", після якого було обговорення 

висвітленої ситуації, і шляхи її вирішення. 

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

17.02.2022р. Катериною Конопліною було проведено освітній захід на тему "Право на безо-

платну правову допомогу". 

Під час заходу було розглянуто: що таке безоплатна вторинна пра-

вова допомога; категорії громадян, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги; а також, яким чином 

можна скористатись послугами адвоката за державний рахунок. 

 

 

 

 

Захід 1.1.5.2 Проведення правопросвітницьких заходів  в рамках  реалізації про-

екту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 

 

13.01.2022р. спеціалістом сектору "Гірське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького міс-

цевого центру з надання БВПД Ритою Переясловою проведено лекцію на тему: "Укладення та вне-

сення змін до договору оренди землі". 

Під час заходу Рита Переяслова розповіла про істотні 

умови договору оренди земельної ділянки, про його фо-

рму, строки дії та орендну плату.#БПД #ПравоваДопомога 

#LegalAid 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKE3njcNzKtgQZTojskT_eTUpWBorS0Jni04vPanlg_XtamnZSkwoCtFK1c6i9xonG4QrQEhJ14dSNixgkn5tBcvHQwEAl8VhUMRmgsI7Zqi8QIul31eTzF33Dlh2CvtbDUNm8RCx6fGnZxIawgPeTSRJVIb_8lvIJXSzBnjpwXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKE3njcNzKtgQZTojskT_eTUpWBorS0Jni04vPanlg_XtamnZSkwoCtFK1c6i9xonG4QrQEhJ14dSNixgkn5tBcvHQwEAl8VhUMRmgsI7Zqi8QIul31eTzF33Dlh2CvtbDUNm8RCx6fGnZxIawgPeTSRJVIb_8lvIJXSzBnjpwXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKE3njcNzKtgQZTojskT_eTUpWBorS0Jni04vPanlg_XtamnZSkwoCtFK1c6i9xonG4QrQEhJ14dSNixgkn5tBcvHQwEAl8VhUMRmgsI7Zqi8QIul31eTzF33Dlh2CvtbDUNm8RCx6fGnZxIawgPeTSRJVIb_8lvIJXSzBnjpwXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxn9ct2ajSumTNB0-LCkq_HO8yJxu-gwaWumS7DOkCvpyGUEFllckXBSjJl2y8pbjQD7iJn8_iuc7QmO9Jkbansu8HXh08CB3YHgoeDyuDFTRRHxFRxJc7YC35v3yeqkub-PxWk291vNCpq2cmxpqY3P5njcdSzsh8u2bRxGM0_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxn9ct2ajSumTNB0-LCkq_HO8yJxu-gwaWumS7DOkCvpyGUEFllckXBSjJl2y8pbjQD7iJn8_iuc7QmO9Jkbansu8HXh08CB3YHgoeDyuDFTRRHxFRxJc7YC35v3yeqkub-PxWk291vNCpq2cmxpqY3P5njcdSzsh8u2bRxGM0_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxn9ct2ajSumTNB0-LCkq_HO8yJxu-gwaWumS7DOkCvpyGUEFllckXBSjJl2y8pbjQD7iJn8_iuc7QmO9Jkbansu8HXh08CB3YHgoeDyuDFTRRHxFRxJc7YC35v3yeqkub-PxWk291vNCpq2cmxpqY3P5njcdSzsh8u2bRxGM0_g&__tn__=*NK-R


 

26.01.2022р. з метою інформування громадян у земельному законодавстві та підвищення пра-

вової обізнаності власників і користувачів земельних ділянок щодо 

прав на землю, в рамках Програми «Прискорення приватних інве-

стицій у сільське господарство»  завідувачкою «Кремінське бюро 

правової допомоги» Зоєю Жадан проведено лекцію на тему «Як ре-

алізувати своє право на о безоплатне тримання земельної ділянки». 

Присутні отримали інформацію щодо оформлення технічної доку-

ментації на ділянку, куди звертатися в першу чергу, строки офор-

млення документів. 

 

 

 

 

23.02.2022р. для працівників КУ "Центр надання соціальних послуг" Кремінської міської 

ради юристом сектору "Кремінське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру 

з надання БВПД Зоєю Жадан проведено лекцію на тему: "Як реалізувати своє право на о безоплатне 

тримання земельної ділянки". 

Присутні отримали інформацію щодо оформлення технічної 

документації на ділянку, куди звертатися в першу чергу, строки 

оформлення документів. 

Наприкінці заходу Зоя Жадан відповідала на запитання учасни-

ків заходу.#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

Захід 1.2.1.2 Запровадження системного висвітлення інформації про успішні 

кейси захисту/відновлення порушених прав людини (приклад, що надихає) 

Успішна справа (15.02.2022р.) 

Пані Ірина має статус внутрішньо переміщеної особи, вона проживає на території України, 

проте час від часу їй необхідно виїжджати до тимчасово окупованої території України, де прожива-

ють її родичі. На неї було накладено адміністративне стягнення у розмірі 5100 гривень за перети-

нання державного кордону України з Російською Федера-

цією до тимчасово окупованої території України через тим-

часово непрацюючий пункт пропуску «Станиця Луганська», 

проте пані Ірина не перетинала кордон через даний пункт 

пропуску. Посилання https://www.legalaid.gov.ua/.../fahivtsi-

systemy-bpd.../ 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwUo4poXLaKm0lgXJQIBMQ57mOPH3slGEe7EDT5vlUINIa8b5e_S4zVwf8xbSoxp-AyCZs9SvuD3ndZUhZ5NAmTu2ZgMdJZyMqKH6LEwHTYvdDXf6iv3boTq6egyhKG89DdU3GLeNs407T9IDTUOnzZCBnAqp-bTo4ppM1_l11UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwUo4poXLaKm0lgXJQIBMQ57mOPH3slGEe7EDT5vlUINIa8b5e_S4zVwf8xbSoxp-AyCZs9SvuD3ndZUhZ5NAmTu2ZgMdJZyMqKH6LEwHTYvdDXf6iv3boTq6egyhKG89DdU3GLeNs407T9IDTUOnzZCBnAqp-bTo4ppM1_l11UA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwUo4poXLaKm0lgXJQIBMQ57mOPH3slGEe7EDT5vlUINIa8b5e_S4zVwf8xbSoxp-AyCZs9SvuD3ndZUhZ5NAmTu2ZgMdJZyMqKH6LEwHTYvdDXf6iv3boTq6egyhKG89DdU3GLeNs407T9IDTUOnzZCBnAqp-bTo4ppM1_l11UA&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legalaid.gov.ua%2Fpublikatsiyi%2Ffahivtsi-systemy-bpd-luganshhyny-sprostuvaly-zvynuvachennya-u-skoyenni-administratyvnogo-pravoporushennya%2F%3Ffbclid%3DIwAR3E_XdFTD5VG0x6EyWRl2F3jkqFoSaBw2V84yvyhGDUdF72gE3quvhr0Ck&h=AT1zP2TflNKsdp8jvWrBFaHR_XAmwwHlmrks_taI3OMTBpe9hgZnfpKs48WQbgOYhmmOLv5vzVP0QWAn_CqLaN3xQgBxQ_PJKsFOWRfxO_DPUIUG4Cl5y0YDBbgroG_qTDhw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IzCMVumpbb7Af8jB2EoVXCVGwKCly_W9ngs7AcxoKJLPhYe-5tJe1OzFIki9Ehfny47cElFRfn_tPN7AtC-4JoROEOIlZRjM63vJOAj9_lWlnfgF1z-PR4HiAcBtDUQCm_QKT-ZbitCKv1o-E0DdncjUN0r2w06KLYzB39d8LNO4Yo3jZQzDCUtO7UzDPGYro_5Wu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.legalaid.gov.ua%2Fpublikatsiyi%2Ffahivtsi-systemy-bpd-luganshhyny-sprostuvaly-zvynuvachennya-u-skoyenni-administratyvnogo-pravoporushennya%2F%3Ffbclid%3DIwAR3E_XdFTD5VG0x6EyWRl2F3jkqFoSaBw2V84yvyhGDUdF72gE3quvhr0Ck&h=AT1zP2TflNKsdp8jvWrBFaHR_XAmwwHlmrks_taI3OMTBpe9hgZnfpKs48WQbgOYhmmOLv5vzVP0QWAn_CqLaN3xQgBxQ_PJKsFOWRfxO_DPUIUG4Cl5y0YDBbgroG_qTDhw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IzCMVumpbb7Af8jB2EoVXCVGwKCly_W9ngs7AcxoKJLPhYe-5tJe1OzFIki9Ehfny47cElFRfn_tPN7AtC-4JoROEOIlZRjM63vJOAj9_lWlnfgF1z-PR4HiAcBtDUQCm_QKT-ZbitCKv1o-E0DdncjUN0r2w06KLYzB39d8LNO4Yo3jZQzDCUtO7UzDPGYro_5Wu


 

 

 

 

 

 

Захід 2.1.2.1 Проведення інформаційних соціальних кампаній щодо права на 

БПД, зокрема із залученням волонтерів, громадських радників 

 

Для дітей ГО "Золотий світанок" юристкою Сєвєродоне-

цького місцевого центру з надання БВПД Мариною Литовкою, 

10.02.2022р. проведено онлайн-лекцію на тему: "Протидія кібер-

булінгу та кібергрумінгу в Україні", в рамках проєкту "Волонтер 

БПД". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 3.1.1.1Моніторинг стандартів роботи з клієнтами в системі БПД 

 

01.02.2022р. мешканка міста Кремінна звернулась до сектору "Кремінське бюро правової 

допомоги" Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД з 

проханням ознайомитись з її документами та надати правову до-

помогу в вирішенні її питання, та оскільки дістатись до примі-

щення сектору вона невзмозі, завідувач сектору Зоя Жадан на-

дала правову допомогу за адресою проживання жінки.#БПД 

#ПравоваДопомога #LegalAid 

 

 

2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий 

спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової допо-

моги 

 

3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих 

та розвитку нових механізмів 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPovzk2IeIZi9YqtW89IzmJ_gcBYt3fvyR3NIn7Y1pCsZG5GXJ8tAXw4LV_k6UX_vw2mniNDjolszHVm1e87998EP2PSNL5AyhOOa8rOgrK9cgSe8MTevuhtAhgkMw3S96S99BiC6BTr2lHRUuNYbaQ2ZuFYpLgDvpvYDrW1TgJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPovzk2IeIZi9YqtW89IzmJ_gcBYt3fvyR3NIn7Y1pCsZG5GXJ8tAXw4LV_k6UX_vw2mniNDjolszHVm1e87998EP2PSNL5AyhOOa8rOgrK9cgSe8MTevuhtAhgkMw3S96S99BiC6BTr2lHRUuNYbaQ2ZuFYpLgDvpvYDrW1TgJg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/legalaid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPovzk2IeIZi9YqtW89IzmJ_gcBYt3fvyR3NIn7Y1pCsZG5GXJ8tAXw4LV_k6UX_vw2mniNDjolszHVm1e87998EP2PSNL5AyhOOa8rOgrK9cgSe8MTevuhtAhgkMw3S96S99BiC6BTr2lHRUuNYbaQ2ZuFYpLgDvpvYDrW1TgJg&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

Ціль 4.  

 

Захід 4.1.1.9 Пошук нових точок доступу до БПД шляхом укладення договорів про 

співпрацю 

 

17.01.2022р. завідувачем сектору "Лисичанське бюро правової допомоги" Сєвєродонецького 

місцевого центру з надання БВПД Тетяною Лютою проведено робочу зустріч з начальником Сєвє-

родонецького РВ №2 філії ДУ "Центр пробації". 

Під час зустрічі узгоджено графік роботи консультаційного пункту 

та обговорені питання проведення спільних заходів спрямованих на 

підвищення правової інформованості засуджених осіб, щодо захи-

сту своїх прав , зокрема права на безоплатну правову допо-

могу.#БПД 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01 січня 2022 року  по 31 березня 2022 року Сєвєродонецьким місцевим центром 

з надання БВПД та підпорядкованими бюро правової допомоги було зареєстровано 517 звернень 

клієнтів, 355 особам було надано БППД, 162 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 

з/п Найменування відділу Сє-

вєродонецького МЦ 

Кількість за-

реєстрова-

них звернень 

Кількість 

наданої  

БППД 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень про 

отримання 

БВПД 

1 Відділ безоплатної правової 

допомоги 

116 8 108 

4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення порушень 

прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в адміністратив-

ному та кримінальному процесі) 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPT88NWbfAABhKOfvd9WlHkeY0tZBqM_y-zKhwAEkzIOqycZC1Nj2JE3_SXJQ6M0itBfkoZqOi-gMPs2EYdYPve8FX4Mibx6oUenhAQpdFHPK8xquggpOxGmzpQztsC9dO5Q2GKROhuOTKYHe5t8By-gjPQR03pIFQ1HeSUePPnA&__tn__=*NK-R


2 Рубіжанське бюро правової 

допомоги 

73 62 11 

3 Лисичанське бюро правової 

допомоги 

126 103 23 

4 Гірське бюро правової допо-

моги 

101 99 2 

5 Попаснянське бюро правової 

допомоги 

0 0 0 

6 Кремінське бюро правової 

допомоги 

101 83 18 

 Разом по МЦ 517 355 162 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 160 рішень про 

надання БВПД, видано 122 доручень адвокатам, та 75 наказів штатним працівникам (представниц-

тво клієнта в суді, або оформлення процесуальних документів) та 1 письмове звернення про відмову 

у наданні БВПД 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 

– 25 (4,84%), спадкового – 27 (5,22%), сімейного – 53 (10,25%), пенсійне право – 92 (17,79%),пода-

ткове право – 0 (0%), трудового – 34 (6,58%), адміністративного – 19 ( 3,68 %), земельного – 9 (1,74 

%), житлового – 80 (15,47%), з питань виконання судових рішень –  4 (0,77%), з цивільного – 37 

(7,16%), з кримінального – 0 (0%), з інших питань – 4 (0,77%),адміністративне правопорушення – 

18 (3,48%), кримінальний процес – 7 (1,35%), цивільний процес – 108 (20,89%). 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів Сєвєродонецького МЦ за звітний період за ка-

тегорією питань
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання БПД до Сєвєродонецького 

МЦ, за статтю 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БПД до Сєвєродо-

нецького МЦ, за віком 
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Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до Сєвєродонецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за другий квартал  2022 року, за віком: до 18 років – 1 

осіб (0,27%);  від 18 до 29 років – 32 осіб (8,79%); від 30 до 39 років – 75 осіб (20,6%); від 40 до 49 

років – 77 осіб (21,15%); від 50 до 59 років – 71 осіб (19,51%); від 60 до 69 років – 76 осіб (20,88%); 

від 70 до 79 років – 28 осіб (7,69%); понад 80 років – 4 осіб (1,1%). 

 

Крім цього, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання БВПД та Бюро правової допомоги 

за 1 квартал 2022 року було:  

✓ забезпечено роботу 27 консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допо-

моги;  

✓ загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

роботи консультаційних пунктів доступу до БПД склала 109 осіб;  

✓ проведено 31 правопросвітницький захід.  

✓ розміщено у ЗМІ 48 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.  


