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LCR це он-лайн засіб для ведення записів, яким замінюється MLS. LCR має такі переваги: 

 Провідники, діловоди та члени ради приходу можуть виконувати свої обов’язки з ведення записів у 

будь-якому місці, де є доступ до Інтернету—вдома, за допомогою мобільного пристрою тощо.  

 Опрацювання в режимі реального часу, а це означає, що оновлення записів про членство в LCR 

відбуваються відразу. 

 Можливість надсилати он-лайн в Головне управління Церкви такі документи, як матеріали 

дисциплінарної ради, що усуває необхідність роздруковувати їх на папері й надсилати поштою.  

Дотримуйтеся наведених нижче кроків для доступу в LCR та початку роботи. 

1 Створіть Аккаунт СОД 
Якщо у вас ще немає Аккаунту СОД, 

зайдіть на сайт ldsaccount.lds.org і клацніть         

Зареєструватися для створення 

Аккаунту СОД. Вам буде потрібен ваш 

номер запису про членство (НЗЧ), який 

можна дізнатися у діловода вашого 

приходу. Після створення вашого 

Аккаунту СОД у вас буде ім’я користувача та 

пароль, за допомогою яких можна буде 

заходити в LCR. 

2 Перевірте своє покликання 
Лише ті, хто служить у певних покликаннях, мають доступ до LCR. Серед них президентства колів і 

єпископати, діловоди колів і приходів, виконавчі секретарі, члени ради приходу та президентства. 

3 Увійдіть до LCR і ознайомтеся з можливостями 
В адресному рядку Інтернет-браузера введіть lds.org/lcr і натисніть Enter. Для того, щоб увійти на головну 

сторінку LCR, введіть ваше ім’я користувача і пароль Аккаунту СОД. Клацаючи на вкладках меню LCR, 

ознайомтеся з наявними можливостями. 

  

https://ldsaccount.lds.org/login
https://beta.lds.org/mls/mbr/?cid=vb-lcr&lang=ukr


 

4 Допомога 
Клацніть на меню “Допомога”, щоб побачити список тем. Клацніть на “Загальна допомога”, щоб перейти на 

сайт Центру допомоги, де ви зможете знайти допоміжні матеріали за потрібною темою. Президентства колів, 

єпископати та діловоди можуть клацнути на “Зв’язатися з нами”, щоб побачити контактну інформацію 

Глобального центру обслуговування (ГЦО) або місцевого адміністративного офісу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Якщо виникла проблема 
Якщо у вас виникли проблеми з доступом до LCR або користуванням цим сайтом, спробуйте наступне: 

 Пересвідчіться в тому, що у вас є надійний зв’язок з Інтернетом. 

 Переконайтеся в тому, що для вас створено Аккаунт СОД за допомогою вашого номеру запису про 

членство. 

 Перевірте разом з діловодом вашого приходу, чи правильно записане ваше покликання з використанням 

стандартних посад. Члени Церкви, чиї покликання записані з використанням нетипових посад, не 

матимуть доступ до LCR. 

 З’ясуйте, чи оновлено ваш Інтернет-браузер до поточної версії. Якщо ви користуєтеся Internet Explorer 

(IE), то для належної роботи LCR слід користуватися версією 10 або новішою. Щоб дізнатися, як оновити 

IE, зайдіть на http://windows.microsoft.com/ie. На комп’ютерах, де встановлено Windows XP або старішу 

систему, неможливе оновлення до найостаннішої версії IE і для доступу до LCR буде потрібно 

користуватися Google Chrome. Щоб завантажити Chrome, зайдіть на http://www.google.com/chrome.  

 Якщо ви не бачите шість пунктів меню на головній сторінці LCR, як показано нижче, клацніть на кнопці 

меню поруч із заголовком Матеріали для провідників та діловодів, щоб побачити меню. LCR автоматично 

налаштовується під розмір вашого екрану і це є зручним для користувачів мобільних пристроїв. 

 

http://windows.microsoft.com/ie
http://www.google.com/chrome

