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щодо виконання Першим харківським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги річного 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 
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ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях  
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надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 
 

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 

 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 
Завдання 1.1: Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 
реформ, що проводяться Урядом України, реалізація правопросвітницького проекту 
«Я маю право» 
Захід 1.1.1: Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 
найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в актуальному 
стані карти правових потреб (заплановано 1 захід; виконано  1 захід) 

Відповідно до проведеного аналізу щодо першочергових правових потреб громад складено 
карту правових потреб:  

Красноградський район:  
Земельні - порядок приватизації земельних ділянок, порядок реєстрації права власності.  
Сімейні - порядок розірвання шлюбу, стягнення аліментних виплат, нарахування 

заборгованості та пені по аліментним виплатам; порядок позбавлення батьківських прав. 
Балаклійський район:  
Спадкові - порядок вступу у спадщину за законом та за заповітом.  
Сімейні - порядок розірвання шлюбу, стягнення аліментних виплат, нарахування 

заборгованості та пені по аліментним виплатам; порядок позбавлення батьківських прав.  
Інші цивільні: порядок зняття з місця реєстрації. 
Вовчанський район: 
Сімейні - стягнення аліментів, розірвання шлюбу, встановлення факту родинних відносин. 
Спадкові - визнання права власності на спадщину, поновлення строку на прийняття 

спадщини. 
Земельні - порядок приватизації земельних ділянок, порядок реєстрації права власності. 
Житлові - про позбавлення особи права користування жилим приміщенням, зняття з 

реєстрації; 
Інші цивільні – встановлення факту належності правовстановлюючого документу. 
Зміївський район: 
Сімейні – примусове стягнення аліментів, збільшення розміру аліментів, позбавлення 

батьківських прав, розірвання шлюбу. 
Спадкові - визнання права власності на спадщину, поновлення строку на прийняття 

спадщини. 
Земельні – порядок отримання кадастрового номеру, порядок приватизації земельних 

ділянок, порядок реєстрації права власності. 
Інші цивільні – позбавлення права користування житловим приміщенням особи, яка 

фактично не проживає за місцем реєстрації . 
Харківський район:  
Сімейні -  стягнення аліментів;  розірвання шлюбу; позбавлення батьківських прав.  
Спадкові -  оформлення спадщини в нотаріальному порядку; визнання права власності на 

спадкове майно в судовому порядку. 
Інші цивільні - стягнення заборгованості за кредитними договорами; Земельні - визнання 

права власності на майно. 
Зачепилівський район: 
 Земельне - визнання права власності на майно.  
Сімейне - стягнення аліментів;  розірвання шлюбу; позбавлення батьківських прав.  
Інше цивільне - порядок зняття з місця реєстрації. 
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Захід 1.1.2: Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для 
цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, ОВВ, 
іншими установами та організаціями, ГО тощо, спрямовані на найактуальніші питання 
життя громад (заплановано 6 заходів; виконано 31 захід) 

02.07.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги - в приміщенні 
Вовчанського районного відділу з питань пробації проведено 
інформування для громадян про проект Міністерства Юстиції України 
«Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 

 
 

06.07.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - спільно з 
працівниками відділу виконавчої служби у Вовчанському районі 
Харківської області прийняли участь у роботі круглого столу на тему: 
«Прийнятих законопроектів №№ 8296,  8295, 8294, які посилюють 
відповідальності не платників аліментів, гарантують гідне 
фінансування дітей». Результатом роботи учасників круглого столу 
було вироблено стратегії подальшої співпраці. 

 
09.07.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги –  в приміщенні 

Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області 
відбулася робоча зустріч з фахівцями сільської ради та прочитано 
лекцію на тему:  «Правова  допомога в кожну родину. Держава 
піклується про захист прав громадян»; 

 
11.07.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги –  в 

Геніївській сільській бібліотеці-музеї імені Галини Підопригори 
Зміївської ЦБС Харківської області проведено «круглий стіл» 
на тему: «Бюро правової допомоги - ваш юридичний 
провідник». Фахівцем відділу проведено роз'яснювальну 
роботу із працівниками бібліотеки та проінформовано 
про загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО" і порядок отримання правової допомоги в 
бюро та Центрі 

 
       12.07.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги – проведено 
виїзд до Шелудьківської сільської ради Зміївського району Харківської 
області, де відбулася робоча зустріч із головою сільської ради стосовно 
подальшої взаємодії та співпраці задля посилення правової 
спроможності жителів сільської місцевості. Наголошено про реалізацію 

проекту "Я МАЮ ПРАВО" та розроблений подальший механізм співпраці для відновлення 
порушених прав осіб, що живуть на території сільської ради 
 

12.07.2018 р. - Балаклійське бюро правової допомоги  – рамках 
проекту Міністерства юстиції України «Я маю право», в Балаклійському 
відділі Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
Харківської області було прочитано лекцію для працівників пенсійного 
фонду на тему: «Доступ громадян до безоплатної правової допомоги». 

 
 
18.07.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги – в приміщенні 

Шелудьківської сільської бібліотеки Зміївської ЦБС Харківської області 
проведено «круглий стіл» на тему: «Бюро правової допомоги - ваш 
юридичний провідник». Проведено роз’яснювальну роботу, 
проінформовано про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО» 
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та порядок отримання правової допомоги в Бюро та Центрі. 
19.07.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги -  робоча зустріч з 

державним реєстратором відділу державної реєстрації Вовчанської районної 
державної адміністрації Харківської області,  під час якої було обговорено 
алгоритм дій, порядок надання безоплатної первинної  та вторинної правової 
допомоги громадянам Вовчанського району Харківської області. По закінченню 
робочої зустрічі  було вироблено стратегію подальшої співпраці. 

 
 
27.07.2018 р. - Мереф’янське бюро правової допомоги - у 

приміщенні в/ч 1215 м. Харків для військовослужбовців проведено 
семінар на тему "Порядок проходження військової служби". 

 
31.07.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -  в 

приміщенні Красноградської міської ради відбулася робоча зустріч з 
секретарем Красноградської міської ради Єніною К.Я. стосовно співпраці. Під 
час зустрічі було проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги та поширено інформаційні буклети. 

 
     02.08.2018 р. –  Зміївське бюро правової допомоги – здійснено виїзд 

до КЗОЗ «Шелудьківська амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини» Зміївської районної ради Харківської області, де відбулася 
робоча зустріч із сімейним лікарем та депутатом Шелудьківської 
сільської ради Шаровою О. В. Пояснено механізм захисту порушених 
прав жителів села та як їх відновити. Також обговорено про 
нововведення медичної реформи. Під час зустрічі фахівцем бюро було 
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО» та поширено інформаційні буклети з 

контактами Бюро та Центру 
 
 
06.08.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги -  круглий стіл 

спільно з працівниками Вовчанського районного відділу з питань 
пробації було проведено в приміщенні відділу пробації  на тему: Ключові 
зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

 
 
06.08.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги -  в рамках 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»  в приміщенні 
Вовчанського районного відділу з питань пробації  було проведено 
інформування для громадян, з поширенням інформаційних матеріалів, 
буклетів. 

 
 
06.08.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги –  в приміщенні КЗ 

«Зміївський районний будинок культури» Зміївської районної ради 
Харківської області відбулося засідання круглого столу на тему: 
«Безоплатна правова допомога – на захисті індивідуальних прав 
громадян». Фахівцем бюро пояснено механізм захисту порушених прав 
громадян. З керівником Будинку культури  досягнуто домовленості про 

подальшу співпрацю. Проведено роз’яснювальну роботу, проінформовано про 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433789190414269&set=pcb.433789510414237&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433789190414269&set=pcb.433789510414237&type=3
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загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО» та поширено інформаційні матеріали з 
контактами Бюро та Центру. 

 
07.08.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги – на базі 

Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України для 
відвідувачів пенсійного фонду прочитано лекцію на тему: «Пенсійне 
забезпечення - основна форма соціального захисту». 

 
08.08.2018 р.  - Красноградське бюро правової 

допомоги -  відбулася робоча зустріч з державним реєстратором відділу 
державної реєстрації Красноградської районної державної адміністрації 
Харківської області Литвиненко Л.В. стосовно співпраці. Під час зустрічі 
спеціалістом було проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги та поширено інформаційні буклети. 

 
15.08.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги – в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО», в приміщенні Зміївського районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області проведено 
«круглий стіл» на тему: «Наслідки розірвання шлюбу та поділу майна у 
разі розлучення». У заході взяли участь начальник Зміївського 
районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області Рибак Г. О. та 

провідний спеціаліст Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області Кисельова О. П. 
Між учасниками заходу обговорено, розроблено та визначено механізм попередження 
розірвання шлюбу; 

 
17.08.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -   в 

приміщенні Мартинівської сільської ради відбулася робоча зустріч з 
сільським головою стосовно співпраці. Під час зустрічі спеціалістом 
було проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 

допомоги та поширено інформаційні буклети. 
 
23.08. 2018 р.  працівники Першого харківського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
взяли участь у  флеш-мобі  на час святкування Дня Державного 
прапору та Дня Незалежності України. Метою флеш-мобу було  
підвищення рівня правової обізнаності громадян та проекту 
Міністерства юстиції України “Я Маю Право”. За консультацією 

звернулися громадяни з різних питань. 

 
30.08.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -    

відбулася робоча зустріч з завідувачем сектору культури і туризму 
Красноградської районної державної адміністрації стосовно 
співпраці. Під час зустрічі було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з 
системою безоплатної правової допомоги та поширено 

інформаційні буклети. 
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31.08.2018 року -  Відділення Асоціації правників України в 
Харківській області спільно з Департаментом охорони здоров’я 
Харківської міської ради, Головним управлінням національної поліції в 
Харківській області та Апеляційним судом Харківської області провело 
семінар, присвячений обговоренню нових підходів протидії 
домашньому насильству. В семінарі приймала участь начальник 
відділу представництва Центру. 

 

03.09.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги – здійснено 
виїзд до КЗОЗ «Геніївська амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини» Зміївської районної ради Харківської області, де відбулася 
робоча зустріч з сімейним лікарем Лисак К. Є. та працівниками 
амбулаторії. Обговорено про нововведення медичної реформи, а 
також механізм відновлення прав у разі їх порушення. Було досягнуто 

домовленості про співпрацю, щодо можливості консультування осіб в приміщенні 
амбулаторії. Під час зустрічі фахівцем бюро проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО та поширено інформаційні буклети з контактами 
Бюро та Центру. 

 
04.09.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -   в 

приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної 
установи «Центр пробації» в Харківській області відбулася робоча 
зустріч з працівниками вищезазначеної установи стосовно співпраці. 
Під час зустрічі було проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 

Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено 
інформаційні буклети. 

05.09.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -   з 
спеціалістами Красноградського РВДВС ГТУЮ у Харківській області 
провели бесіду з працівниками Красноградського комбінату 
комунальних підприємств. Під час зустрічі було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», 
що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою 
безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети. 

06.09.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги -  в 
приміщенні відділу виконавчої служби у Вовчанському районі 
Харківської області проведено інформування для громадян про 
проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням 
інформаційних матеріалів, буклетів. 

 
 
06.09.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги – в 

приміщенні Геніївської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів 
Зміївської районної ради Харківської області серед викладацького 
складу та технічного персоналу школи було прочитано лекцію на 
тему:  «Знаю! Вмію! Захищаю!». Всіх присутніх проінформовано про 
систему безоплатної правової допомоги, що потрібно знати у разі 
порушення їх прав іншими особами чи органами державної влади та 

як їх захистити в правовому полі. Під час зустрічі проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО» та поширено інформаційні буклети з 
контактами Бюро та Центру; 
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12.09.2018 р. - відділ Вовчанське бюро правової допомоги - провів робочу 

зустріч з працівниками Вовчансько-Великобурлуцького об’єднаного 
районного військового комісаріату під час якої було обговорено алгоритм дій, 
порядок надання безоплатної первинної  та вторинної правової допомоги 
військовослужбовцям ЗСУ, членам їхніх сімей». По закінченню робочої зустрічі  
було вироблено стратегію подальшої співпраці. 

 
 

13.09.2018 р. – Зміївське бюро ПД –  метою підвищення рівня 
знання українцями своїх прав у різних сферах життя, правової 
свідомості громадян та в рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» спільно із в. о. 
першого заступника начальника Зміївського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду в Харківській області Слонь К. С. та фахівцями 
Зміївського об’єднаного управління ПФУ серед працівників Зміївської 

районної поліклініки було роз’яснено реалізацію пенсійної реформи в Україні, легальну 
зайнятість та як захистити себе у разі порушення трудових відносин. Всім лікарям, які виявили 
бажання отримати консультації фахівцем бюро було надано вичерпні відповіді на поставлені 
питання та надано буклети із контактами Бюро та Центру.     

 
13.09.2018 р.  - Красноградське бюро правової допомоги - 

відбулася робоча зустріч з головним спеціалістом  Красноградської 
районної філії Харківського обласного центру зайнятості стосовно 
співпраці та планування спільних правопросвітницьких заходів на 4 
квартал 2018 року. Під час зустрічі було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з 

системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети. 
 
17.09.2018 р. - Балаклійське бюро правової допомоги – в 

Балаклійському відділі Зміївського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Харківської області, працівником відділу «Балаклійське 
бюро правової допомоги» було проведено лекцію для працівників 
пенсійного фонду на тему: «Порядок оформлення субсидії». 

 
 
 
 

29.09.2018 р. - Балаклійське бюро правової допомоги  – 
працівник відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» в місті 
Києві прийняв участь у Всеукраїнському заході присвяченому 
виконанню положень Конвенції про права осіб з інвалідністю,  який 
був організований Всеукраїнським громадським об’єднанням 
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України». 

 
 

 
Захід 1.1.3: Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод; договорів про співпрацю 
(заплановано 7 заходів; виконано 9 заходів) 
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12.07.2018 – Зачепилівське  бюро ПД, спільно з начальником 
відділу сім’ї та молоді Зачепилівського УПСЗН Семенець І.Ю. було 
проведено спільний захід мешканцям с. Миколаївка, Зачепилівського 
району Харківської області, та обговорення темі «Я МАЮ ПРАВО» та 
«Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» 

 
  

16.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД –  в приміщенні Зміївського 
районного центру зайнятості відділом «Зміївського бюро правової 
допомоги» спільно із начальником юридичного відділу Зміївського 
РЦЗ було проведено лекцію для безробітних громадян на тему: 
«Протидія торгівлі людьми». 

 
23.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні Зміївської 

районної філії Харківського обласного центру зайнятості 
спільно із фахівцями Зміївського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України був проведений семінар для 
безробітних громадян на тему: «Офіційне працевлаштування – не 
лише вимога законодавства, а й гарантія захищеності 
працівників та успішного бізнесу роботодавця». 

 
01.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД – спільно із Зміївським РВДВС ГТУЮ у 

Харківській області та Зміївським РВ філії  ДУ «Центр пробації» в Харківській 
області було проведено інформаційно-роз’яснювальний захід в рамках 
всеукраїнського правопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ 
ПРАВО»  на тему «Реінтеграція та ресоціалізація шляхом спільної взаємодії» для 
осіб, які проживають на території Зміївського району. Мешканці району, які були 
присутні на даному заході, були проінформовані про можливість вирішення 

нагальних питань, які в них виникають у повсякденному житті та створюють певні труднощі 
для зміни способу їх життя.  
 

09.08.2018 р. – Балаклійське бюро ПД - в приміщенні 
Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді працівником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 
для фахівців центру було лекцію на тему: "Твої права - твій захист". 

 
15.08.2018 р.  - Мереф’янське бюро ПД - спільно з працівниками 

Мереф’янської міської ради та Головного територіального управління 
юстиції в Харківській області в було проведено круглий стіл на тему: 
«Порядок надання безоплатної правової допомоги». 

 
 
19.08.2018 р. Красноградське бюро ПД -  в приміщенні 

Красноградського молодіжного REDHUBу прийняла участь у семінарі 
теми « Безоплатна правова допомога та як її отримати» та «Порядок 
оформлення субсидій», організованному  в рамках співпраці 
Красноградською організацією Червоного Хреста для сімей з числа 
внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі було проінформовано 
присутніх про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної 
правової допомоги та поширено інформаційні буклети. 

 

https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433789190414269&set=pcb.433789510414237&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433789190414269&set=pcb.433789510414237&type=3
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05.09.2018 р. -  відділ Вовчанське бюро ПД -  провели круглий стіл спільно з 
працівниками Вовчанської районної філії Харківського обласного центру зайнятості  на тему: 
Ключові зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». По закінченню заходу  
було вироблено стратегію подальшої співпраці. 

 
 
13.09.2018 р. Красноградське бюро ПД  -   в приміщенні 

Красноградської районної філії Харківського обласного центру 
зайнятості прийняла участь у семінарі на тему «Як протидіяти 
домашньому насильству?». Присутніх було проінформовано: що таке 
домашнє насильство, що робити у разі домашньго насильства, де і як 
отримати допомогу, а також про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 

Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено 
інформаційні буклети 
 
Захід 1.1.4: Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ,  
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів 
(зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової 
аудиторії (заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

14.09.2018 р. - Мереф’янське бюро правової допомоги  - 
розробка та розповсюдження серед співробітників Харківського 
обласного військового комісаріату інформаційних друкованих 
матеріалів стосовно прав військовослужбовців. 

 
 

Захід 1.1.5: Розробка та або розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову 
тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії (заплановано 1 захід; виконано 34 
заходи) 

Розповсюджено інформаційні друковані видання на правову тематику у: 
-  Вовчанському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області; Вовчанському районному 
відділі з питань пробації; відділі державної реєстрації Вовчанської районної державної 
адміністрації Харківської області;  Вовчанській Державній нотаріальній конторі в Харківській 
області; у Вовчанському районному суді Харківської області;  відділі виконавчої служби у 
Вовчанському районі Харківської області;  Управлінні соціального захисту населення 
Вовчанської РДА Харківської області;  Службі у справах дітей Вовчанської районної державної 
адміністрації;  Управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської РДА;  
приміщенні Зачепилівського райсуду;  приміщенні Зачепилівського РЦЗ;  приміщенні 
Зачепилівської РДА;  приміщенні Зачепилівської селищної ради;  Балаклійському районному 
суді Харківської області;  Управлінні соціального захисту населення Балаклійської РДА 
Харківської області;  Балаклійському районному з питань пробації;  Балаклійському 
районному центрі зайнятості;  Шелудьківській сільській бібліотеці Зміївської центральної 
бібліотечної системи Харківської області;  Зміївському територіальному центрі управління 
соціального захисту населення Зміївської районної ради;   Зміївській районній філії 
Харківського обласного центру зайнятості; Зміївській міській раді Харківської області; 
Зідьківській селищній раді Зміївського району Харківської області;  Шелудьківській сільській 
раді Зміївського району Харківської області;  Геніївській сільській раді Зміївського району 
Харківської області;  Комунальному закладі охорони здоров’я  «Шелудьківська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини» Зміївської районної ради Харківської області;  
Зміївському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Харківської області;  

https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
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Управлінні агропромислового розвитку Зміївської РДА Харківської області;  Зміївському 
районному суді Харківської області;  Зміївському районному відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану ГТУЮ у Харківській області; Зміївському відділі державної виконавчої служби 
ГТУЮ у Харківській області;   Красноградській міській раді;  громадській приймальні 
Красноградського об»єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області; 
Управлінні праці та соціального захисту населення Красноградської РДА;  відділі державної 
реєстрації Красноградської районної державної адміністрації.  
 
Захід 1.1.6 : Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, 
сіті-лайтів) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях (за окремим 
графіком захід не планувався у зв’язку із браком коштів) 
Захід 1.1.7: Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, 
соціальних мережах та на веб-сайтах (заплановано 3 заходи; виконано 17 заходів) 

11.07.2018 р.  - на базі Зміївського районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану ГТУЮ у Харківської області здійснено спільний прийом та консультування 
громадян. Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ: https://www.facebook.com/ 
Gtuyuharkovobl/posts/633530533689634) 

14.07.2018 р.- веб-сайт Красноградської міської ради («Як протидіяти домашньому 
насильству») http://krasnograd-rada.gov.ua/2018/07/04/7680/ 

23.07.2018 р. – в приміщенні Зміївської районної філії Харківського обласного центру 
зайнятості спільно із фахівцями Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
був проведений семінар для безробітних громадян на тему: «Офіційне працевлаштування – не 
лише вимога законодавства, а й гарантія захищеності працівників та успішного бізнесу 
роботодавця». Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ та на офіційному веб-сайті 
Пенсійного фонду України в Харківській області:   

1) http://www.pfu.gov.ua/kh/4948-seminar-dlya-bezrobitnyh-v-zmiyivskomu-rajoni/; 
2)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2182475335362691&id=160736991

2873239) 
01.08.2018 р.– спільно із Зміївським РВДВС ГТУЮ у Харківській області та Зміївським РВ 

філії  ДУ «Центр пробації» в Харківській області було проведено інформаційно-
роз’яснювальний захід в рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту Міністерства 
юстиції «Я МАЮ ПРАВО»  на тему «Реінтеграція та ресоціалізація шляхом спільної взаємодії» 
для осіб, які проживають на території Зміївського району. Про, що розміщена інформація на 
сторінках у ФБ:   

1)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2113601048895677&id=198188734
8733715; 

2) https://ru-ru.facebook.com/probation.kharkiv/posts/268727046874939). 
01.08.2018 р. -   на сайті Вовчанського районного суду розміщено - «До кого звертатися за 

правовою допомогою, перебуваючи за кордоном» https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-
centr/pres_releases/531438/  

01.08.2018 р.- веб-сайт Красноградської міської ради («правопросвітницький захід-
робоча зустріч) 

http://krasnograd- 
rada.gov.ua/2018/08/01/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0-
%D0%B7%D1%83/ 

https://www.facebook.com/%20Gtuyuharkovobl/posts/633530533689634
https://www.facebook.com/%20Gtuyuharkovobl/posts/633530533689634
http://krasnograd-rada.gov.ua/2018/07/04/7680/
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1607369912873239/?hc_ref=ARTYJ6yJDDsUX56f2mfd5aGo2KbZDVjwu2C7n0XXxc_yGNu55za0HhDp6zXDIQP2_Gc
http://www.pfu.gov.ua/kh/4948-seminar-dlya-bezrobitnyh-v-zmiyivskomu-rajoni/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2113601048895677&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2113601048895677&id=1981887348733715
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/531438/
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/531438/
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08.08.2018 р. –в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО», проведено «круглий стіл» на тему: «Стандарти захисту прав ВПО. Актуальні питання, 
юридичні виклики, судова практика». Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ: 
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114.1073741828.2408260096
26757/662116817497672/?type=3&theater). 

15.08.2018 р. –в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО», в приміщенні Зміївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану ГТУЮ у Харківській області проведено «круглий стіл» на тему: «Наслідки розірвання 
шлюбу та поділу майна у разі розлучення». Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ:  

https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1
981887348733715/2129046284017820/?type=3&theater). 

15.08.2018 р. – в приміщенні Зміївського районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану ГТУЮ у Харківській області було забезпечено роботу мобільного пункту 
консультування. Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ:  

https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114.1073741828.24082
6009626757/669445346764819/?type=3&theater) 

29.08.2018 року – публікація про проведення круглого сталу на тему: «Найважливіша 
умова запобігання рецидивної злочинності – соціальна адаптація». 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275319919956993&set=a.106816503474003&
type=3&theater 

05.09.2018 р. –проведення флеш-мобу під гаслом: «Ми – за легальну зайнятість». Про, 
що розміщена інформація на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України в Харківській 
області:   https://www.pfu.gov.ua/kh/13587-provedennya-flesh-mobu-pid-gaslom-my-za-legalnu-
zajnyatist/). 

13.09.2018 р.- сторінка партнерів на ФБ Красноградська районна філія Харківського 
обласного центру зайнятості( Як протидіяти домашньому насильству-семінар) 
https://www.facebook.com/105691863109108/photos/a.108068769538084/744316859246602/?t
ype=3&theater 

24.09.2018 р.- сторінка партнерів на ФБ Красноградський районний відділ філії 
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області(інформаційно-правовий захід для 
клієнтів пробації)  

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291036454643998?__xts__[0]=68.ARCjJ
nU7qMK_KgL8JaCLX-
7uXTudtNmRLir1NVxOfHVLdVsYYeuuU0xCZonxEXZa10_8tVL3XkhUtXaNvUa5coRFl0l4uUOcAM8D0z
SXS_LgACV-ZuJSdtoymrmw18-
KGGtNbOgmnS27uVUjAqGMs7AmsP1ymcAkTcCNiGISQociqNoMocQ6&__tn__=-R 

25.09.2018 р.- сторінка партнерів на ФБ Красноградський районний відділ філії 
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області(захід на тему: «Особливості 
підліткової злочинності») 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291300931284217?__xts__[0]=68.ARDT
m8g6dOzvfoLz92TDe41AMRZSo4LddJeieLpRPnXAeWiEYijoW8-
CmI6NbPcHTyRvd3eLEmn2we7EMT6bZS1a0GnT82izZvDjAHOuPHEKKLvIv4OOR_Ez5Dvk1XqinKOHIp
OL1gaxpiaOcCrsmGjTB3MB-w6jEVaaTFgLdDVUhl1FL--p&__tn__=-R 

 
Захід 1.1.8: Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення 
громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах 
життя (поблоково) (виконано  7 заходів)  

05.07.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - рекламно інформаційний 
щотижневик «Комерсант» № 25  («Що таке домашнє насильство») 

18.07.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  на сайті Вовчанського районного 
суду розміщено - «Право на безоплатні послуги адвоката. Категорія особи, середньомісячний 
дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму з 01.07.2018 року» 
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/524373/ 

https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1981887348733715/2129046284017820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1981887348733715/2129046284017820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114.1073741828.240826009626757/669445346764819/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114.1073741828.240826009626757/669445346764819/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275319919956993&set=a.106816503474003&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275319919956993&set=a.106816503474003&type=3&theater
https://www.pfu.gov.ua/kh/13587-provedennya-flesh-mobu-pid-gaslom-my-za-legalnu-zajnyatist/
https://www.pfu.gov.ua/kh/13587-provedennya-flesh-mobu-pid-gaslom-my-za-legalnu-zajnyatist/
https://www.facebook.com/105691863109108/photos/a.108068769538084/744316859246602/?type=3&theater
https://www.facebook.com/105691863109108/photos/a.108068769538084/744316859246602/?type=3&theater
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291036454643998?__xts__%5b0%5d=68.ARCjJnU7qMK_KgL8JaCLX-7uXTudtNmRLir1NVxOfHVLdVsYYeuuU0xCZonxEXZa10_8tVL3XkhUtXaNvUa5coRFl0l4uUOcAM8D0zSXS_LgACV-ZuJSdtoymrmw18-KGGtNbOgmnS27uVUjAqGMs7AmsP1ymcAkTcCNiGISQociqNoMocQ6&__tn__=-R
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291036454643998?__xts__%5b0%5d=68.ARCjJnU7qMK_KgL8JaCLX-7uXTudtNmRLir1NVxOfHVLdVsYYeuuU0xCZonxEXZa10_8tVL3XkhUtXaNvUa5coRFl0l4uUOcAM8D0zSXS_LgACV-ZuJSdtoymrmw18-KGGtNbOgmnS27uVUjAqGMs7AmsP1ymcAkTcCNiGISQociqNoMocQ6&__tn__=-R
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291036454643998?__xts__%5b0%5d=68.ARCjJnU7qMK_KgL8JaCLX-7uXTudtNmRLir1NVxOfHVLdVsYYeuuU0xCZonxEXZa10_8tVL3XkhUtXaNvUa5coRFl0l4uUOcAM8D0zSXS_LgACV-ZuJSdtoymrmw18-KGGtNbOgmnS27uVUjAqGMs7AmsP1ymcAkTcCNiGISQociqNoMocQ6&__tn__=-R
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291036454643998?__xts__%5b0%5d=68.ARCjJnU7qMK_KgL8JaCLX-7uXTudtNmRLir1NVxOfHVLdVsYYeuuU0xCZonxEXZa10_8tVL3XkhUtXaNvUa5coRFl0l4uUOcAM8D0zSXS_LgACV-ZuJSdtoymrmw18-KGGtNbOgmnS27uVUjAqGMs7AmsP1ymcAkTcCNiGISQociqNoMocQ6&__tn__=-R
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/291036454643998?__xts__%5b0%5d=68.ARCjJnU7qMK_KgL8JaCLX-7uXTudtNmRLir1NVxOfHVLdVsYYeuuU0xCZonxEXZa10_8tVL3XkhUtXaNvUa5coRFl0l4uUOcAM8D0zSXS_LgACV-ZuJSdtoymrmw18-KGGtNbOgmnS27uVUjAqGMs7AmsP1ymcAkTcCNiGISQociqNoMocQ6&__tn__=-R
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/524373/
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01.08.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  на сайті Вовчанського районного 
суду розміщено - «Ключові зміни до закону України "Про безоплатну правову допомогу» 
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/531435/ 

02.08.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги – рекламно інформаційний 
щотижневик «Комерсант» № 29  («Відповідальність за несплату аліментів на дітей понад 6 
місяців») 

15.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД –  розміщено інформацію на офіційному веб-сайті 
Зміївської міської ради (Зупинимо булінг разом): 
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-
zakonodavstvi.html. 

24.08.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  на сайті Вовчанського районного 
суду розміщено - «Рівний доступ до права для кожного українця» 
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/ 

27.09.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги – рекламно інформаційний 
щотижневик «Комерсант» № 37  (« За відповідальне батьківство») 
 
Захід 1.1.9: Створення та або трансляція соціальних аудіо – та відеороликів на правову 
тематику у засобах масової інформації, громадському транспорті, громадських місцях  ( 
не заплановано) 
Захід 1.1.10: Опитування та заміри громадської думки ( не заплановано) 
Захід 1.1.11: Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (заплановано 1 захід; 
виконано 5 заходів) 

10.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД –  в приміщенні Зміївського 
відділення Харківської обласної державної податкової інспекції ГУ 
ДФС у Харківській області відбулася робоча зустріч та навчальний 
захід з прав людини для представників юридичних служб органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, а саме 
спеціалістом бюро проведено роз'яснювальну роботу із фахівцем 
юридичного відділу податкової інспекції. Було повідомлено про 

загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО" та порядок отримання правової допомоги в 
бюро та центрі. 

27.07.2018 р. -  Зміївське бюро ПД -   здійснено виїзд до 
Зідьківської селищної ради Зміївського району Харківської області, де 
відбулася робоча зустріч із секретарем селищної ради Сумцовою І. Г. 
стосовно подальшої взаємодії та співпраці задля посилення правової 
спроможності жителів сільської місцевості. Також проведено 
навчання з прав людини. Пояснено механізм захисту порушених прав 
жителів селища та як їх відновити. Під час зустрічі фахівцем бюро 

було проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО» та поширено інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру. 

09.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні Управління 
агропромислового розвитку Зміївської РДА Харківської області із 
юристом управління проведено навчання щодо захисту порушених 
прав людини. Пояснено механізм захисту порушених прав громадян 
та порядок їх відновлення. Під час зустрічі фахівцем бюро було 
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО» та поширено інформаційні буклети з 

контактами Бюро та Центру. 
 

17.08.2018 р. -  Красноградське бюро ПД -   в приміщенні 
Мартинівської сільської ради для працівників Мартинівської 
сільської ради проведено навчання з захисту порушених прав 

https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/531435/
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi.html
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/
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людини. Пояснено механізм захисту порушених прав громадян та порядок їх відновлення, а 
також поширено методичні рекомендації щодо надання сільською радою безоплатної 
первинної правової допомоги. Під час зустрічі проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у 
співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети з 
контактами Бюро та Центру. 

30.08.2018 – Зачепилівське бюро ПД -  спільно з Головним державним виконавцем 
Зачепилівського ДВС ГТУЮ в Харківській області, було проведено захід на тему «Я МАЮ 
ПРАВО» для працівників юридичного сектору та працівників реєстраційної служби 
Зачепилівської селищної ради. 
 
Захід 1.1.12: Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 
допомоги (заплановано 12 заходів; виконано 17 заходів) 

10.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД - в приміщенні Зміївського відділення Харківської 
обласної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Харківській області було забезпечено роботу 
мобільного пункту консультування. 

 
11.07.2018 р.  – Зміївське бюро ПД - в приміщенні Геніївської сільської бібліотеці-музеї 

імені Галини Підопригори Зміївської ЦБС Харківської області було забезпечено роботу 
мобільного пункту консультування. 

    
11.07.2018 р.  – Зміївське бюро ПД - на базі Зміївського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківської 
області спільно з начальником Відділу Рибак Г.О. здійснено прийом та консультування 
громадян. 

    
19.07.2018 р. - Мереф’янське бюро ПД -  в Харківському обласному військовому 

комісаріаті забезпечено роботу мобільного пункту консультування.  

 
19.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні Зміївського територіального центра 

управління соціального захисту населення Зміївської районної ради було забезпечено роботу 
мобільного пункту консультування. 
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24.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні Шелудьківської сільської ради 

Зміївського району Харківської області було забезпечено роботу мобільного пункту 
консультування. 

   
24.07.2018 р. - Вовчанське бюро ПД - забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування у відділі державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації 
Харківської області. 

 

 
15.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні Зміївського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області було забезпечено 
роботу мобільного пункту консультування.  

    
17.08.2018 р. – Красноградське бюро ПД -  в приміщенні Мартинівської сільської ради 

працював мобільний пункт консультування відділу «Красноградське бюро правової 
допомоги». Громадянам було надано правові консультації на поставлені ними питання. 

20.08.2018 р. - Балаклійське бюро ПД – у Балаклійській громадській організації 
Харківської області інвалідів, багатодітних родин, родин-дітей інвалідів. 

 
04.09.2018 – Красноградське бюро ПД-  в приміщенні Красноградського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області працював мобільний 
пункт консультування відділу «Красноградське бюро правової допомоги». Громадянам було 
надано правові консультації на поставлені ними питання. 
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06.09.2018 р. - Вовчанське бюро ПД - забезпечено роботу мобільного пункту 
консультування у відділі виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської області  

 
13.09.2018 – Красноградське бюро ПД -  в приміщенні Красноградської районної філії 

Харківського обласного центру зайнятості працював мобільний пункт консультування відділу 
«Красноградське бюро правової допомоги». Громадянам було надано правові консультації на 
поставлені ними питання. 

18.09.2018 – Зачепилівське бюро ПД - забезпечено роботу мобільного пункту 
консультування в  Управлінні соціального захисту населення Зачепилівської РДА. 

19.09.2018 – Зачепилівське бюро ПД - приміщення Зачепилівського райсуду. 
25.09.2018 р. – Мерефянське бюро ПД -  забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування Харківському зональному відділі військової служби правопорядку в   м. Харків.  

 
28.09.2018 року – Балаклійське бюро ПД - забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування у Балаклійській громадській організації Харківської області інвалідів, 
багатодітних родин, родин-дітей інвалідів. 

 
Захід 1.1.13: Організація надання адресної безоплатної правової допомоги ( за потреби;  
здійснено  2 виїзди) 

13.08.2018 р. – Красноградське бюро ПД -  в приміщенні Володимирівської сільської ради 
було надано адресну правову допомогу 88-річному чоловіку, який не має змоги особисто 
прибути до бюро через свій фізичний стан та звернувся з проханням надати йому юридичну 
допомогу з приводу розлучення та позбавлення права користування жилим приміщенням 
членів сім’ї, які зареєстровані, але тривалий час не проживають. Були прийняті звернення 
щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги за цими питаннями.  

13.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД – здійснено виїзд до 
громадянки з метою надання адресної правової допомоги. Жінка 
звернулася з проханням допомогти їй у вирішенні питання 
неправомірної відмови у призначенні житлової субсидії. Фахівцем 
бюро було надано вичерпну консультацію та складено скаргу на 
бездіяльність працівників УСЗН Зміївської РДА. 

 
 
Захід 1.1.14: Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах 
життя(заплановано 6 заходів; виконано 7 заходів) 
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24.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні 

Шелудьківської сільської ради Зміївського району Харківської області 
проведено консультування жителів сільської місцевості з метою 
запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України 
та законами у різних сферах життя. Пояснено про можливість захисту 
порушених прав звернувшись до Бюро чи Центру. Також фахівцем 
бюро було проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у 
співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети 

 
30.07.2018 р. -  Зміївське бюро ПД -   здійснено виїзд до 

Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області, де 
відбулася робоча зустріч із секретарем сільської ради Гордієнко Н. М. 
та проведено консультування жителів сільської місцевості з метою 
запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України та 
законами у різних сферах життя 

 
17.08.2018 р.- Красноградське бюро ПД -  здійснено виїзд до 

Мартинівської  сільської ради в с.Мартинівка Красноградський р-н 
 
 
 
 

 
25.08.2018 – Зачепилівським бюро ПД  -  спільно з відділом сім’ї та молоді 

Зачепилівського проведено спільний захід на тему «Я МАЮ ПРАВО» у Бердянській сільській 
раді, де було проінформовано мешканців села про право просвітницький проект «Я маю 
Право» 

 13.09.2018 р. - Балаклійське бюро ПД – у Балаклійському 
районному центрі зайнятості було  проведено консультування 
жителів сільської місцевості з питання: «Відновлення на роботі 
після незаконного звільнення». 

 
 
 
 

18.09.2018 р. - Мереф’янське бюро ПД - 
консультація жителів сільської місцевості в с. 
Утківка Харківського району  

 

 

 
24.09.2018 р. - відділ Вовчанське бюро правової допомоги – в 

приміщенні  Симинівської сільської ради проведено консультування 
жителів сільської місцевості з метою запобігання порушених їх прав, 
гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах 
життя. Роз’яснено про можливість захисту порушених прав 
звернувшись до бюри чи центру. Проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 
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Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено 
інформаційні буклети.  
 
Захід 1.1.15: Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини (заплановано 1 
захід; виконано 2 заходи) 

 
10.07.2018 р. Балаклійське бюро ПД – у приміщенні 

Балаклійського районного відділу з питань пробації було 
проведено бесіду з суб’єктами пробації  на тему: «Недопущення 
вчинення правопорушень та необхідність дотримання правил 
поведінки в громадських місцях». 

 
24.09.2018 року в приміщенні Красноградського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській 
області для клієнтів пробації, що перебувають на обліку,  проведено семінар на тему « 
Безоплатна правова допомога та як її отримати». Під час зустрічі присутніх було 
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», 
що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги та поширено інформаційні буклети. 
 
Захід 1.1.16: Проведення «вуличного» інформування (заплановано 18 заходів; виконано 22 
заходи) 

  с. Миколаївка, Зачепилівського району  – 10.07.2018 р. 

м. Балаклія - 12.07.2018 р. 

 
 
м. Красноград - 12.07.2018 р. 

 
м. Мерефа  - 13.07.2018 р.   

 
м. Зміїв – 13.07.2018 р.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441305979662590&set=a.233481607111696.1073741827.100013495740396&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441305979662590&set=a.233481607111696.1073741827.100013495740396&type=3
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м. Вовчанську – 16.07.2018 р. 

   
с. Шелудьківка, Зміївського району – 18.07.2018 р.  

     
м. Зміїв – 23.07.2018 р. 

 
м. Зміїв – 31.07.2018 р. 

     
с. Абазівка, Зачепилівського району Харківської області - 03.08.2018 р.  
 с. Миколаївка, Зачепилівського району Харківської області - 06.08.2018 р.  
 
м. Балаклія – 14.08.2018 р. 

 
м.Красноград- 15.08.2018 р. 
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с.Мартинівка, Красноградський район  - 17.08.2018 р.  

 
в м. Мерефа - 20.08.2018 р.  

 

смт. Вільча,  Вовчанського району Харківської області - 27.08.2018 р.  

   
 м. Вовчанськ, Харківської області р. – 04.09.2018 р.  

 
 
м. Зміїв,  Харківської області - 05.09.2018 р.  

       
с. Миколаївка Зачепилівського району Харківської області - 13.09.2018 р.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525868491206338&set=a.233481607111696&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCKiAoDSohJS3igCCpEXUpHurf2_D5vWVU9wUTYACA6tvoZ8oQOM-QM3nPT6XRMo6eJW0275c-xWBYdyVKFeLm1tEcOFm1bkwvu2_3XHFiMiSR1HPVn1WhE3Kxv7PZ3PxQ20IkmJQggLoDeTks1x9SHBUls4Gescsnxj7dCELvy5Gnpq9tK&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525868491206338&set=a.233481607111696&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCKiAoDSohJS3igCCpEXUpHurf2_D5vWVU9wUTYACA6tvoZ8oQOM-QM3nPT6XRMo6eJW0275c-xWBYdyVKFeLm1tEcOFm1bkwvu2_3XHFiMiSR1HPVn1WhE3Kxv7PZ3PxQ20IkmJQggLoDeTks1x9SHBUls4Gescsnxj7dCELvy5Gnpq9tK&__tn__=EHH-R
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м. Мерефа, Харківського р-ну.  - 24.09.2018 р.  

 
с. Абазівка Зачепилівськкого  - 25.09.2018  
м.Балаклія. - 27.09.2018 р.  

 
 
Захід 1.1.17: Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків 
правових знань, дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах, 
навчальних закладах, службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім’ї та 
молоді, відділах/ секторах у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, у центрах соціальної 
психологічної реабілітації дітей (заплановано 3 заходів; виконано 13 заходів) 

 
02.08.2018 р. – Балаклійське бюро ПД - в приміщенні 

Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді працівником відділу «Балаклійське бюро 
правової допомоги» спільно з спеціалістами центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, та фахівцями 
Балаклійського районного відділу з питань пробації було 
забезпечено роботу круглого столу на тему: «Якщо Ви 
бажаєте створити прийомну сім’ю». По результатам роботи 
круглого столу було прийнято рішення розробити методичні 

рекомендації для сімей, що планують усиновити дитину. 
 

 
03.08.2018 р. відділ «Мереф’янське бюро правової 

допомоги» - в службі у справах дітей та сім’ї Виконавчого комітету 
Мереф’янської міської ради проведено дискусію стосовно 
механізму вирішення органом опіки та піклування спору щодо 
участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від 
неї. 
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07.08.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - провели 
бесіду спільно з працівниками Служби у справах дітей Вовчанської 
районної державної адміністрації на тему   «Сучасні реалії захисту прав 
дітей», «Порядок надання соціальних послуг державою, безоплатної 
первинної  та вторинної правової допомоги дітям-сиротам, дітям 
позбавлених батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітях, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів». При кінці бесіди було вироблено стратегію у 
подальшій співпраці та взаємодопомозі. 

 
09.08.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - спільно з 

представниками Районного центру для сім’ї, дітей та молоді, 
Управління соціального захисту населення Вовчанської районної 
державної адміністрації, районного відділу поліції прийняли участь 
у проведенні круглого столу Служби у справах дітей Вовчанської 
районної державної адміністрації з прийомними батьками та 

батьками-вихователями, на якому були обговорені актуальні питання функціонування 
прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), надання соціальних послуг 
державою, безоплатної первинної  та вторинної правової допомоги дітям-сиротам, дітям 
позбавлених батьківського піклування. тощо. За результатами «круглого столу» були визначені 
подальші напрямки співпраці соціальних служб району з прийомними сім’ями та ДБСТ. 

 
23.08.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги -  завітав до 

Вовчанського районного суду Харківської області, який проводив 
конкурс дитячого малюнку «Суд очима дітей». З запрошеними дітьми 
було проведено бесіду  на тему «Твої права – твій захист. Правові 
орієнтири для кожної дитини».  При кінці заходу дітям, які взяли участь 
у конкурсі були вручені солодкі подарунки.    

 
04.09.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в приміщенні Геніївської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів Зміївської районної ради 
Харківської області серед учнів 6 класу проведено лекцію на тему: 
«Безоплатна правова допомога: захисти себе – будь обізнаним». В 
рамках зустрічі учням були роз’яснені їх основні права та обов’язки, 
які передбачені нормами українського законодавства. Дітям було 
роз’яснено, як змінюються їх права, обов’язки та правова 

відповідальність у відповідності до віку. Також було повідомлено про доступ до правової 
допомоги, та роздані матеріали щодо права на захист та порядок отримання безоплатної 
правової допомоги, а також інформацію з контактами Бюро та Центру. 

 

06.09.2018 року - у Харківській загальноосвітній школі I-III 
ступенів № 59 для учнів четвертого класу було проведено в 
межах реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» 
тематичний урок «Я маю право!». В заході приймала участь 
начальник відділу представництва Центру. 

 
 

06.09.2018 р. -  Вовчанське бюро ПД -  в приміщенні відділу виконавчої служби у 
Вовчанському районі Харківської області проведено інформування для громадян про проект 
Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, 
буклетів. 

https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/pcb.685591501816870/685590971816923/?type=3
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/pcb.685591501816870/685590971816923/?type=3
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07.09.2018 р. -    Зачепилівське  бюро ПД - спільно з 
головним спеціалістом Зачепилівського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції в Харківській області, а 
також старшим державним виконавцевцем Зачепилівського 
РВ ДВС ГТУЮ в Харківській області проведений урок «Я МАЮ 
ПРАВО» та « СТОП БУЛІНГ» для дітей початкових класів 
Зачепилівської ЗОШ.  

 
 
07.09.2018 р. - у Харківській гімназії № 47 Харківської 

міської ради Харківської області головний спеціаліст відділу 
систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти 
управління державної реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Харківській області Ночовкіна О.В. та 
начальник відділу представництва провели уроки на тему: «Я 
маю право!». 

Під час заходу з учнями 5-7 класів обговорювалася тема реалізації та захисту прав, які 
гарантовані Конвенцією про права дитини та Конституцією України. 
Дітям було запропоновано переглянути відеосюжети, заповнити “Карту прав дитини”, 
відповісти на запитання правової вікторини.Заняття принесли учням позитивні емоції та багато 
корисної інформації. 

13-14 вересня 2018 року  начальник відділу представництва Центру взяла участь у 
правопросвітницькому  західі - STOP БУЛІНГ спільно з представниками Головного 
територіального управління юстиції у Харківській облсті. В межах проведення Тижня протидії 
булінгу в рамках інформаційної кампанії #СтопБулінг правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради 
Харківської області -  проведено тематичні уроки у 10-Б класі «STOP БУЛІНГ» та для учнів 7 та 9 
класів. 

13.09.2018 р. – Зачепилівське бюро ПД - спільно з головним 
спеціалістом Зачепилівського районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції в Харківській області, а також старшим 
державним виконавцевцем Зачепилівського РВ ДВС ГТУЮ в 
Харківській області було проведено урок на теми «Я МАЮ ПРАВО», 
«СТОП БУЛІНГ», «ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ» для учнів старших класів 
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Завдання 1.2: Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД 
Захід 1.2.1: Налагодження зв'язків та актуалізація даних  щодо мережі стейкхолдерів, 
укладення меморандумів про співпрацю(заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

Меморандум про співпрацю з Красноградською районною організацією Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів). 
 
Захід 1.2.2: Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах, 
робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами 
виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, Уповноваженим 
ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини Національної поліції, моніторами 
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НПМ іншими правозахисними організаціями щодо запобігання  порушення прав людини, 
удосконалення надання БПД (заплановано 2 заходи; виконано 2 заходи) 

29.08.2018 р. - Балаклійське бюро ПД – у Балаклійському 
районному відділі філії Державної установи «Центр пробації» 
було забезпечено роботу круглого сталу на тему: «Найважливіша 
умова запобігання рецидивної злочинності – соціальна 
адаптація». 

 
25.09.2018 р.  – Красноградське бюро ПД - спільно з 

заступником начальника Красноградського районного відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області було проведено захід на тему: 
«Особливості підліткової злочинності». Під час заходу учні познайомились з особливостями 
підліткової злочинності та відповідальністю за адміністративні та кримінальні 
правопорушення, переглянули тематичний фільм-сповідь засудженого до позбавлення волі 
підлітка, спробували створити уявний портрет злочинця та визначити причини неправомірної 
поведінки.  
  
Захід 1.2.3: Направлення запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням 
захисту прав людини Національної поліції, щодо попередження порушених прав 
людини(за потреби) 

Протягом звітного періоду не виникало потреби з направлення запитів 
Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини Національної поліції, 
щодо попередження порушених прав людини. 

 
Захід 1.2.4: Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 
громадських приймальнь, ОМС, юридичних клінік, органів державної влади, параюристів 
та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги 
(заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

25.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД – підготовлено та 
поширено методичні рекомендації  щодо надання Зміївською 
міською радою Харківської області безоплатної первинної правової 
допомоги. Заступника голови та секретаря Зміївської міської ради 
було проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», поширено 
інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру 

 
Захід 1.2.5: Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД, з метою залучення 
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг (заплановано 1 
захід; виконано  1 захід) 

27.09.2018 р. в Центрі проведено робочу зустріч з майбутніми 
Громадськими радниками (параюристами) – Н.Андрєєвою, 
А.Мирошніченко, В.Самойленко. Директором Центру ознайомлено з 
роботою системи безоплатної допомоги та  з основними завданнями 
Центру щодо надання первинної та вторинної правової допомоги. В 
процесі зустрічі було обговорені шляхи майбутньої співпраці за 
напрямами безоплатної правової допомоги.  
 
 

Захід 1.2.6: Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання 
правової допомоги територіальним громадам (заплановано 1 захід; виконано 1захід) 

21.08.2018 року в приміщенні Красноградської міської ради було прийнято участь у LIII 
сесії VII скликання Красноградської міської ради з метою проведення інформаційної компанії 
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серед депутатів Красноградської міської ради та представників ОМС та в подальшому 
обговорення щодо можливості прийняття програми надання правової допомоги. Під час 
виступу було проінформовано про діяльність відділу «Красноградське бюро правової 
допомоги» та надано статистичні дані прийнятих звернень в період 2016-2018 роки. 
Наприкінці поширено інформаційні буклети. 

 

Завдання 1.3:Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 
дистанційних пунктів доступу до БПД 
Захід 1.3.1: Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до 
БПД (заплановано 2 заходи; виконано 43 заходи) 

02.07.2018 р.  - Вовчанське бюро ПД - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування (перший робочий понеділок 
кожного місяця з 09:00-12:00)  у Вовчанському районному відділі з 
питань пробації  

03.07.2018 – Зачепилівське бюро ПД - приміщення Управління 
праці та соціального захисту населення  Зачепилівської РДА 

04.07.2018 р. – Зачепилівське бюро ПД   – приміщення 
Зачепилівського районного центру зайнятості 

16.07.2018 р. – Балаклійське бюро ПД - для громадян Балаклійського району Харківської 
області було забезпечено роботу дистанційного пункту консультування в приміщенні 
Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді ( з 10 до 12 год) 

16.07.2018 р. – Зміївське бюро ПД -  в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО» та 
Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Зміївського 

районного центра зайнятості було забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування.  

 
Красноградське бюро ПД - Управління праці та соціального захисту 

населення Красноградської РДА (щовівторка з 9 до 11 год) -  03.07.2018 р. 
Красноградське бюро ПД -  громадська приймальня 

Красноградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області 
(щосереди з 9 до 11 год)- 04.07.2018 р., 11.07.2018 р. 

Красноградське бюро ПД -  Красноградський районний суд (щочетверга з 9 до 11 год.) -  
05.07.2018 р., 12.07.2018 р. 

Управління праці та соціального захисту населення Красноградської РДА (щовівторка з 9 
до 11 год) -31.07.2018р, 07.08.2018 р, 14.08.2018 ; 

Громадська приймальня Красноградського об»єднаного управління Пенсійного фонду 
України Харківської області (щосереди з 9 до 11 год)- 01.08.2018 р., 08.08.2018 р., 15.08.2018 р. 

Красноградський районний суд (щочетверга з 9 до 11 год)- 02.08.2018 р., 09.08.2018 р., 
16.08.2018 р.  

25.07.2018 р. – Балаклійське бюро ПД - для громадян Балаклійського району Харківської 
області було забезпечено роботу дистанційного пункту консультування в приміщенні 
Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді ( з 10 до 12 
год).(1 особа). 

06.08.2018 р. -  Вовчанське бюро ПД - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування (перший робочий понеділок 
кожного місяця з 09:00-12:00)  у Вовчанському районному відділі з 
питань пробації  (3 особи) 

07.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД – в рамках реалізації проекту 
«Я МАЮ ПРАВО» та Регіонального плану надання безоплатної 
правової допомоги в приміщенні Зміївського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України було забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування. Громадянам було надано правові консультації 
на поставленні ними питання. 
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07.08.2018  – приміщення УПСЗН Зачепилівської РДА  
08.08.2018 – приміщення Зачепилівського РЦЗ  

14.08.2018 р. – Зміївське бюро ПД –  в рамках реалізації проекту 
«Я МАЮ ПРАВО» та Регіонального плану надання безоплатної правової 
допомоги в приміщенні Зміївської районної філії Харківського 
обласного центру зайнятості було забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування.  

  15.08.2018 – приміщення Зачепилівського райсуду.  
Управління праці та соціального захисту населення 

Красноградської РДА (щовівторка з 9 до 11 год) -21.08.2018р, 
28.08.2018 р, 04.09.2018р, 11.09.2018р., Красноградське бюро ПД; 

Громадська приймальня Красноградського об»єднаного 
управління Пенсійного фонду України Харківської області (щосереди з 
9 до 11 год)- 22.08.2018 р., 29.08.2018 р., 05.09.2018 р., 12.09.2018 р. 
Красноградське бюро ПД; 

Красноградський районний суд (щочетверга з 9 до 11 год)- 
23.08.2018 р., 30.08.2018 р., 06.09.2018 р., Красноградське бюро ПД; 

21.08.2018  – Зачепилівське бюро ПД - приміщення Управління праці та соціального 
захисту населення  Зачепилівської РДА; 

23.08.2018р. – в приміщенні Центру надання адміністративних 
послуг, начальником відділу представництва забезпечено роботу 
дистанційного пункту доступу до БПД; 

04.09.2018 – Зачепилівське бюро ПД - приміщення Управління 
праці та соціального захисту населення  Зачепилівської РДА; 

04.09.2018 р.- Балаклійське бюро ПД -  для громадян 
Балаклійського району Харківської області було забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування в приміщенні Балаклійського 
районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді ( з 10 до 12 
год); 

05.09.2018 – Зачепилівське бюро ПД - приміщення Зачепилівського 
районного центру зайнятості; 

05.09.2018 р. -  Вовчанське бюро ПД - забезпечено роботу дистанційного пункту 
консультування у  Вовчанській районній філії Харківського обласного центру зайнятості (вул. 1 
Травня, буд. 15, м. Вовчанськ, Харківська область)  

 
Захід 1.3.2: Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 
України (заплановано 100 %) 

Протягом звітного періоду надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України. 
 

Завдання 1.4: Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 
БПД 
Захід 1.4.1: Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення 
укладання контрактів з адвокатами БПД (заплановано 1 захід; виконано 3 заходи) 
 Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення укладання 
контрактів з адвокатами БПД проводиться щомісячно до 10 числа місяця. 
Захід 1.4.3: Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 
виконаними дорученнями (заплановано 100 %) 
 Під час оформлення адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової 
допомоги постійно надається консультативна допомога. 
Захід 1.4.6: Організація та проведення тренінгів на тему «Кращі практики адвокатської 
діяльності» (заплановано 100 %) 
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 В серпні проведено робочу зустріч з адвокатами системи БПД щодо кращих практик 
адвокатської діяльності. 
Захід 1.4.7: Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів системи БВПД у 
навчанні (за потреби)  

Протягом звітного періоду не було потреби у анкетуванні потреб адвокатів системи 
БВПД у навчанні. 
Захід 1.4.9 : Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 
Інформаційного дайджесту (заплановано 2 заходи; виконано 3 заходи) 

Щомісячно до 5 числа місяця проводиться  узагальнення кращих практик надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.  
Захід 1.4.12: Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та 
рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку 
допомогу (заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 
 Проведено аналіз звернень громадян, які звертаються за отриманням безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Захід 1.4.14: Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу 
адвокатів, які надають БВПД  (за потреби) 

Протягом звітного періоду не було потреби у наданні пропозицій до Координаційного 
центру щодо проведення конкурсу адвокатів. 
Захід 1.4.16: Аналіз: скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості 
надання БВПД, участі адвокатів в підвищенні кваліфікації та надання пропозицій щодо 
виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВПД (за потреби) 

Проведено аналіз скарг на роботу адвокатів. За результатами аналізу не було потреби у 
наданні пропозицій щодо виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВПД. 
Захід 1.4.17: Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості надання 
безоплатної правової допомоги для працівників місцевих центрів (підвищення 
кваліфікації) за участю ГО, адвокатів-тренерів (захід не планувався; виконано 3 заходів) 

03 серпня 2018 р. працівники Центру взяли участь обговоренні методичних 
рекомендацій щодо ідентифікації випадків гендерної дискримінації, організатором заходу  є 
Асоціація жінок – юристок України «ЮрФем». 

17 вересня 2018 р. - працівники Центру взяли участь у  навчальному тренінгу для 
працівників системи безоплатної правової допомоги на тему: «Правовий захист осіб без 
громадянства»  організатором якого є БФ «Право на захист». 

20 вересня 2018 р. - працівники Центру взяли участь у  навчальному тренінгу для 
працівників системи безоплатної правової допомоги на тему: «Правовий захист біженців і 
шукачів притулку»  організатором якого є БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у 
справах біженців. 
Захід 1.4.19: Запровадження стандартів якості по ЦАС. Навчальні заходи для адвокатів з 
питань застосування стандартів (за потребою) 

Протягом звітного періоду не було потреби у навчальних заходах для адвокатів з 
питань застосування стандартів. 

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 
Завдання 2.1: Розвиток людських ресурсів системи БПД 
Захід 2.1.1: 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 (за потреби) (виконано 2 заходи) 

26-27 липня 2018 р. працівники Центру взяли участь у тренінгу з розвитку навичок 
написання статтей для інформаційно – довідкової платформи правових консультацій 
WikiLegalAid. 
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27 -28 вересня 2018 р. працівники Центру взяли участь у тренінгу з розвитку навичок 
написання статтей для інформаційно – довідкової платформи правових консультацій 
WikiLegalAid. 
 
 Захід 2.1.3: Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів) (за 
потреби) (виконано 1 захід) 

Протягом звітного періоду не було потреби у поширенні інформації про інститут 
громадських радників пара юристів, разом з тим  в Центрі проведено робочу зустріч з 
майбутніми Громадськими радниками (параюристами).  В процесі зустрічі було обговорені 
шляхи майбутньої співпраці за напрямами безоплатної правової допомоги. 

 

Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ 
Захід 2.2.1: Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МКРП, підвищенні 
кваліфікації  (захід не планувався) 

У звітному періоді  захід не планувався. 
Захід 2.2.2: Поширення інформації про функціонування МКРП у ЗМІ, в мережі Інтернет 
(заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

Центр в  соціальних мережах постійно поширює інформацію про діяльність МКРП. 
 

Завдання2.3: Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» 
Захід 2.3.1: Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних консультацій 
на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових 
консультацій "WikiLegalAid" (заплановано 2 заходи; виконано 2 заходи) 

18.07.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги  -  складено та розміщено у 
встановленому порядку у довідковій-інформаційній платформі правових консультацій 
«WikiLegalAid» статтю за назвою: «Порядок оскарження постанови слідчого про відмову у 
визнанні особи потерпілою» 

29.08.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги  -  складено та розміщено у 
встановленому порядку у довідковій-інформаційній платформі правових консультацій 
«WikiLegalAid» статтю за назвою: статті за назвою: «Насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом». 
Захід 2.3.2: Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 
"WikiLegalAid" (заплановано 2 заходи; виконано 5 заходів) 

05 липня 2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги  -  редагування та підтримка в 
актуальному стані інформаційного розміщення «WikiLegalAid», стаття за назвою: 
«Проходження митного контролю». 

30 липня 2018 р. – Мереф’янське бюро правової допомоги  - редагування та підтримка в 
актуальному стані інформаційного розміщення "WikiLegalAid", стаття за назвою «Договір 
спільної діяльності». 

31.07.2018 р. -   Вовчанське бюро правової допомоги  - редагування та підтримка в 
актуальному стані інформаційного розміщення «WikiLegalAid», стаття за назвою: 
«Проходження митного контролю». 

03.08.2018 року - -  Вовчанське бюро правової допомоги  - редагування та підтримка в 
актуальному стані інформаційного розміщення «WikiLegalAid», стаття за назвою: «Про 
визнання права на земельну частку (пай) у зв’язку з втратою сертифікату на право на 
відповідну земельну частку (пай). 

23.08.2018 року -  Вовчанське бюро правової допомоги  - редагування та підтримка в 
актуальному стані інформаційного розміщення «WikiLegalAid», стаття за назвою: «Порядок 
оскарження постанови слідчого про відмову у визнанні особи потерпілою». 

  

[1.3.] Децентралізація системи БПД 
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Завдання 3.1: Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 
управлінських рішень 
Захід 3.1.1: Організація та участь у засіданнях Керівної ради (заплановано 1 захід; 
виконано 1 захід) 

17 серпня 2018 року директор Центру Л.Гайко взяла участь у засіданні керівної ради 
 Захід 3.1.2: Оприлюднення  звітів про виконання квартальних планів роботи центру 
(заплановано 1 захід; виконано 1захід) 
 Центр не має відокремленого веб – сайту, оскільки оприлюднення звітів здійснюється 
Регіональним центром, Центр в установлені строки надасть відповідну інформацію для 
оприлюднення. 
 Захід 3.1.3: Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 
організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з 
метою прийняття управлінських рішень (заплановано 1 захід; виконано 3 заходи) 

Щомісячно 10 числа місяця проводиться  робочі наради з питань, що виникають під час 
реалізації завдань з метою прийняття управлінських рішень. 
 

Завдання 3.2: Моніторинг діяльності центрів БПД 
Захід 3.2.2: Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової 
допомоги (заплановано 1 захід; виконано 3 заходи) 

Щомісячно 5 числа місяця проводиться  аналіз інформації наданої Бюро правової 
допомоги. 
Захід 3.2.4: Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану 
роботи(заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

В жовтні 2018 року проведено аналіз виконання плану роботи Першого харківського 
МЦ у ІІІ кварталі 2018 р. 
 Захід 3.2.6: Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ бюджетних 
коштів, виявлення додаткових потреб (заплановано 3 заходи; виконано 3 заходи) 

 Щомісячно проводиться аналіз ефективності та раціональності використання МЦ 
бюджетних коштів, виявлення додаткових потреб 
  

Завдання 3.3: Управління людськими ресурсами 
Захід 3.3.1: Розробка штатного розпису з урахуванням навантаження та подання його на 
затвердження (за потреби) 

Протягом звітного періоду не виникало потреби в розробці штатного розпису. 
Захід 3.3.2: Проведення тім-білдінгів, зустрічей з працівниками РЦ, МЦ (за потреби) 

Протягом звітного періоду не виникало потреби у проведенні тім – білдінгів та 

зустрічей з працівниками Регіонального центру. 
Захід 3.3.3: Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-лайн 
навчання) для персоналу РЦ та МЦ (за окремим графіком; виконано 1 захід)  
 Протягом звітного періоду не виникало потреби внутрішньому навчанні працівників 
Центру. В вересні 2018 р. Центр направляв лист до Регіонального центру щодо актуальних тем 
для проведення навчань  (№ 603/01-21 від 20.09.2018) 

 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  
ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях  
Завдання4.1: Побудова оптимальної моделі оформлення відносин з адвокатами - 
працівниками офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 
Завдання 5.1: Електронний документообіг та кадровий облік 
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Захід 5.1.1: Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 
вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної діяльності) 
(за потреби) 
 В центрі не запроваджено ПЗ електронний документообіг.  
Захід 5.1.2: Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління 
(електронний документообіг - вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і 
звітності з основної діяльності)  (100%) 
 Відсутня потреба у навчанні, оскільки ПЗ електронний документообіг не запроваджено. 
 Захід 5.1.3: Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників 
на роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення військового 
обліку, підготовка проектів  наказів, облік та моніторинг робочого часу) (за потреби) 

В центрі не запроваджено ПЗ управління персоналом. Подання інформації про 
призначення нових працівників здійснюється за допомогою ПЗ  «М.Е.Dоc», облік та 
моніторинг робочого часу здійснюється за допомогою комплексного обліку для бюджетних 
установ України «1С». 

 
Завдання 5.2: Інноваційні форми доступу до БПД 
Захід 5.2.1: Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БВПД через 
налагодження Skype-зв’язку, зокрема, з використанням можливостей системи 
«Бібліоміст» (за наявності техніки проведення консультацій) 
 Відсутність відповідної техніки та доступу до системи «Бібліоміст». Але протягом 
звітного періоду постійно проводиться консультування в телефонному режимі. 
 Захід 5.2.2: Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладення договорів про 
співпрацю (заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

Меморандум про співпрацю з Красноградською районною організацією Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів). 

 

Завдання 5.3: Створення порталу системи БПД 
Захід 5.3.1: Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту 
БПД (за наявності актуальної інформації; виконано 17 заходів) 

Щопонеділка Центр  надає до Регіонального центру  оперативну інформацію щодо 
видання доручень Центром, оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
БВПД.   

Щомісячно Центр надає інформацію щодо запланованих заходів. 
Центр направить до Регіонального центру  інформаційні матеріали – Звіт про виконання 

плану роботи за ІІІ квартал 2018 р. та Інформаційну довідку, про виконання плану зазначеного 
плану  для оприлюднення. 
Захід 5.3.2: Аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ, Підтримання в 
актуальному стані медіа мапи  (заплановано 2 захід; виконано 3 заходи) 

Щомісячно проводиться аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ. 
 

Завдання 5.5: Розвиток аналітичної спроможності центрів 
Захід 5.5.1: Організація системного аналізу звернень по БПД (за потреби) 

Постійно проводиться аналіз звернень по БПД 
Захід 5.5.2: Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих 
доручень) (заплановано 1захід; виконано 13 заходів) 

Щопонеділка Центр  надає до Регіонального центру  оперативну інформацію щодо 
видання доручень Центром, оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
БВПД 
 Захід 5.5.3: Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок 
доступу(за потреби) 

Відсутня потреба 
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Захід 5.5.4: Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів  (заплановано 
1захід; виконано 3 заходи) 

Щомісячно проводиться аналіз кількості прийнятих актів надання БВПД адвокатами. 
 Захід 5.5.5: Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками 
МЦ(заплановано 1захід; виконано 1 захід) 

Проведено аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками 
Захід 5.5.6: Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД (100%) 

Щомісячно проводиться аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 Захід 5.5.7: Аналіз  показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на 
території; постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на 
адвокатів, кількість суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ 
відбування покарань, психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності 
тощо) (заплановано 1захід; виконано 1 захід) 

Проведено аналіз показників та визначено потреби. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01 липня по 30 вересня 2018 року Першим харківським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, було зареєстровано 1982 (1006-00)  
звернень клієнтів, 1732 (1007-01) особам було надано правову консультацію, 253 (1010-03) із 
них написали письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення 
про надання БВПД  по 221 (1012-01)  зверненням та надано 126  (1013-01) доручень адвокатам 
та 93 (1013-02) штатним працівникам  (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 4 (1012-02) письмовим зверненням було надано відмову у 
надання БВПД 

 Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

№ 
п\п 

Найменування відділу МЦ 
 

 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 
1006-00 

Кількість наданих 
правових 

консультацій 
1010-01 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1010-03 

1. Відділ правової інформації та консультацій 863 678 185 
2. 

Відділ «Балаклійське бюро правової 
допомоги» 

174 156 18 

3. 
Відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» 188 179 9 

4. 
Відділ «3ачепилівське бюро правової 
допомоги» 

55 54 0 

5. 
Відділ «Зміївське бюро правової допомоги» 310 301 9 

6. 
Відділ «Красноградське бюро правової 
допомоги» 

205 184 21 

7. 
Відділ «Мереф’янське бюро правової 
допомоги» 

187 176 11 

 Разом по МЦ 1982 1728 253 

  Категорії звернень 
 Відділ 

«Балаклійське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Вовчанське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«3ачепилівськ
е бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Зміївське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Красноградс
ьке бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Мереф’янсь
ке бюро 
правової 
допомоги» 

Місцевий 
центр  

соціального забезпечення  
(1009-01) 

51 0 0 49 67 17 94 
Спадкового 
(1009-02) 

12 27 0 35 23 24 50 
Сімейного 
(1009-03) 

24 62 0 86 35 40 111 
Медичного 
(1009-04) 

2 0 0 0 0 1 18 
Трудового 
(1009-05) 

6 5 4 11 2 10 23 
Адміністративного 
(1009-06) 

8 2 9 6 1 10 31 
Земельного 
(1009-07) 

6 15 8 7 2 11 20 
Договірного 
(1009-08) 

14 0 14 8 20 14 70 
Житлового 
(1009-09) 

27 40 2 8 35 25 49 
іншого цивільного права 
(1009-10) 

9 15 13 86 19 21 238 
виконання судових рішень 
(1009-11) 

8 0 5 7 0 2 21 
не правових питань 
(1009-12) 

0 0 0 0 0 0 10 
з інших питань 
(1009-13) 

7 22 0 7 1 12 126 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
цивільного права 401 (20 %), сімейного 358 (18 %), соціального забезпечення 278 
( 14 %), житлового 186 (9 %), інших питань (потерпілі та свідки у кримінальних 
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провадженнях, цивільні позови у кримінальних провадженнях, щодо отримання 
дублікатів правоустановчих документів, консультування щодо оскарження 
судових рішень, оскарження закриття кримінальних проваджень, скарги на дії 
слідчих)  175 (9 %),  спадкового  171  ( 9 %) 

 
Діаграма 1. Розподіл звернень за категорією питань 

 
За статтю:  
 Відділ 

«Балаклійське 
бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«Вовчанське 
бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«3ачепилівське 
бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«Зміївське бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Красноградськ
е бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«Мереф’янське 
бюро правової 
допомоги» 

Місцевий центр 

Чоловіків 
(1002-01) 39 56 35 57 34 28 243 
Жінок 
(1002-02) 96 85 20 122 85 50 360 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 
 

цивільні 20 %

сімейні 18 %

соціальне забезпечення 
14 %

житвові 9 %

інші 
питання 9 %

спадкові 
9 %

цивільні

сімейні

соціальне 
забезпечення

житвові

інші питання

спадкові

чоловіки 492

жінки 818

чоловіки

жінки
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За віком :  
 Відділ 

«Балаклійське 
бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«Вовчанське 
бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«3ачепилівське 
бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«Зміївське бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Красноградськ
е бюро правової 
допомоги» 

Відділ 
«Мереф’янське 
бюро правової 
допомоги» 

Місцевий центр 

До 18 р. 
(1003-01) 

0 0 0 0 0 0 0 

 18 – 35 р. 
(1003-02) 

29 30 12 55 26 18 86 

35 – 60 р. 
(1003-03) 

53 78 31 79 55 36 247 

Понад 60 р.  
(1003-04) 

53 33 12 45 38 24 271 

 
Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 
Категорія права на БВПД 
 Місцевий 

центр 
особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних 
соціальних і демографічних груп населення;  
1011_03 

114 

  інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб;  
1011_04 

49 

внутрішньо переміщені особи 
1011_05 11 
громадани України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб  
1011_06 5 

 діти-сироти;  
1011_07 0 
  діти, позбавлені батьківського піклування;  
1011_08 0 
  діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;  
1011_09 0 
  діти, які постраждали внаслідок воєнниї дій та збройних конфліктів;  
1011_10 0 
 діти, які не належать до окремих категорій;  
1011_19 0 
особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"; 
1011_11 4 

 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
1011_12 12 

особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;  
1011_13 1 
 особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;  
1011_14 0 
особи, які перебувають під юрисдикцією україни і звернулися для отримання статусу особи,на яку поширюється дія Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
1011_15 

0 

до 18 р.

18-35

35 - 60 р.

понад 60 р.
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 особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  
1011_16 

3 

 особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;  
1011_17 8 
 особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.  
1011_18 0 

 особи, які постраждали від насильства за ознакою статі; 
 1011_20 0 
 особи, які постраждали від домашнього насильства;  
1011_21 0 
особи, які мають статус свідків\потерпілих у кримінальних провадженнях;  
1011_22 13 
особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисцип. батальйні військовослужбовців  
1011_23 0 

 
Найбільше звернень за період з 01 квітня по 30 червня   2018 року було 

зареєстровано від осіб, які мають середньомісячний сукупний дохід ї сім'ї 
нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 
відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум"  114 (51 %), інвалідів 
49 (22 %), осіб, які мають статус свідків\потерпілих у кримінальних провадженнях 
13 ( 6 %), ветеранів війни 12 (5 %) 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів БВПД за категорією права на БВПД 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Крім 

цього за ІІІ квартал 2018 року було: 
• здійснено 17 виїздів мобільних пунктів (1.1.12) та забезпечено діяльність 43 

дистанційних пунктів доступу (1.3.1) 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 

191 особи, в тому числі 71 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 120 особи до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

114

49

13

12

прожитковий мінімум

особи з інвалідністю

кримінальні провадження

ветерани
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• надано методичну допомогу 11 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

• проведено 90  правопросвітницьких заходів (1.1.2; 1.1.3; 1.1.11; 1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 1.1.17; 1.2.5); 

• розміщено у ЗМІ 24  інформаційних матеріалів з питань надання БПД (1.1.7; 1.1.8; 1.1.9); 

• надано 2  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту (1.3.2).  

 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 
в розрізі бюро 

№ 
п\п 

Найменування відділу 
МЦ 

 
 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

(1.1.12) 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

(1.3.1) 

Кількість ОМС 
та установ - 
провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьки

х заходів 
(1.1.2; 1.1.3; 

1.1.11; 1.1.14; 
1.1.15; 1.1.16; 
1.1.17; 1.2.5) 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

(1.3.2) 

Кількість 
інформаційни
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ (1.1.7; 
1.1.8; 1.1.9) 

1. Разом по МЦ, в тому 
числі: 17/71 43/120 11 90 2 24 

2. 
Відділ «Балаклійське 
бюро правової 
допомоги» 

2/3 3/6 0 9 0 1 

3. 
Відділ «Вовчанське 
бюро правової 
допомоги» 

2/4 3/7 0 15 2 4 

4. 
Відділ «3ачепилівське 
бюро правової 
допомоги» 

2/4 5/5 0 8 0 0 

5. 
Відділ «Зміївське бюро 
правової допомоги» 

6/47 4/21 1 28 0 9 

6. 
Відділ «Красноградське 
бюро правової 
допомоги» 

3/11 25/74 10 18 0 9 

7. Відділ «Мереф’янське 
бюро правової 
допомоги» 

2/2 0 0 7 0 1 

 
 
Директор                                                                                         Л.Гайко 
 


