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1. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД 

 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в 

актуальному стані карти правових потреб.  

 

«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» м. Харків, 

м.Балаклея, м. Вовчанск, м. Дергачі, смт Зачепилівка, м. Зміїв, смт Золочів, м. Ізюм, 

м.Красноград, м. Мерефа, м. Люботин, смт Нова Водолага Харківської області 

м. Харків  

o Соціальні: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; умови 

отримання субсидії у разі заборгованості за комунальні послуги; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, визнання 

особи недієздатною; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, виділення часток 

у житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим 

приміщенням.  

м. Балаклія  

o Соціальні питання: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  

м. Вовчанск 

o Сімейні питання: розірвання шлюбу, стягнення аліментів та додаткових витрат 

на утримання дитини, відібрання дитини; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, 

встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  

м.Дергачі 

o Соціальні питання: порядок призначення державної соціальної допомоги соціально-

вразливим суспільним групам; про монетизацію субсидій — на оплату послуг ЖКГ. 

o Спадкові питання: порядок і строки відмови від спадщини; порядок спадкування за 

законом та заповітом. 

o Сімейні спори: порядок виключення з актового запису про народження дитини даних 

про батька; стягнення аліментів на утримання дитини (дружини, батьків); 

позбавлення батьківських прав або встановлення батьківства; розірвання шлюбу; 

поділ майна подружжя. 

o Земельні правовідносини: про порядок реєстрації договорів оренди земельної 

ділянки; про розірвання договору оренди земельного паю; порядок отримання 

відомостей з Державного земельного кадастру; порядок отримання кадастрового 

номеру на земельну ділянку; порядок приватизації земельної ділянки; встановлення 

меж земельної ділянки. 

смт Зачепилівка 

o Земельні правовідносини: порядок укладання договору оренди земельної ділянки; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення; 

o Сімейні спори: розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання дитини. 

смт Золочів 

o Соціальні питання: порядок оформлення і отримання субсидій на оплату послуг 

ЖКГ, оформлення пенсії; 

o Спадкові питання: оформлення спадщини за законом (за заповітом); 



o Сімейні питання: отримання повторного свідоцтва про народження, визнання 

батьківства, внесення змін до актових записів, стягнення аліментів на утримання 

дитини, яка продовжує навчання, усунення перешкод щодо виховання онука, 

вирішення спору щодо участі у вихованні дитини окремо проживаючого батька. 

o Трудові питання: стягнення заборгованості по заробітній платі. 

м. Ізюм 

o Соціальні питання: порядок та підстави оформлення субсидії по сплаті 

комунальних послуг, поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі; 

o  Спадкові питання: оформлення спадщини, в тому числі в судовому порядку 

визнання права на майно в порядку спадкування, встановлення додаткового строку 

на прийняття спадщини; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, підстави та порядок відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів; 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням; 

o Інші цивільні питання: питання окремого провадження.  

м. Зміїв 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, порядок збільшення/або зменшення розміру 

аліментів; підстави та порядок відібрання дітей без позбавлення батьківських прав 

та стягнення аліментів; 

o Житлові питання: втрата права користування житловим приміщенням; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення. 

м. Красноград 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, підстави та порядок відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. 

м .Люботин 

o Договірні питання: порядок розірвання договору кредитування, договір поруки. 

o Інші цивільні: строки надання відповіді організаціями на звернення громадян, 

порядок виділення в натурі частки у житловому будинку, порядок перерозподілу 

часток в спільній частковій власності, питання оскарження приведення об’ємів 

використаного газу побутовими споживачами до стандартних умов, порядок 

реєстрації права власності. 

м. Мерефа 

o Інші цивільні питання: питання окремого провадження; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав та стягнення 

аліментів; 

o Інші цивільні: визнання права власності на спадкове майно. 

смт Нова Водолага 

o Соціальні питання: щодо отримання одноразової грошової допомоги на лікування. 

o Спадкові питання: поділ спадщини, оформлення спадщини, прийняття спадщини, 

оскарження заповіту.  

o Сімейні питання: сплата аліментів на дружину, позбавлення батьківських прав, 

стягнення аліментів на дитину, розірвання шлюбу. 

o Трудові питання: компенсація за невикористану відпустку, поновлення записів у 

трудовій книзі, офіційне працевлаштування за кордоном. 

 

 

1.1.2. Проведення правопросвітницьких заходів (тематичних семінарів, лекцій, 

круглих столів, правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей для цільової аудиторії 

громадян, інших заходів (в т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та 

організаціями, ГО тощо відповідно до: Програм правової допомоги населенню, 

затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю), 

спрямованих на вирішення найактуальніших питань життя громад, зокрема 

проведення заходів для підвищення рівня обізнаності населення про систему 



БПД, запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, 

злочинності, роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 

освіти та охорони здоров'я, захисту прав споживачів комунальних послуг, 

організації ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, громадської 

безпеки із залученням партнерів МЦ  з числа громадських організацій, державних 

установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого 

самоврядування за виключенням заходів для дітей, проведення публічних 

презентацій результатів діяльності 

 

02 січня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч із керівником апарату Зміївського районного суду Харківської області. Під час 

зустрічі було обговорено питання, які виникають під час надання вразливим верствам 

населення безоплатної правової допомоги та посилення правової спроможності жителів 

Зміївщини.  

 

 

08 січня 2020 року в приміщенні Зміївського відділення Харківської обласної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Харківській області відбулася робоча зустріч 

відділу «Зміївське бюро правової допомоги» із фахівцями податкової інспекції стосовно 

співпраці у разі виникнення питань правового характеру у платників податків. Всім було 

вручено інформаційні буклети із зазначеними контактами Зміївського бюро та Центру. 

 
 

10 січня 2020 року в Зміївському територіальному центрі УСЗН відділу «Зміївське 

бюро правової допомоги» спільно із заступником начальника Зміївського РВ ДВС Нагорною 

Оленою, з метою посилення правової обізнаності населення для працівників 

територіального центру, було проведено семінар на тему: «Порядок призначення та 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги». (кількість 

присутніх – 23 особи). 

 

 
 



13 січня 2020 року в Управлінні державної казначейської служби України у 

Зміївському районі Харківської області відділом «Зміївське бюро правової допомоги» було 

прочитано лекцію на тему: «Знай та вмій захищати свої права». Також під час лекції було 

проінформовано працівників казначейської служби про послуги, які можна отримати в 

бюро та поширено буклети з контактами бюро і центру. (кількість присутніх – 14 осіб). 

 
 

14 січня 2020 року в  Балаклійському районному центрі соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» спільно з  начальником 

Балаклійського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління 

пенсійного фонду України в Харківській області та фахівцем Балаклійській районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості було проведено роботу круглого столу з 

питання організації соціального захисту населення. Під час роботи було обговорено 

механізм надання адресної допомоги, порядок отримання пільг соціально незахищеними 

верствами населення та доступ до новітніх онлайн-сервісів соціальних служб та 

Міністерства юстиції України (кількість присутніх – 5 осіб). 

 
15 січня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» в Золочівському 

територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 

непрацездатних громадян,  з метою надання максимальної інформації населенню про 

передбачені права і гарантії з земельних та інших питань, а також як їх реалізувати і 

захистити, для соціальних працівників провели семінар з земельних питань на тему: 

«Право власності на землю та договір оренди». Присутні обговорили права та обов’язки 

сторін договору, щодо орендної плати за землю, стосовно припинення, поновлення та 

розірвання договору оренди землі. Крім того, присутнім були надані роз’яснення щодо 

документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки. Представник бюро надав 

відповіді на запитання соцпрацівників, які турбують їх підопічних - людей похилого віку. 

Здебільшого запитання стосувались земельних та спадкових прав. В індивідуальному 

порядку було надано чотири консультації в ході роботи дистанційного пункту. У заході 

приймало участь вісім осіб. 

  

 

17 січня 2020 року відбулася зустріч між представником відділу «Золочівське бюро 

правової допомоги та представниками Золочівського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, а також представниками апарату Золочівської районної 



державної адміністрації з метою налагодження майбутньої співпраці для підтримки осіб, 

постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Під час 

зустрічі було обговорено Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», яким, зокрема, було внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». Учасниками заходу було роз’яснено, що завдяки цим змінам особи, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, віднесені до 

суб´єктів права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. В ході заходу  

відбулась обговорення порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги 

жертвам домашнього насилля та документи, що підтверджують належність 

постраждалих осіб до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

У заході приймало участь сім осіб. Також, цього дня у приміщення Золочівської РДА 

діяв мобільний пункт консультування. У ході прийому до працівника бюро звернулося 

чотири громадянина. Всім були надані кваліфіковані відповіді. 
 

  

 

20 січня 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» була  проведена  

робоча  зустріч з працівниками  Зачепилівського УЗСН .В ході зустрічі обговорювались 

тема: “Торгівля  людьми як форма рабства”   .Обговорювались питання щодо запобігання  

зростанню сексуальної експлуатації  та примусової  праці. 

Присутніх осіб – 8  

 
 

20 січня 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків); було проведено 

робочу зустріч, в ході якої обговорили запровадження з 01.01.2020 року нового проекту 

електронної послуги нового покоління є-Малятко, яка дасть змогу батькам отримати 

комплексну послугу, яка об’єднає одразу 10 сервісів. Тобто, заповнивши онлайн або офлайн 

лише тільки одну заяву батькам взагалі не потрібно буде відвідувати держустанови, при 

чому зробити це можливо буде навіть у пологовому відділенні.  

 

 



20 січня 2020 року в Зміївському відділі обслуговування громадян (сервісний центр) 

ГУ ПФУ в Харківській області проведено правопросвітницький захід на тему: «Правова 

освіта. Забезпечення захисту прав громадян по питанням пенсійного забезпечення». 

(кількість присутніх – 17 осіб). 

 
 

21 січня 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні КУ 

"Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено бесіду з особами похилого віку 

стосовно порядку оформлення договору довічного утримання. 

 
 

21 січня 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» було взято участь 

у проведенні семінару Вовчанської РФ Харківського обласного центру зайнятості серед 

осіб, які перебувають на обліку, як безробітні в ході якого провели для присутніх лекцію на 

тему:  «Порядок надання соціальних  пільг  громадянам» , «Різновидність пільг», таких як  

пільги для учасників бойових дій та особам, прирівняних до них, порядок отримання 

допомоги малозабезпеченим  особам у 2020 році,  допомога по безробіттю, умови 

отримання та розмір  виплат. По кінцю заходу, громадянам було надано правові 

консультації на поставленні ними питання. У проведенні заходу прийняли участь - 9 осіб. 

 

 
 

22 січня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із 

заступником начальника Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ 

ПФУ в Харківській області Слонь К. С. здійснено виїзд до КУ «Зміївський геріатричний 

пансіонат». З мешканцям пансіонату проведено інформаційно-роз’яснювальну бесіду на 

тему: «Соціальний захист людей похилого віку». ( кількість присутніх – 12 осіб). 

   



22 січня 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні КУ 

"Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з мешканцями м. 

Мерефа, в рамках якої було обговорено питання спадкування за законом.  

 

 

22 січня 2020 року, в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено лекцію на 

тему : «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника ». Під час лекції  було 

роз’яснено порядок та строк оскарження рішення про звільнення, відшкодування 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу. (кількість присутніх –16 осіб). 

 
 

22 січня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» серед трудового 

колективу КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» проведено лекцію на тему: «Знай та 

вмій захищати свої порушені права». ( кількість присутніх – 8 осіб). 

 
 

23 січня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено семінар 

для осіб, що перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості 

населення з числа участників АТО за темою «Реалізація права на земельну ділянку для 

учасників  АТО» (присутні 8 осіб).  Присутнім було досконало роз’яснено всі етапи  

процедури отримання земельної ділянки. Присутнім роздано календарики (8шт.) та 

буклети «Безоплатна правова допомога», « Реалізація права учасників АТО на землю та 

житло». 

 



23 січня 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» був проведений  

круглий стіл з працівниками  Леб’язької філії Зачепилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на тему: 

“Гендерна рівність.” Були висвітлені питання  щодо втілення гендерної рівності  в сімейні 

відносини. Слухачі з цікавістю прослухали інформацію про  статистичні  дані  по  Україні  

,щодо надання  декретних  відпусток  для  чоловіків  у догляді за дитиною. Присутніх осіб 

– 14 

 
 

23 січня 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» для  учнів  

Леб’язької  філїї  Зачепилівської  ЗОШ  проведений захід   на  тему Булінгу. Дітям 

висвітлювалися питання  що таке Булінг, його види  та наслідки,  та звичайно методи  

уникнення  Булінгу. Присутніх осіб – 31 

 
 

24 січня 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні КУ 

"Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з мешканцями м. 

Мерефа, в рамках якої було обговорено питання порядку укладення договору дарування 

квартири. 

 

 

24 січня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» в Зміївській районній 

філія Харківського обласного центру зайнятості прочитано лекцію на тему: «Легальна 

зайнятість» - ( кількість присутніх – 23 особи). 

    
 

https://www.facebook.com/zmiiv.zaynyatist/?hc_ref=ARQtzgiou5lHmWka4dmXPbQgmBDsaSiXpHWOjnlRD3tPGhsnxWS5ymdcKlfkPSC_2o4&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARClUZZYejRPbzBxuF2n74qMmZORSy2vwHcnYZriHqyG3Oz73hr-CdxGmo2jWJI2oWWe3mATli5Q_xBW7cWm8-UnqSPFUhLyj-521qyMuFAaQUWftvjS7aPx0URQkCA6lXQYJGVr1Nf3_HzbZrIjxZ4KEp-Fl06KPVXENBcYibCECBvM_vUAnQtIEPYXGy3ukPyW-L_1RZ8Zvjl2cck6JuvqQpBOP2bKWqoGGUu1jiqtDQuLxuv6rXvJdhVKm2UNqCenhMx6bE38RjPkBedxrfSeJXW6zfcl5CzTRJ-YBpsQu2mMY7gCtnTmBWjsonnwTrYQO7sImnqzFxFXuIIZ_vaaguIK9_YNLH_gIWizf7srNKpz4bAX1vM_4p7cLdY_3FObi8_QolNV7a19NBt2gcoKFMUt3DQHIc3KZ84XvwvZ_D-p0e_YwRTixDn9X-28W99fBzXGSWOaCIpYJ1mdjkYXzPTUaj7QunRPcm9OmJIN7G20kDE_bIAFU4QS9yHX8t72I8Yb&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/zmiiv.zaynyatist/?hc_ref=ARQtzgiou5lHmWka4dmXPbQgmBDsaSiXpHWOjnlRD3tPGhsnxWS5ymdcKlfkPSC_2o4&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARClUZZYejRPbzBxuF2n74qMmZORSy2vwHcnYZriHqyG3Oz73hr-CdxGmo2jWJI2oWWe3mATli5Q_xBW7cWm8-UnqSPFUhLyj-521qyMuFAaQUWftvjS7aPx0URQkCA6lXQYJGVr1Nf3_HzbZrIjxZ4KEp-Fl06KPVXENBcYibCECBvM_vUAnQtIEPYXGy3ukPyW-L_1RZ8Zvjl2cck6JuvqQpBOP2bKWqoGGUu1jiqtDQuLxuv6rXvJdhVKm2UNqCenhMx6bE38RjPkBedxrfSeJXW6zfcl5CzTRJ-YBpsQu2mMY7gCtnTmBWjsonnwTrYQO7sImnqzFxFXuIIZ_vaaguIK9_YNLH_gIWizf7srNKpz4bAX1vM_4p7cLdY_3FObi8_QolNV7a19NBt2gcoKFMUt3DQHIc3KZ84XvwvZ_D-p0e_YwRTixDn9X-28W99fBzXGSWOaCIpYJ1mdjkYXzPTUaj7QunRPcm9OmJIN7G20kDE_bIAFU4QS9yHX8t72I8Yb&__tn__=kC-R


23 січня 2020 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості відділом «Красноградське бюро правової допомоги» для 

шукачів роботи проведено інформаційний семінар на тему «Попередження та протидія 

дискримінації. Гендерна рівність». Присутніх проінформовано про поняття дискримінації 

за ознакою статі, гендеру, гендерних стереотипів та гендерної рівності. (кількість 

присутніх осіб-11). 

 

28 січня 2020 року в приміщенні Геніївської сільської бібліотеці-музеї імені 

Г.Підопригори Зміївської начальник відділу «Зміївське бюро правової допомоги» провів 

правопросвітницьку лекцію для читачів бібліотеки на тему «Знаємо свої права, виконуємо 

свої обов’язки». (кількість присутніх – 15 осіб). 

    
 

28 січня 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» проведено “ 

Засідання круглого столу ” спільно  Зачепилівським  РВ ДРАЦС Східного МУМЮ  

(м.Харків). Присутнім  розповідалося  про гендерну рівність як рівний правовий  статус 

жінок та чоловіків та рівні можливості  для його реалізації , що дозволяє особам обох 

статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. На прикінці  

зустрічі  присутнім  були  роздані  логотипні  календарики  БПД. Присутніх осіб – 6 

 
 

29 січня 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» спільно з  

Зачепилівським  Управлінням  соціального захисту населення  райдержадміністрації було 

проведено засідання” круглого столу “ на тему : Гендерна рівність і розвиток : погляд в 

контексті європейської  стратегії  України. Обговорювалися  питання  правового  

регулювання  рівних прав та можливостей  в Україні та ще багато цікавих питань 

стосовно теми. В кінці зустрічі  учасникам  бесіди були  роздані логотипні  календарики  

БПД .Присутніх осіб – 9 



 
 

30 січня 2020 року, відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» долучився до участі 

засідання клубу «Побудуй свою кар’єру», організованого Вовчанською РФ Харківського 

обласного центру зайнятості для  осіб, які перебувають на обліку, як безробітні. В ході 

заходу фахівцем бюро було висвітлено тему «Права жінок і гендерна рівність в Україні» 

та роз’яснено додатково поняття сімейного,  сексуального насилля , кримінальна та 

адміністративна відповідальності  за вчинення  таких злочинів, правопорушень . По кінцю 

заходу, громадянам було надано правові консультації на поставленні ними питання. У 

проведенні заходу прийняли участь - 10 осіб. 

  

 
 

30 січня 2020 року в приміщенні  відділу «Зміївське бюро правової допомоги» 

проведено круглий стіл «Безоплатна правова допомога - захист індивідуальних прав 

жителів Зміївщини». В роботі круглого столу прийняли участь начальник Зміївського 

відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління пенсійного фонду 

України в Харківській області Лісовий Олег Петрович, заступник начальника Зміївського 

відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління пенсійного фонду 

України в Харківській області  Слонь Корнелія Стефанівна, заступник начальника 

Зміївського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) Нагорна Олена Олександрівна, начальник 

Зміївської районної філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області  Лимар Ірина Іванівна, начальник відділу «Зміївське бюро правової допомоги» 

Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Десятник Олег Євгенійович. (кількість присутніх – 5 осіб). 

    

03 лютого 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» з метою 

підвищення обізнаності про права та обов’язки суб’єктів декларування для фахівців 

Вовчанського  районного відділу філії ДУ «Центр пробації» було проведено  бесіду з питань 

декларування.  Під час зустрічі розглядалися нормативно-правові акти, які регулюють 

порядок, строки електронного декларування осіб, роз’яснено окремі положення Закону 



України «Про запобігання корупції». Наприкінці присутнім було надано вичерпні відповіді 

на запитання, які виникли під час зустрічі.  У проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 
 

03 лютого 2020 року в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено бесіду на 

тему: «Знайомство з системою безоплатної правової допомоги. Механізм доступу до 

безоплатної правової допомоги, безоплатної вторинної правової допомоги». Під час лекції  

було роз’яснено порядок отримання безоплатну правову допомогу та безоплатну вторинну 

правову допомогу. (кількість присутніх 19 осіб) 

 

04 лютого 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено семінар 

для осіб, що перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості 

населення за темою «Приватизація землі»  ( присутні 10 осіб). Присутнім було досконало 

роз’яснено всі етапи  процедури приватизації землі. Присутнім роздано календарики( 10 

шт.) та буклети «Безоплатна правова допомога», «Безоплатна передачі земельної ділянки  

громадянам із земель державної і комунальної власності». 

 
 

04 лютого 2020 року в Балаклійському відділу обслуговування громадян (сервісний 

центр) Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області відділом 

«Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено роботу круглого столу під час якого 

обговорено порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги та останні 

зміни, щодо доступу до БВПД власників земельних ділянок, які проживають у сільській 

місцевості. 



      
 

04 лютого 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» взяв участь з 

нагоди, напередодні відзначення 5-річчя пробації, у координаційній нараді організованої 

Вовчанським  районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області  на тему: ” Співпраця заради досягнення спільної мети ”, спільно з Вовчанським 

районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Вовчанської районної філії 

Харківського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення 

Вовчанської районної Державної адміністрації в Харківській області та  Служби у справах 

дітей Вовчанської районної Державної адміністрації.. В ході зустрічі обговорювалися 

питання, які є актуальними для суб’єктів пробації. Розглянули шляхи поліпшення соціальної 

адаптації засуджених осіб, які містять послуги щодо кризового та екстреного втручання, 

консультування, соціального супроводу. Акцентували увагу на найбільш поширених 

проблемах клієнтів пробації, таких як: оформлення документів, отримання освітніх послуг 

та працевлаштування, захист прав та інтересів, вирішення житлових питань, реєстрація  

та всі можливі варіанти для їх вирішення. Наприкінці наради  були обговорені функції та 

повноваження кожної з сторін, запропоновані та заплановані подальші спільні заходи 

профілактичного, культурного, інформаційно - консультативного та соціально-

психологічного напрямку. 

 

 
 

05 лютого 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги»  була  

проведена  робоча  зустріч з працівниками  Зачепилівськеого  РВДВС  Східного МРУЮУ ( 

м.Харків ) .На тему :” Посилення  захисту  прав  дитини на належне утримання. 

”Присутніх осіб - 5   

 
 



05 лютого 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з мешканцями м. 

Мерефа, в рамках якої було обговорено питання відповідальності за жорстоке 

поводження з тваринами. 

 

 

05 лютого 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вовчанської районної філії Харківського обласного центру зайнятості, для осіб, які 

перебувають на обліку, як безробітні було проведено в рамках програми «Групова 

консультація у тому числі із залученням соціальних партнерів» лекцію, в ході якої 

обговорили прийняті зміни до законодавчих актів, які набули сили з 01.01.2020 р., та не 

оминули  актуальну тему, як  «Порядок  та підстави стягнення аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей», «Відповідальність за несплату аліментів». Також фахівцем бюро 

було роз’яснено громадянам порядок отримання безоплатної первинної та вторинної 

допомоги у разі звернення до відповідного бюро/місцевого центру. По кінцю заходу, 

громадянам було надано правові консультації на поставлені ними питання. У проведеному 

заході прийняли участь - 20 осіб. 

         
 

06 лютого 2020 року в Міському клубі м.Балаклія відділом «Балаклійське бюро 

правової допомоги» було проведено лекцію на тему: «Порядок вступ у спадщину за законом 

та заповітом». Під час лекції  було роз’яснено черговість спадкування за законом, 

оподаткування спадкового майна та правові наслідки складення заповіту. (кількість 

присутніх –16 осіб). 

 

  
 

 



10 лютого 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з мешканцями м. 

Мерефа, в рамках якої було обговорено питання відповідальності за невиконання 

батьківських обов’язків.  

 
 

11 лютого 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з мешканцями м. 

Мерефа, в рамках якої було обговорено питання порядку укладення договору оренди землі. 

 

11 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено зустріч 

з представниками Оскільської територіальної громади  в с.Оскіл Ізюмського району  за 

темою «Все про договір оренди земельної ділянки»( присутні 15 чоловік)  Присутнім було 

роз’яснено порядок укладання, продовження, припинення договору оренди земельної ділянки 

( паю), порядок та строки виплати орендної плати, зміна орендної плати.    

 
 

12 лютого 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

Вовчанського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління в 

Харківській області провели робочу зустріч,в ході якої обговорили детально порядок 

підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової 

книжки або відповідних записів у ній для громадян. По закінченню зустрічі  було вироблено 

стратегію подальшої співпраці між установами у 2020 році. У проведенні заходу прийняли 

участь - 4 осіб. 



 

 

12 лютого 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено семінар 

для осіб, що перебувають на обліку  в  Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості за 

темою «Гендерна рівність на роботі» (присутні 12 осіб). 

 
 

12 лютого 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" з учнями 

Комунального закладу "Мереф'янський медичний ліцей" Мереф'янської міської ради 

Харківської області проведено роз’яснювальну бесіду щодо здійснення медіації. 

 

12 лютого 2020 року в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено лекцію на 

тему : «Втановлення факту належності особі правовстановлюючих документів». Під час 

лекції  було роз’яснено підстави та порядок звернення до суду з питання встановлення 

факту належності особі правовстановлюючого документа та належність яких 

документів не встановлюються судом (кількість присутніх –12 осіб). 

 

 
 

    



12 лютого 2020 року в приміщенні Лиманської сільської ради Зміївського району 

Харківській області відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно Зміївським 

відділом обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ ПФУ в Харківській області для 

фахівців сільської ради проведено спільний захід з роз’яснення пенсійного законодавства та  

порядок дії у разі його порушення. (кількість присутніх – 10 осіб). 

    

 

13 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги  спільно з представниками 

Ізюмського  міськрайонного центру зайнятості населення  проведено  бесіду з учнями 9 

класу Ізюмської ЗОШ № 12 за темою «Трудові права молоді». Школяри дізнались про права 

неповнолітніх  у трудових правовідлносинах.   

 
 

19 лютого 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського районного суду Харківської області було проведено робочу 

зустріч, під час якої обговорили  набуття чинності від  8 лютого 2020 року Закону № 460-

ІХ, яким вноситься низка змін до Господарського процесуального, Цивільного 

процесуального кодексів, Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення 

порядку розгляду судових справ. Відтепер розширено перелік малозначних справ, що 

підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження. Подання заяви, скарги 

чи клопотання відтепер повинне підтверджуватися доказами., тощо. По завершенню 

зустрічі  було здійснено обмін думками, та  вироблено  стратегію подальшої  співпраці 

між установами. У проведенні заходу прийняли участь -5 осіб. 

 
 

17 лютого 2020 року, в Релігійній громаді християн в м.Балаклія лекцію на тему: 

«Право на безоплатну правову допомогу». Під час лекції було роз’яснено підстави 

отримання первинної правової допомоги та порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (кількість присутніх –21 особа). 



  
 

17 лютого 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з мешканцями м. 

Мерефа, в рамках якої було обговорено питання порядку оформлення аліментів на 

утримання батьків.  

 
 

20 лютого 2020 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості відділом «Красноградське бюро правової допомоги» для 

шукачів роботи проведено інформаційний семінар на тему «Легальна зайнятість». 

Присутніх ознайомлено з оформленням трудових правовідносин, соціальними гарантіями 

при працевлаштуванні, а також з безоплатною первинною правовою допомогою з питань 

дотримання трудового законодавства, порядком стягнення нарахованої, але не виплаченої 

заробітної плати та про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. 

(кількість присутніх осіб-10). 

 

 

20 лютого 2020 року в відділі «Балаклійське бюро правової допомоги», працівниками 

бюро спільно з Балаклійським відділом обслуговування громадян (сервісного центру) 

управління обслуговування громадян головного Управління Пенсійного фонду України в 

Харківській області,  Балаклійським РЦСС для сім'ї, дітей та молоді та Балаклійською 

районною філією Харківського обласного центру зайнятості  було проведено роботу 

круглого столу на тему: «Соціальний захист населення з використанням новітніх онлайн –

технологій». Під час роботи круглого столу  було обговорено порядок надання роз’яснень 

громадянам, щодо отримання інформації  з використанням  онлайн –технологій та 

захисту їхніх прав.  (кількість присутніх -5 осіб) 



 
 

20 лютого 2020 року на базі КЗОЗ «Зміївської районної центральної лікарні» 

поліклінічне відділення відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із заступника 

начальника Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ ПФУ в 

Харківській області Слонь К. С. з трудовим колективом лікарні проведено бесіди на теми: 

«Офіційне працевлаштування – запорука пенсійного забезпечення» та «Виконання рішень 

судів та інших органів». Всім присутнім, які виявили бажання отримати консультації 

фахівцем бюро було надано вичерпні відповіді на поставлені питання та надано буклети 

із контактами Бюро та Центру. (кількість присутніх – 43 особи). 

   
 

20 лютого 2020 року відділ “Дергачівське бюро правової допомоги” взяв участь у 

черговому засіданні жіночого клубу «Відкрий для себе нові горизонти», яке відбулося  у 

Дергачівській районній філії Харківського обласного центру зайнятості. Розглядались 

актуальні питання легальної зайнятості та соціального захисту жінок в Україні. 

Учасники заходу обговорювали проблемні питання, що виникають під час 

працевлаштування. Наприкінці зустрічі усі змогли отримати інформаційні буклети та 

календарі "Безоплатна правова допомога". В заході взяли участь 7 осіб. 

 

20 лютого 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

спеціалістами Вовчанської центральної районної бібліотеки ім. О. Досвітнього для 

відвідувачів бібліотеки, серед яких були присутні особи похилого віку, які перебувають на 

обліку у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Вовчанської районної державної адміністрації було проведено лекцію на тему: «Зміни у 

медичній реформі з 01 квітня 2020 року», які чекають на лікарні, лікарів та  пацієнтів», 

«Безпека медичної допомоги: що треба знати пацієнту». По закінченню заходу  фахівцем 

бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та поширено серед 

присутніх буклети системи БПД. У проведенному заході прийняли участь - 25 осіб. 



                       

 

21 лютого 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» було взято 

участь у засіданні клубу «Побудуй свою кар’єру» Вовчанської РФ Харківського обласного 

центру зайнятості для осіб, які перебувають на обліку, як безробітні в ході якого провели 

для присутніх роз'яснювальну інформацію щодо порядку дитячих виплат у 2020 році, 

запровадження проекту #Ємалятко, порядок отримання податкової знижки на розвиток 

дитини, а також відповідальність за несплату аліментів, застосування примусових 

заходів при наявності заборгованості по аліментам. По кінцю заходу, громадянам було 

надано правові консультації на поставленні ними питання. У проведенні заходу прийняли 

участь - 10 осіб. 

 
 

21 лютого 2020 відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» було проведено 

семінар для працівників Зачепилівського районного військового комісаріату на тему: 

«Запобігання та протидія домашнього насильства». Присутніх осіб – 15    

 

 

21 лютого 2020 року в приміщенні Нововодолазького центру зайнятості відділом 

«Нововодолазьке бюро правової допомоги» було проведено правоосвітній захід для 

громадян, які шукають роботу, під час якого було висвітлено переваги офіційного 

працевлаштування, доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в 

Україні, а також наприкінці заходу були роздані інформаційні правові буклети (кількість 

присутніх – 17 осіб). 



 
 

21 лютого 2020 року в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено лекцію на 

тему : «Порядок та підстави притягнення до відповідальності по заборгованості по 

невиплаченим аліментам». Під час лекції  було роз’яснено, які засоби примусу 

застосовуються Держаною виконавчою службою України до боржників по 

заборгованості з невиплачених аліментів.(кількість присутніх 15 осіб) 

 

25 лютого 2020 року в приміщенні Красноградської міської ради відділом 

«Красноградське бюро правової допомоги» взято участь у засіданні президії 

Красноградської районної організації ветеранів України. Присутніх проінформовано про 

можливість отримання безкоштовної правової консультації та доступ до вторинної 

правової допомоги. (кількість присутніх осіб-75). 

  

25 лютого 2020 року в приміщенні амбулаторії сімейної медицини на мікрорайоні 3 

відділом «Красноградське бюро правової допомоги» проведено правопросвітницький захід-

бесіда для працівників данної установи на тему «Отримання медичної допомоги». З 

присутніми було обговорено такі питання: як оформити договір із лікарем; чи можна 

змінювати лікаря; які саме маніпуляції входять до гарантованого пакету первинної 

медичної допомоги.( кількість присутніх осіб-7). 

 



25 лютого 2020 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» проводилась 

робоча зустріч з працівниками Зачепилівського РВДВС Східного МРУМЮУ м. Харків. 

Метою зустрічі була тема: “Особливості декларування станом на 2020 рік.”, в ході якої 

обговорювались питання процедури декларування та його зміни відповідно до Закону 

України.” Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

ефективності інституційного механізму запобігання корупції ” Присутніх осіб - 4 

  

25 лютого 2020 року з відбувся круглий стіл з працівниками відділу ДРАЦС з питань 

домашнього насильства під гаслом: «Сім’я без насильства». На заході були присутні 5 осіб. 

Заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової допомоги» розповіла учасникам 

про види насильства та невтішну статистику. Обговорили питання запобігання випадкам 

домашнього насильства, надання допомоги особі, яка постраждала від насильства. 

Наголосила про необхідність інформування громадськості щодо відповідальності 

кривдників та надання контактної інформації служб, які забезпечують необхідну 

допомогу постраждалій особі. Під час проведення прийому громадян за отриманням 

правової консультації звернулось 2 особи.  

   

 

26 лютого 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з працівниками 

установи та обговорено питання застосування позовної давності у разі звернення до суду 

з позовом про визнання права власності на спадкове майно. 

 

 

26 лютого 2020 року в приміщенні Задонецької сільської ради Зміївського району 

Харківській області відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно Зміївським 



відділом обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ ПФУ в Харківській області для 

фахівців сільської ради проведено спільний захід з роз’яснення пенсійного законодавства та 

порядок дії у разі його порушення. (кількість присутніх – 7 осіб). 

 
 

27 лютого 2020 року  для підвищення ефективності правопросвітницької діяльності   

спеціаліст Золочівського бюро правової допомоги  провела семінар  в Золочівській районній 

філії Харківського обласного центру зайнятості. Фахівець бюро розповіла присутнім про 

законодавчі новели та проблеми в застосуванні вимог Закону України «Про зайнятість 

населення», розкрила питання професійної підготовки, перепідготовки незайнятих 

громадян, звернула увагу на особливі гарантії працівникам, які втратили роботу, 

одержання інформації у сфері зайнятості. На заході були присутні 11 осіб. Після 

закінчення семінару на базі Золочівської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості працював дистанційний пункт консультування під час якого до працівника 

бюро правової допомоги звернулось шість осіб. Присутні отримали відповіді на актуальні 

питання, інформацію про особливості надання безоплатної правової допомоги в Україні, а 

також буклети та інформаційні матеріали системи БПД. 

 

 

27 лютого 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для підопічних  

Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської районної ради 

“Берегиня” була проведена лекція на  тему: «Правові аспекти спадкування в Україні». 

Мета заходу – підвищити рівень правової обізнаності населення, а також проінформувати 

громадян про їх права та обов’язки при вступі в спадщину. Крім цього серед присутніх були  

розповсюджені інформаційні буклети та календарі "Безоплатна правова допомога". В 

заході взяли участь 40 осіб. 

 

 



28 лютого 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було 

організовано роботу дистанційного пункту консультування та проведено прийом 

громадян на базі Золочівської районної центральної бібліотеки. За отриманням правової 

допомоги звернулось три особи, які отримали юридичні консультації з питань щодо 

отримання податкової знижки на навчання, переміщення працівника на іншу роботу, 

зняття арешту з рахунків боржника , виконання кредитних зобов’язань позбавлення права 

користування житловим приміщенням. Відвідувачі та працівники бібліотечної системи 

також дізналися про систему безоплатної правової допомоги в цілому, спектр послуг, які 

можна отримати, звернувшись до бюро, правове регулювання запобігання та протидії 

гендерному та домашньому насильству, особливості декларування у 2020 році, порядок 

вирішення земельних спорів. Наприкінці заходу всі присутні отримали інформаційні 

буклети системи безоплатної правової допомоги з контактними даними для звернень, а 

також інформаційні матеріали були залишені в приміщенні Золочівської районної 

бібліотеки. 

   

28 лютого 2020 року в приміщенні Зміївській районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості проведена групова консультація на тему: «Гендерна рівність». 

(кількість присутніх – 20 осіб). 

 
 

02 березня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено семінар 

для осіб, що перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості 

населення за темою: «Порядок поновлення на роботі незаконно звільненого працівника» 

(присутні  23 особи). 

 
 

02 березня 2020 року в приміщенні Зміївської районної державної адміністрації 

Харківської області відбулося засідання членів координаційної ради з питань 

попередження та запобігання насильства в сім’ї. В роботі координаційної ради прийняли 



участь заступник голови Зміївської РДА, начальник "Зміївського бюро правової 

допомоги", начальник Зміївського районного відділу освіти, начальник Управління 

соціального захисту Зміївської РДА, начальник Зміївський районного відділу з питань 

пробації, представники Зміївького відділу поліції. Під час засідання присутні розглянули 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», обговорили 

випадки насильства у сім’ї, що були зафіксовані за поданням служб, заявами та 

повідомленнями громадян. (кількість присутніх – 12 осіб). 

 
 

03 березня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційну сесію для працівників Ізюмської філії «Центру пробації» за темою Е-

декларування 2020. Присутнім роз’яснено можливість отримання довідки про доходи за 

звітний період в режимі онлайн  та правильність заповнення декларації.( присутні 5 осіб) 

 
 

03 березня 2020 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості відділом «Красноградське бюро правової допомоги» для 

шукачів роботи проведено інформаційний семінар на тему «Адаптація на робочому місці 

та оформлення трудових правовідносин». Присутніх ознайомлено з оформленням 

трудових правовідносин, соціальними гарантіями при працевлаштуванні, а також з 

можливістю отримання безкоштовної правової консультації та доступ до вторинної 

правової допомоги. (кількість присутніх осіб-13). 

 

 

03 березня 2020 року в приміщенні Зміївському відділі обслуговування громадян 

(сервісний центр) ГУ ПФУ в Харківській області відбулося інформаційна сесія на тему 

«Е-декларування». (кількість присутніх – 15 осіб). 



 
 

03 березня 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" проведено 

зустріч з працівниками відділу військового обліку виконавчого комітету Мереф'янської 

міської ради. Під час даного заходу були обговорені питання пов'язанні з притягненням 

військовозобов'язаними чи призовниками до відповідальності за ухилення від виконання 

військового обов’язку. 

 

 

03 березня 2020 року в приміщенні Красноградської районної бібліотеці відділом 

«Красноградське бюро правової допомоги» спільно з фахівцями УПСЗН Красноградської 

РДА та Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведено круглий стіл для батьків, які виховують дитину з інвалідністю на тему 

«Реабілітація дітей з інвалідністю». ( кількість присутніх осіб-37). 

  

 

04 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для  спеціалістів 

Управління соціального захисту населення Вовчанської районної державної адміністрації 

Харківської області було проведено круглий стіл за темою: Порядок безоплатної передачі 

земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності. По закінченню 

заходу фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та 

поширено серед присутніх буклети системи БПД. У даному заході прийняли участь - 8 осіб. 

   



04 лютого 2020 року в рамках інформаційно – роз’яснювальної роботи в банківській 

установі АТ «Мегабанк» відділом «Зміївське бюро правової допомоги» поширено 

інформаційні матеріали та буклети серед клієнтів банку. (кількість присутніх – 17 осіб). 

  

 

04 березня 2020 року в районному комунальному закладі «Балаклійський районний 

Будинок культури» відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було прийнято участь 

у «Ярмарку можливостей», який було організовано працівниками Харківської обласної 

служби зайнятості разом з Балаклійською районною філією Харківського обласного 

центру зайнятості та проведено за участю навчальних закладів, роботодавців та 

соціальних партнерів під час якого проведено презентацію системи Безоплатної правової 

допомоги. В ході зустрічі присутні були проінформовані про роботу безоплатної правової 

допомоги та можливість отримати таку допомогу в Балаклійському районі. (кількість 

присутніх приблизно 1000 осіб) 

 

  
 

05 березня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” був проведений  

правопросвітницький урок для учнів КЗ "Дергачівський  ліцей № 2"  на тему: «Право і закон 

в житті підлітка», метою якого було  поглиблення правових знань та навичок учнів, 

сприяння поширенню правової культури.  Під час заходу учні були також поінформовані про 

їх права та обов’язки, про адміністративну та кримінальну відповідальність 

неповнолітніх, можливість дітей отримати безоплатну вторинну правову допомогу в 

системі БПД, одержали інформаційні буклети "Твої права - твій захист". В заході взяли 

участь 35 осіб. 

 

05 березня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено  

правовий урок для учнів Ізюмської ЗОШ №11 за темою «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» (присутні 20 осіб) Присутні дізнались про поняття та види  

домашнього насильства, відповідальність за домашнє насильство.  
 



 
 

05 березня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» з метою 

обговорення щодо взаємодії та подальшої співпраці бюро із закладами освіти з питань 

запобігання випадкам домашнього насильства, проведено круглий стіл з методистами 

відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради Харківської області. В ході 

заходу присутнім було роз’яснено можливість отримання безоплатної правової допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства гарантованої державою, 

поінформовано про відповідальність кривдників та надано контактну інформацію служб, 

які забезпечують необхідну допомогу постраждалим особам. Присутнім були роздані 

буклети та інформаційні матеріали системи БПД. 

   

05 березня в приміщенні Красноградського ДЕП відділом «Красноградське бюро 

правової допомоги» проведено правопросвітницький захід-лекція  для працівників данної 

установи на тему «Права працівників». Мета заходу- ознайомити присутніх про права 

працівників під час виконання трудових обов’язків, механізм захисту цих прав у разі їх 

порушення, а також про види правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги.(кількість присутніх осіб-14) 

  

 

06 березня 2020 року в Балаклійській районній організації «Спілка Чорнобиль 

України» відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено зустріч, під час 

якої було роз’яснено порядок безоплатної передачі земельної ділянки громадянам із земель 

державної і комунальної власності. (кількість присутніх 5 осіб) 



 

 

06 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для спеціалістів 

Вовчанського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді було 

проведено робочу зустріч, в ході якої присутнім було роз’яснено «Особливості 

декларування у 2020 році».. По закінченню заходу фахівцем бюро додатково було надано 

відповіді на поставлені запитання та поширено серед присутніх буклети системи БПД. У 

проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 

10 березня 2020 року з метою попередження торгівлі людьми та підвищення 

обізнаності безробітного населення щодо безпечної трудової міграції  в Зміївській 

районній філії Харківського обласного центру зайнятості проведена групова 

консультація на теми: «Торгівля людьми» та «Гендерне насильство». До заходу були 

залучені представники благодійного фонду «Карітас Харків», Зміївського бюро правової 

допомоги та Управління соціального захисту населення Зміївської районної державної 

адміністрації. (кількість присутніх – 18 осіб). 

   
 

 10 березня в приміщенні УПСЗН Красноградської РДА відділом «Красноградське 

бюро правової допомоги» проведено правопросвітницький захід-бесіда для працівників 

даної установи на тему «Є-декларування». Мета заходу- ознайомити присутніх про 

нюанси заповнення декларацій в 2020 році. (кількість присутніх осіб-7) 



 

10 березня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено семінар для 

роботодавців в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення за темою 

«Правове регулювання захисту прав споживачів» (присутні 15 осіб).  Присутнім було  

роз’яснено права та обов’язки споживачів, право споживача на продукцію належної 

якості, порядок захисту своїх прав.   

 
 

10 березня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з працівниками 

установи та обговорено питання порядку реалізації права на безоплатне отримання 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 

 

 

10 березня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для працівників 

Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА був проведений 

правопросвітницький захід на тему: «Особливості декларування у 2020-му році». Крім 

цього серед присутніх були розповсюджені блокноти та ручки "Безоплатна правова 

допомога". В заході взяли участь 10 осіб. 



11 березня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено семінар 

для внутрішньо переміщених осіб за темою « Е-декларування 2020». Присутнім (10 осіб) 

роз’яснено можливість отримання довідки про доходи за звітний період в режимі онлайн  

та особливості заповнення декларації внутрішньо переміщеними особами. Роздано 10 

кулькових ручок та 10 блокнотів БПД.  

 
 

11 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» було проведено 

лекцію серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні у Вовчанській РФ Харківського 

обласного центру зайнятості  на тему:  «Гендерна рівність та права жінок», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». В ході обговорення, 

громадянам було надано правові консультації на поставленні ними питання. У проведенні 

заходу прийняли участь - 9 осіб. 

                  
 

11 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для  

спеціалістів КУ “Вовчанське районне радіомовлення” було проведено робочу зустріч, в ході 

якої було роз’яснено  «Особливості декларування у 2020 році». По закінченню заходу  

фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та поширено 

буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 3 особи. 

 
 

11 березня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

правовий урок  для студентів  Ізюмського медичного коледжу  за темою «Як вберегтись 

від шахраїв роблячи, покупки в інтернеті» ( присутні 25 осіб)  



 
 

11 березня 2020 року фахівцем Золочівського бюро правової допомоги з метою  

підвищення рівня знань посадових осіб щодо правильності заповнення електронної 

декларації для працівників Комунального підприємства «Архітектурно – інвентаризаційне бюро 

Золочівської селищної ради» відбувся інформаційний захід на тему: «Особливості декларування 

у 2020 році». У ході заходу йшла мова про початок з 1 січня 2020 року кампанії із заповнення 

електронних декларацій, новації, які запровадженні до електронної декларації  з цього року 

та особливостей застосування юридичної відповідальності за порушення 

антикорупційного законодавства. Цього дня діяв дистанційний пункт консультування куди 

за правовою допомогою звернулася чотири громадянина з актуальних питань. Усім були 

надані кваліфіковані юридичні консультації. 

  

11 березня 2020 року відділом «Зачепилівського бюро правової допомоги» проведена 

робоча зустріч з працівниками Зачепилівського РВ ДРАЦС Східного МУМЮ м. Харків. 

Тема заходу: «Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства», в 

ході якого обговорювались питання стосовно притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності міри покарання. Методи запобігання тощо. Присутніх осіб - 3 

 

 

 



11 березня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" проведено зустріч з працівниками 

установи та обговорено питання оформлення спадщини в позасудовому порядку Присутні 

– 19 осіб. 

 

12 березня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

правовий урок  для  учнів  Ізюмської ЗОШ №4  за темою «Як вберегтись від шахраїв 

роблячи, покупки в інтернеті» ( присутні 20 осіб)  

 

 
 

12 березня 2020 року в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено лекцію на 

тему: «Гендерна рівність та права жінок». Під час лекції було роз’яснено  українське 

законодавство, що гарантує рівність чоловіків та жінок. (кількість присутніх 5 осіб) 

 

 

       

12 березня 2020 року в приміщенні Управління Державної казначейської служби 

України у Зміївському районі Харківської області відбулася інформаційна сесія з 

працівниками відділу казначейства на тему: «Особливості декларування у 2020 році». Під 

час зустрічі обговорено проблемні питання, що виникають з приводу подання декларацій 

працівниками казначейства. (кількість присутніх – 10 осіб). 

 



13 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з  

працівниками Вовчанського районного суду Харківської області було проведено круглий 

стіл, в ході якого фахівцем бюро було роз’яснено та нагадано про «Особливості 

декларування у 2020 році». По закінченню заходу додатково було надано відповіді на 

поставлені запитання та поширено серед присутніх буклети системи БПД. У проведенні 

заходу прийняли участь - 6 осіб. 

     
 

16 березня  2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційну сесію для працівників та осіб, що перебувають на обліку в  Ізюмській філії 

«Центру пробації» за темою «Захист прав споживачів». Присутнім було  роз’яснено права 

та обов’язки споживачів, право споживача на продукцію належної якості, порядок 

захисту своїх прав (присутні 7 осіб) 

 

 

1.1.3. Розробка та/або розповсюдження інформаційних друкованих та електронних 

матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до 

інтересів цільової аудиторії серед населення  в тому числі в підприємствах, 

установах, організаціях, навчальних закладах 

Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно розповсюджувалися серед 

населення, підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД з 

різних правових питань. 

04 лютого 2020 року в рамках інформаційно – роз’яснювальної роботи в банківській 

установі АТ «Мегабанк» відділом «Зміївське бюро правової допомоги» поширено 

інформаційні матеріали та буклети серед клієнтів банку. (кількість присутніх – 17 осіб). 

  

05 лютого 2020 року в рамках інформаційно – роз’яснювальної роботи в банківській 

установі АТ «Ощадбанк» відділом «Зміївське бюро правової допомоги» поширено 

інформаційні матеріали та буклети серед клієнтів банку. (кількість присутніх – 14 осіб). 

   



 

1.1.4. Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, 

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

 

Протягом звітного періоду працівниками Центру розміщувалась зовнішня реклама 

 

1.1.5. Висвітлення/поширення у ЗМІ, соціальних мережах та на веб - сайтах 

інформації про роботу системи БПД (трансляція соціальних аудіо – та 

відеороликів на правову тематику, проведені заходи, правову інформацію), 

Поширення інформації щодо посилення сервісів інститутів правових громад 

Протягом звітного періоду працівниками Центру поширювалась та висвітлювалась 

інформація про роботу системи БПД на офіційних веб-сайтах партнерів, соціальних 

мережах 

 

1.1.6. Організація виступів у ЗМІ з питань роз’яснення гарантованих Конституцією 

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

офіційних веб-сайтах партнерів) 

03 січня 2020 року відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» в ефірі радіо 

Балаклія FM 90.5 для слухачів м.Балаклія та Балаклійського району було надано інформацію 

з питання порядку отримання аліментних виплат. 

 
 

31 січня 2020 року Про порядок отримання електронного квитку Е-тікет, 

реалізацію права на пільговий проїзд громадським транспортом, механізм захисту прав 

пасажирів міського транспорта розповідає фахівець Центру Олександр Фролов в ефірі 

ранкової програми обласного телебачення 

 
 



06 лютого 2020 у прямому ефiрi телевiзiйноï програми "Твiй ранок" телеканалу 

Харкiв UA про правові механізми протидії булінгу в освітньому середовищі розповідала 

Л.Йолкіна 

 
 

15 лютого 2020 року Про особливості регулювання деяких сімейних, пенсійних 

правовідносин, питань пільгового проїзду громадян громадським транспортом розповідав 

фахівець Центру Олександр Фролов у програмі "Твій ранок" на каналі UA:ХАРКІВ 

 

21 лютого 2020 року в тижневику № 8 «Пенсійний кур’єр» опубліковані відповіді на 

питання читачів. 

 
 

22 лютого 2020 року в Першій міжрайонній газеті "Зоря" № 7 (11335) відділом 

"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 

надано роз’яснення членам ОСББ "Чи можна вплинути на сусідів, які відмовляються 

платити щомісячний платіж для потреб об’єднання». 

     

 

 

27 лютого 2020 року у рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №5 

(Заборона куріння в громадських місцях) 



 

04 березня 2020 року відділом «Красноградське бюро правової допомоги» здійснено 

виступ на хвилі 103.2 FM Красноградського радіо ( ТРК Красноградщини "Центр") у таких 

блоках радіоефіру: 10:00, 15:00, 20:00- на тему «Розірвання шлюбу» 

 

12 березня 2020 року рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №6  

(Розірвання шлюбу) 

  

16 березня 2020 у прямому ефiрi телевiзiйноï програми "Твiй ранок" телеканалу 

Харкiв UA телеведуча Юлiя Полтавець та фахiвець вiддiлу "Харкiвське бюро правовоï 

допомоги" Олександр Фролов обговорювали правовi аспекти запровадження карантину пiд 

час короновiрусу. Детальнiше за посиланням https://youtu.be/OAoMHHjvawA 

  

20 березня 2020 року - районна газета «Вісті Красноградщини» №12 (Підвищення 

правової обізнаності суб’єктів пробації)  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOAoMHHjvawA%3Ffbclid%3DIwAR0U21c5toQPMdKtv4XUkspOKQMFJ9vsYFEzMexSeFF51pxmq2LFATW0dpk&h=AT3e1tSlzxAv9GOyqb-LBrSxcY1fGf2XiDglyvIMrNP2gaj9YFU-giFQpBEgndgpItbAoDSgLq36yyTLNzDEftl5lcF1kGha_J69bNtsTs6L8ewqjoYQmJ6JZGx3LYer_0j61lGdE60r1cQcVOFPcE99igtIuO5r1OZ9jemrU1AmrQr4_hGjnek2cVoWwd2EVlqI-wWdsxTvpkdVnprr0EM02u8rUk8H-JdiqwwPWLpQh9JbtY1elp6l9hyrcZYIrqPlkf3S-0JA6NYqa9jr9Em_SdAHe0anJ_vBfIW7RQDHycQbtf9oNIo1NBlmF2A4udrSkyvncKBuw9BndM6GPTTRUy_ESsxmc5xwyGlwDe1X3i7JTlMZHCe9D5MdixBYSUf25nieaOj-YLiVt_keK1cf2FsCFEjlIhsvf0tsjQyDFB_X8e61rgGwUv11ACSUyELq7TjqK2EaQ9yI94c7yEKKHLNpkMoVVbCMhggwjwoFLlnFGXiZVyrVRiX_dRzpZJ5JrZgUF4Nah7h8N4OlgHMx6S_5fuwzK2PJE48uTt2nCiO2UFQNTNvaxTtAhTLUualc5TZZb4B03dJN87LC8VlIBASfZguB-dLI8SzDmgz6xr0lbeLGJT9itQEEwgG3Rmkhgn_X


 
 

 

1.1.7. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

 

08 січня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було організовано 

та проведено семінар для осіб, що знаходяться на обліку в Золочівському районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: 

«Профілактика злочинності серед суб’єктів пробації та правові наслідки вчинення 

повторних правопорушень». У заході приймало участь п’ять осіб. Цього дня по 

завершенню заходу у приміщенні сектору пробації діяв дистанційний пункт 

консультування. В індивідуальному порядку до фахівця бюро зверталися громадяни з 

актуальних питань. Працівник бюро надала роз’яснення та консультації трьом суб’єктам 

пробації на поставлені питання. 

 

 

14 січня 2020 року, в приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області, відділом «Балаклійське бюро правової 

допомоги» було проведено право роз’яснювальну роботу для суб’єктів пробації з питань 

реалізації і захисту прав людини (кількість присутніх – 6 осіб).  

 
 

29 січня 2020 року, в приміщенні відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» було 

проведено право роз’яснювальну роботу для суб’єктів пробації з питання юридичної 

відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та притягнення до 

відповідальноті за несплату аліментів. (кількість присутніх – 2 особи). 

 



     
 

03 лютого 2020 року, відділом Вовчанське бюро правової допомоги,  у приміщенні  

Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» для засуджених до покарань не 

пов'язаних із позбавленням волі було проведено лекцію щодо порядку надання субсидії 

громадянам у 2020 році, підстави відмови у наданні соціальної допомоги По кінці заходу, 

додатково присутнім були надані фахівцем бюро відповіді на поставлені запитання.  У 

проведенні заходу прийняли - 8 осіб. 
 

 

06 лютого 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській 

області було організовано мультидисциплінарний підхід для здійснення наглядової 

пробації стосовно неповнолітнього, який перебуває на обліку. До складу 

мультидисциплінарної команди ввійшли представники ювенальної превенції сектору 

патрульної поліції Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Харківській області, служби у справах дітей Зміївської районної державної 

адміністрації, Комунального закладу «Зміївський районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді» та відділу «Зміївське бюро правової допомоги». За результатом 

проведеної зустрічі із суб’єктом пробації та його законним представником було 

проведено соціально-виховну роботу та визначено основний алгоритм роботи із 

підобліковим. (кількість присутніх – 8 осіб). 

   
 

26 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги з нагоди Дня Соборності 

України проведено роз»яснювальну роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для осіб, що відбувають 

покарання не пов»язане з позбавленням волі( присутні 2 особи)  з питань реалізації і захисту 

прав людини.   

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.530413920706249/530413817372926/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDiHTc2NipasSSvBLN-MFLcZKTXi8qUMzsH15W7AA-vcMDdNiA2JorkSlwFdx8gloX-X_En_oO-A0wN&__xts__%5B0%5D=68.ARBrTM24WAHOT9giFqahkXwmfYXjuubIe35eGhK8TCONq8NXm4PykrTRJicCNnRu9FDxdnakMEke7xpshK6Pu3xWitGWCkzn4QQg2I4I6U2QzUIGw7Dh8YnqyPBp6yPC0MfB1tey0uTgsphownL_sPPLU9XxoEmsrhAr3gFRUXK_hUtbxCV690cSHJ5kHPwsbySng4cLOBbV4Wo_pO3KLSeGZyZRnftuxm6mvuf6U1YpRcPGURXfQCl9_0rhTPPicdHRKBXcpVHFlzN0hMl1A7vHvjzRaKXCsDZ43NIWGZ_8On1CYic1Ggz-yBYLsK7F6u57Q-6Y3pbH7KQYQaRz9Hc
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.530413920706249/530413817372926/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDiHTc2NipasSSvBLN-MFLcZKTXi8qUMzsH15W7AA-vcMDdNiA2JorkSlwFdx8gloX-X_En_oO-A0wN&__xts__%5B0%5D=68.ARBrTM24WAHOT9giFqahkXwmfYXjuubIe35eGhK8TCONq8NXm4PykrTRJicCNnRu9FDxdnakMEke7xpshK6Pu3xWitGWCkzn4QQg2I4I6U2QzUIGw7Dh8YnqyPBp6yPC0MfB1tey0uTgsphownL_sPPLU9XxoEmsrhAr3gFRUXK_hUtbxCV690cSHJ5kHPwsbySng4cLOBbV4Wo_pO3KLSeGZyZRnftuxm6mvuf6U1YpRcPGURXfQCl9_0rhTPPicdHRKBXcpVHFlzN0hMl1A7vHvjzRaKXCsDZ43NIWGZ_8On1CYic1Ggz-yBYLsK7F6u57Q-6Y3pbH7KQYQaRz9Hc
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.530413920706249/530413817372926/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDiHTc2NipasSSvBLN-MFLcZKTXi8qUMzsH15W7AA-vcMDdNiA2JorkSlwFdx8gloX-X_En_oO-A0wN&__xts__%5B0%5D=68.ARBrTM24WAHOT9giFqahkXwmfYXjuubIe35eGhK8TCONq8NXm4PykrTRJicCNnRu9FDxdnakMEke7xpshK6Pu3xWitGWCkzn4QQg2I4I6U2QzUIGw7Dh8YnqyPBp6yPC0MfB1tey0uTgsphownL_sPPLU9XxoEmsrhAr3gFRUXK_hUtbxCV690cSHJ5kHPwsbySng4cLOBbV4Wo_pO3KLSeGZyZRnftuxm6mvuf6U1YpRcPGURXfQCl9_0rhTPPicdHRKBXcpVHFlzN0hMl1A7vHvjzRaKXCsDZ43NIWGZ_8On1CYic1Ggz-yBYLsK7F6u57Q-6Y3pbH7KQYQaRz9Hc


 

27 лютого 2020 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області відділом «Красноградське 

бюро правової допомоги» з клієнтами пробації проведено профілактичну бесіду на тему: 

«Переваги пробації для особи, яка вчинила правопорушення». Присутнім роз’яснено, 

про  можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі, збереження 

сімейних стосунків та зв’язків у громаді, збереження роботи та житла. (кількість 

присутніх осіб-5).  

 

03 березня 2020 року продовжуючи активну співпрацю із Золочівським районним 

сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області та з метою 

підвищення правової обізнаності громадян про функціонування системи безоплатної 

правової допомоги,  фахівцями відділу «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено  інформаційну сесію для умовно засуджених суб’єктів пробації спільно з 

представниками сектору. Під час заходу спеціаліст бюро розповідала про механізм 

доступу до БПД,   БВПД та про те, які види правових послуг надають в Золочівському 

бюро, а також про алгоритм дій громадян для отримання вторинної правової допомоги. 

Також суб’єктам пробації вкотре наголосили на неухильному дотриманні обов’язків 

покладених на них вироком суду та порядку і умов відбування призначеного покарання. 

Присутніми на заході було п’ять осіб. 

  

03 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» для засуджених до покарань не 

пов'язаних із позбавленням волі було проведено лекцію щодо змін у медичній реформі які 

чекають на лікарні, лікарів та  пацієнтів з 01 квітня 2020 року, безпека медичної допомоги: 

що треба знати пацієнту. По кінці заходу, додатково присутнім були надані фахівцем 

бюро відповіді на поставлені запитання.  У проведенні заходу прийняли - 8 осіб. 

 



04 березня.2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в Харківському 

районному відділі з питань пробації з особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з 

позбавленням волі було проведено роз’яснювальну роботу з питання кримінальної 

відповідальності за ухилення від покарання не пов’язаного позбавленням волі. 

 
 

06 березня 2020 р. відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр пробації», для засуджених 

до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, проведено бесіду на тему: «Знайомство з 

системою БПД, порядок доступу до БВПД». (кількість присутніх – 5 осіб). 

  
 

10 березня 2020 року в відділі «Балаклійське бюро правової допомоги» працівниками 

бюро було проведено лекцію для суб’єктів пробації, що перебувають на обліку в 

Балаклійському районному відділі філії Державної установи "Центр пробації" в 

Харківській області на тему: «Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього 

насильства». Під час бесіди було роз’яснено, що відноситься до сімейного насилля та яка 

відповідальність настає за його вчинення. (кількість присутніх 6 осіб) 

 

11 березня  2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги з нагоди Всесвітного дня 

захисту прав споживачів проведено роз’яснювальну роботу в Ізюмському міськрайонному 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для осіб, що 

відбувають покарання не пов’язане з позбавленням волі( присутні 3 особи)  з питань  

захисту прав споживачів в Україні.   

 

 

12 березня 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в Харківському 

районному відділі з питань пробації з особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з 



позбавленням волі було проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання 

правил добросусідства. 

 

10 березня 2020 року відділом «Нововодолазьке бюро правової допомоги» в 

приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено інформаційно-

роз’яснювальну бесіду. Присутнім роз’яснено тему: «Реалізація захисту прав та 

обов’язків», доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні. 

По закінченню заходу було організовано роботу дистанційного консультативного 

пункту прийому громадян, під час якого 2 громадян змогли отримати правові консультації. 

 
 

1.1.8. 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 

 

03 січня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» в Зміївському 

навчально-виховному комплексі № 1 Зміївської районної ради Харківської області 

проведено виховну годину з учнями старших класів на тему: «Вчимося жити в правовій 

державі». З учнями проведено захід у вигляді діалогу, під час якого було наголошено про 

права та обов'язки дітей, як особистості в нашій країні. Зустріч пройшла в теплій 

атмосфері та із великою зацікавленістю. (кількість присутніх  – 29 осіб). 

 
 

 



21 січня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» з нагоди відзначення 

Дня Соборності України проведено виховну годину з учнями 5 класу Ізюмської ЗОШ №4 

(присутні 15 учнів) в Ізюмській міській дитячій бібліотеці. З учнями обговорено права  та 

свободи україніців у минулому та сьогодені.   

 
 

22 січня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» з нагоди відзначення 

Дня Соборності України проведено правовий урок  в 1 класі Ізюмської ЗОШ №4 ( присутні 

16 учнів). В ході якого діти роботали групами, кожна група самостійно давала відповіді  

на основні питання щодо державності в Україні, а потім капітани презентували свої 

роботи. Найменші школярі також дізнались про свої основні права. 

 
 

22 січня 2020 року  відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» з нагоди відзначення 

Дня Соборності України прийнято участь у  шкільному флешмобі.  

 

  
 

24 січня 2020 року, в  КЗ «Балаклійська спеціальна школа» Харківської обласної ради, 

відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» спільно з начальником Балаклійського 

відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління пенсійного фонду 

України в Харківській області та фахівцем Балаклійської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості було проведено лекцію на тему : «Твої права твій надійний 

захист». Під час лекції  було роз’яснено право на захист, право на повагу  приватного 

життя дитини та право на безоплатне отримання усіх видів правових послуг (кількість 

присутніх – 52 особи (роздано 50 календарів БПД)). 



     
 

24 cічня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у Люботинській ЗОШ №4 серед 6 класів. Тема: права та обов'язки 

дітей. Кількість охоплених — 52 особи. 

 

24 січня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено бесіду з учнями 

Ізюмської ЗОШ № 11  на тему «Кібербулінг» з метою протидії онлайнцькуванню. Учні 

переглянули ролики створені на основі реальних дитячих історій, спільно виробили певні 

навички як протидіяти такому явищу та захистити свої права. (присутні  20  учнів) . 

 
 

26 січня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено бесіду в 

Ізюмській міській бібліотеці з учнями Ізюмської гімназії № 1  на тему «Кібербулінг» з 

метою протидії онлайнцькуванню. Учні переглянули ролики створені на основі реальних 

дитячих історій, спільно виробили певні навички як протидіяти такому явищу та 

захистити свої права. (присутні  20  учнів) . 

 
 



27 січня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено бесіду з 

учнями Ізюмської ЗОШ № 6  на тему «Кібербулінг» з метою протидії онлайнцькуванню. 

Учні переглянули ролики створені на основі реальних дитячих історій, спільно виробили 

певні навички як протидіяти такому явищу та захистити свої права. (присутні  14  учнів) 

. 

 
 

28 cічня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у Люботинській гімназії серед учнів 5 класів. Тема: права та обов'язки 

дітей. Кількість охоплених — 27 особи. 

 

30 cічня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у НВК №2 серед учнів 3 класів. Тема: права та обов'язки дітей. 

Кількість охоплених — 42 особи. 

 

30 cічня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у НВК №2 серед учнів 6 класів. Тема: права та обов'язки дітей. 

Кількість охоплених — 12 осіби. 



30 cічня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у НВК №2 серед учнів 5 класів. Тема: права та обов'язки дітей. 

Кількість охоплених — 10 осіб. 

31 cічня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у ЗОШ №6 серед учнів 5 класів. Тема: права та обов'язки дітей. 

Кількість охоплених — 15 осіб. 

 

03 лютого 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у ЗОШ №3 серед учнів 4 класів. Тема: права та обов'язки дітей. 

Кількість охоплених — 40 осіб. 

 

03 лютого 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено  

квест “ Кохання в інтернеті” у ЗОШ №5 серед учнів 9-10 класів.  Кількість охоплених — 

20 осіб. 

 



04 лютого 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у Караванській  ЗОШ №3 серед учнів 3-4 класів. Тема: права та 

обов'язки дітей. Кількість охоплених — 30 осіб. 

 

05 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» в Ізюмській 

міській дитсячій бібліотеці проведено бесіду з учнями 3 класу Ізюмської ЗОШ № 4  на тему 

«Безпека в інтернеті» з метою нагадати про необхідність інформування учнів про 

небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися в інтернеті. Допомогти школярам засвоїти 

правила поведінки в мережі, актуалізувати та закріпити знання про безпеку в онлайні, 

отримані раніше. (присутні  14  учнів) . 

 
 

06 лютого 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено семінар 

для батьків учнів 3 класу Ізюмської гімназії № 3 за темою «Протидія булінгу в закладах 

освіти» (присутні 20 осіб) Присутні дізнались про поняття булінгу, як виявити прояви 

булінгу в освітньому середовищі, виробили алгоритм дій у разі його виявлення та практичні 

інструменти створення безпечного середовища в закладі  освіти спільно з адміністрацією 

закладу.  

 
 

07 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

правовий урок  для учнів  Ізюмської  ЗОШ №5   за темою «Протидія булінгу в закладах 

освіти» (присутні 15 осіб) Присутні дізнались про поняття булінгу, як виявити прояви 

булінгу в освітньому середовищі, виробили алгоритм дій  у разі його виявлення.  



 
 

10 лютого 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний урок у ЗОШ №5 серед учнів 3-5 класів. Тема: “Протидія булінгу”. Кількість 

охоплених — 35 осіб. 

 

14 лютого 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» зі спеціалістами 

Служби у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації провели круглий 

стіл, під час якого обговорили нові зміни у законодавстві пов'язані з  внесенням змін до 

процедури усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. По закінченню 

зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці. У проведенні заходу прийняли - 5 

осіб. 

 

14 лютого 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» проведено виховну 

годину серед учнів 9-10 класів Зміївського ліцею №1 імені двічі Героя Радянського Союзу   

З.К. Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області на теми: «СТОП –булінг» та 

«Як захистити себе від домашнього насильства». Після лекції учнів було поділено на дві 

команди для підвищення рівня правової освіти, отримання та засвоєння корисних правових 

знань та проведено «правову вікторину» із залученням правової гри «Важниця». (кількість 

присутніх  – 27 осіб). 

     
 

18 лютого 2020 року в приміщенні Красноградського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді відділом «Красноградське бюро правової допомоги» 



спільно з лікарем-наркологом Красноградської ЦРЛ проведено лекцію для судентів 

Красноградського професійного ліцею на тему «Стоп наркотики». Студентів 

ознайомлено про боротьбу з наркозалежністю, відповідальність за їх розповсюдження та 

шкоду здоровью від їх вживання. Також було повідомлено про основні види правових послуг, 

які надаються в розрізі безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.( кількість 

присутніх осіб-20). 

 

 

18 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги проведено 

правовий урок для учнів Ізюмських шкіл та медколеджу з числа внутрішньо переміщених 

осіб в центрі соціальної згуртованості  на тему «Трудові права молоді в Україні». Школярі 

дізнались про права неповнолітніх  у трудових правовідносинах. Присутнім (12 осіб)  

роздано   календарі. 

 
 

20 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено спільно 

з працівниками Центру пробації та службою у справах дітей Ізюмської міської ради  

правовий урок для учнів Ізюмської ЗОШ № 10 за темою «Булінг в освітньому середовищі» 

Учні переглянули ролики створені на основі реальних дитячих історій, спільно виробили 

певні навички як протидіяти такому явищу та захистити свої права. Присутні  20  учнів. 

 
 

 

21 лютого 2020 року з метою підняття правової освіченості та інформування дітей 

щодо знань та вмінь користуватися своїми правами представник відділу «Золочівське 

бюро правової допомоги» провела урок-бесіду «Мої права та обов’язки. Адміністративні 

проступки неповнолітніх» для учнів 5-7 класів  Комунального закладу «Малорогозянський 

ліцей» Золочівської селищної ради Харківської області. У заході приймали участь 52 учні.  

В ході заходу правники спільно з учнями обговорили найбільш розповсюджені види 

адміністративних проступків неповнолітніх та яку відповідальність за це несуть 

порушники, які дії потрібно вчинити при затриманні, як себе захистити, а також надали 

контакти гарячих ліній.  



   

 

25 лютого 2020 року начальником «Зміївського бюро правової допомоги» Десятником 

Олегом прийнято участь в тренінгу, яке проходило на базі Молодіжного центру 

громадських ідей HUB ідей м. Зміїв. Під час даного заходу фахівцем бюро прочитано 

лекцію на тему: «Трудові відносини неповнолітніх. Основні аспекти», тобто було 

наголошено, що підліткам згідно законодавства працювати можна з 14 років, але 

дотримуючись певних вимог чинного законодавства України. Після семінару всім 

підліткам вручено буклети, візитівки із контактами Бюро та Центру. (кількість 

присутніх – 46 осіб). 

       
 

26 лютого 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено правовий урок для 

учнів Ізюмської ЗОШ № 6 за темою «Булінг в освітньому середовищі» Учні дізнались пр 

поняття булінгу,його прояви, спільно виробили певні навички як протидіяти такому явищу 

та захистити свої права. Присутні  15  учнів. 

 
 

27 лютого 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» в КЗ «Чемужівська 

ЗОШ І - ІІІ ступенів» Зміївської районної ради Харківської області проведено захід - 

присвячений гендерній рівності та протидії домашньому насильству - урок правових 

знань для старшокласників школи. (кількість присутніх – 17 осіб). 

 
 



06 березня 2020 року в приміщенні Красноградського багатопрофільного ліцею 

фахівцем Красноградського бюро правової допомоги спільно з працівником управління праці 

та соціального захисту населення Красноградської РДА для учнів 9-их класів було 

проведено бесіду на тему «Гендерна рівність: соціально-психологічний аспект». Під час 

заходу учнів  було проінформовано про рівність чоловіка і жінки в суспільстві, подолання 

стереотипів при прийнятті на роботу та в колектив.( кількість присутніх осіб-27) 

 

10 березня 2020 року з метою проведення тематичних правопросвітницьких 

заходів фахівець Золочівського бюро правової допомоги провела круглий стіл спільно з 

працівниками Відділу з питань сімей, дітей та молоді Золочівської селищної ради 

Харківської області для сімей , що опинилися в складних життєвих обставинах. Тема 

зустрічі «Конфлікти в сім’ї та їх розв’язання». Під час зустрічі працівник системи 

безоплатної правової допомоги розповіла присутнім про основні положення Закону України 

« Про запобігання та протидія домашньому насильству», акцентувавши увагу на тому, що 

домашнє насильство це злочин, а не сімейні справи і діти страждають найбільше. 

Присутні обговорили повноваження органів опіки та піклування у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству стосовно дитини та за участю дитини.  

   

12 березня 2020 року в приміщенні Красноградської гімназії «Гранд» фахівцем 

Красноградського бюро правової допомоги спільно з спільно з представником 

правоохороних органів для учнів 5-их класів було проведено бесіду на тему «Стоп булінг». 

Під час заходу учнів було проінформовано щодо ознак та проявів булінгу в шкільному 

середовищі, механізму та способів протидії, відповідальності та наслідків за дані 

порушення, про види булінгу, серед яких найбільш розповсюдженими є психологічний і 

фізичний булінг.( кількість присутніх осіб-16) 

 



11-12 березня 2020 року фахівці Центру плідно працювали в навчальних закладах 

Харківщини.:На фото частина проведених правопросвітницьких заходів, серед яких: 

«Права дитини та їх захист» (для маленьких школярів харківського ліцею № 149), 

«Медіація як альтернативний та ефективний спосіб вирішення спорів» (для учнів 

Мереф’янського ліцею № 1 імені І. Я. Перемота»); «Знайомство з системою безоплатної 

правової допомоги в Україні. Задачі та функції системи БПД» (для курсантів та викладачів 

Харківського університету внутрішніх справ, студентів національної Української 

академії, Національного університету «ХПІ») 

 

 

 

12 березня 2020 року з метою підняття правової освіченості та інформування дітей 

щодо знань правил безпеки життєдіяльності під час самостійного перебування вдома 

представник відділу «Золочівське бюро правової допомоги» провела виховну годину  

«Правила безпеки на весняних канікулах» для учнів 5-7 класів  Комунального закладу 

«Олександський ліцей» Золочівської селищної ради Харківської області. У заході приймали 

участь 48 учні.  В ході заходу правники спільно з учнями обговорили правила перебування на 

вулиці в ролі учасника дорожньо-транспортного руху, правила пожежної безпеки, правила 

попередження нещасних випадків, травмування та правил дотримання особистої гігієни 

під час карантину. Наприкінці заходу в приміщенні КЗ «Олександрівський ліцей» 

Золочівської селищної ради Харківської області працював мобільний пункт консультування 

де в індивідуальному порядку спеціаліст бюро надавала відповіді присутнім на поставлені 

питання правового характеру. Цього дня за консультацією звернулось чотири особи.  

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3946955235315377/3946948345316066/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDPY8M_W8cwJHsk_bTjF2uAcjs2wTjgBkuQ-zomGaTmJxbxApSIcYgd_rknSRGiAiAAVEnUrXN-paqD&__xts__%5B0%5D=68.ARCToYS6mbJB84c0Kt9pnU1jcBlHIRFMgNy_puQpZsWPZk1LuNum-7gUpMH7ODfVUs5UA9dvan30vGvMg-_KtVrN7G8dE2kVU_OJJfR9W4VT8I-sbYN0IsRRcXRn7GHzvIWxhhdJ2YQu2IyWAI1vW8PnQYoxXqxhq_xQiQsZZNoEUZ1dWrvajwe6Z7h4HhJT_AzbBq12HPgKFWsPXvCsoY9ur1CPKolM6yd0wnwBNHE3y3cjDORoU1n1U5Gt5_zDra7PW3aotZ6FZvX0l1yoyt66ZFvU8FJPYjfoPSg5y0OHlXiUygQatVgEjXNauNPUV9h2uHcVnLtkeN3Ah9TbN3v4NIv8
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3946955235315377/3946948345316066/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDPY8M_W8cwJHsk_bTjF2uAcjs2wTjgBkuQ-zomGaTmJxbxApSIcYgd_rknSRGiAiAAVEnUrXN-paqD&__xts__%5B0%5D=68.ARCToYS6mbJB84c0Kt9pnU1jcBlHIRFMgNy_puQpZsWPZk1LuNum-7gUpMH7ODfVUs5UA9dvan30vGvMg-_KtVrN7G8dE2kVU_OJJfR9W4VT8I-sbYN0IsRRcXRn7GHzvIWxhhdJ2YQu2IyWAI1vW8PnQYoxXqxhq_xQiQsZZNoEUZ1dWrvajwe6Z7h4HhJT_AzbBq12HPgKFWsPXvCsoY9ur1CPKolM6yd0wnwBNHE3y3cjDORoU1n1U5Gt5_zDra7PW3aotZ6FZvX0l1yoyt66ZFvU8FJPYjfoPSg5y0OHlXiUygQatVgEjXNauNPUV9h2uHcVnLtkeN3Ah9TbN3v4NIv8
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3946955235315377/3946948345316066/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDPY8M_W8cwJHsk_bTjF2uAcjs2wTjgBkuQ-zomGaTmJxbxApSIcYgd_rknSRGiAiAAVEnUrXN-paqD&__xts__%5B0%5D=68.ARCToYS6mbJB84c0Kt9pnU1jcBlHIRFMgNy_puQpZsWPZk1LuNum-7gUpMH7ODfVUs5UA9dvan30vGvMg-_KtVrN7G8dE2kVU_OJJfR9W4VT8I-sbYN0IsRRcXRn7GHzvIWxhhdJ2YQu2IyWAI1vW8PnQYoxXqxhq_xQiQsZZNoEUZ1dWrvajwe6Z7h4HhJT_AzbBq12HPgKFWsPXvCsoY9ur1CPKolM6yd0wnwBNHE3y3cjDORoU1n1U5Gt5_zDra7PW3aotZ6FZvX0l1yoyt66ZFvU8FJPYjfoPSg5y0OHlXiUygQatVgEjXNauNPUV9h2uHcVnLtkeN3Ah9TbN3v4NIv8


  

 

1.1.9. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 

Протягом звітного періоду постійно забезпечується доступ до електронних 

сервісів Міністерства юстиції України. 

 

1.3.1. Складання, розміщення у встановленому порядку юридичних консультацій на 

основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" 

- 21 лютого 2020 року було доповнено юридичну консультацію «Додаткова відпустка 

учасникам бойових дій» новими розділами пов`язаними з вирішенням питання у судовому 

порядку; 

- 26 лютого 2020 року розміщено юридичну консультацію на тему: «Притягнення 

особи до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння»; 

- 18 березня 2020 року було доповнено юридичну консультацію «Зняття арешту з 

майна у виконавчому провадженні» новим розділом пов`язаними з вирішенням питання у 

судовому порядку за назвою «Скасування постанови державного виконавця про накладення 

арешту на грошові кошти у судовому порядку»; 
- 24.03.2020 року розміщена нова стаття "Стягнення неустойки за несвоєчасне 

повернення боргу". 

 

1.3.2 Редагування, підтримка в актуальному стані правових юридичних консультацій 

на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" 

 

- 21 лютого 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» було здійснено 

редагування юридичної консультації «Призначення дострокової пенсії для батьків дитини 

з інвалідністю» на основі типових звернень громадян; 

- Протягом звітного періоду були редагувались та підтримувались в актуальному 

стані всі розміщенні Центром статті. 

 

1.3.3 Проведення інформаційних заходів щодо «WikiLegalAid» з партнерами БПД 

02 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» було проведено 

робочу зустріч, під час якої фахівцем бюро було роз’яснено порядок користування  

довідково-інформаційною платформою правових консультацій «WikiLegalAid», яка 

спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. По закінченню 

зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці. У проведенні заходу прийняли 

участь - 4 осіб. 



 

 
 

05 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для працівників 

Служби у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації Харківської 

області було організовано круглий стіл, під час якого фахівцем бюро було роз’яснено 

порядок користування  довідково-інформаційною платформою правових консультацій 

«WikiLegalAid», яка спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості 

населення. По закінченню зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці. У 

проведенні заходу прийняли участь - 6 осіб. 

 

 
 

12 березня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для працівників 

Центру надання адміністративних послуг Вовчанської районної державної адміністрації 

Харківської області було організовано круглий стіл, під час якого фахівцем бюро було 

роз’яснено порядок користування довідково-інформаційною платформою правових 

консультацій «WikiLegalAid», яка спрямована на підвищення правової свідомості та 

освіченості населення. По закінченню зустрічі  було вироблено стратегію подальшої 

співпраці. У проведенні заходу прийняли участь - 5 осіб. 

 

 
 

1.4.2 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг (в т.ч. 

роботи з ОМС щодо розробки та затвердження Програм надання правової 

допомоги територіальним громадам) 

 

28 січня 2020 року рішенням сесії 7 скликання Мартинівської сільскої ради 

Красноградського району Харківської області затверджена «Програма безоплатної 

правової допомоги населенню Мартинівки, Добреньки, Гадяче, Вознесенську, Кам’янки, 

Вільхового Рогу на 2020 рік»; 

20 лютого 2020 року Рішенням Красноградської міської ради затверджена 

«Програма безоплатної правової допомоги населенню міста Краснограда, селищ Дослідне, 

Степове та Куми на 2020 рік» 

 

 



2. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ 

 

2.1.1 Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД 

Протягом звітного періоду проводився аналіз статистичних показників за для 

виявлення потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД. 

2.1.3-2.1.4 Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями. Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед 

адвокатів за допомогою електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі 

проводяться адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти 

участь адвокати 

Протягом звітного періоду постійно здійснюється допомога адвокатам щодо 

порядку оформлення актів за виконаними дорученнями. 

Центром постійно проводиться робота у наступних напрямках: 

2.1.5 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за допомогою 

електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться адвокатським 

самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти участь адвокати 

2.1.6 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

2.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової допомоги 

2.3.1 Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення системних порушень 

прав людини 

 

 

3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

Центром постійно проводиться робота у наступних напрямках: 

3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня задоволеності 

осіб, які звертаються щодо надання БПД та/або отримали таку допомогу 

3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги 

3.1.4 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги 

 

4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВНОЮ, ІНОВАЦІЙНОЮ, 

ЕФЕКТИВНОЮ 

 

4.1.1 Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні за 

напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, обмін 

досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення 

позитивного досвіду. 

Працівникі Центру пройшли навчання по дистанційному курсу «Робота з клієнтом» 



 

 

4.1.6-4.1.7  Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

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

метою прийняття управлінських рішень. Навчання персоналу, внутрішнє навчання 

для працівників МЦ, в тому числі бюро правової допомоги у відповідності до їх потреби 

(надання БППД та БВПД, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, 

аналіз діяльності, ІТ, комунікації тощо) 

Протягом звітного періоду директор Центру щомісячно проводить робочі наради з 

начальниками структурних підрозділів Центру – бюро правової допомоги, в ході наради 

розглядаються питання поточної діяльності Центру, здійснення працівниками Центру 

представництва та інш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ш РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 За період з 01 січня по 31 березня 2020 року ( І квартал ) Харківським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 

що є його структурними підрозділами, було зареєстровано 4487 звернень клієнтів, 3985 

особам було надано правову консультацію, 502 з яких написали письмову заяву про надання 

БВПД. 

№ 

за/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових заяв 

про надання 

БВПД 

1 відділ правопросвітництва 

та надання БПД 
1219 936 283 

2 відділ "Балаклійське бюро 

правової допомоги" 
182 168 14 

3 відділ "Вовчанське бюро 

правової допомоги" 
255 234 21 

4 відділ "Дергачівське бюро 

правової допомоги" 
246 235 11 

5 відділ "Зачепилівське бюро 

правової допомоги" 
44 44 0 

6 відділ "Зміївське бюро 

правової допомоги" 
369 362 7 

7 відділ "Золочівське бюро 

правової допомоги" 
246 242 4 

8 відділ "Ізюмське бюро 

правової допомоги" 
579 500 79 

9 відділ "Красноградське бюро 

правової допомоги" 
358 336 22 

10 відділ "Люботинське бюро 

правової допомоги" 
198 187 11 

11 відділ "Мереф'янське бюро 

правової допомоги" 
178 173 5 

12 відділ "Нововодолазьке бюро 

правової допомоги" 
188 175 13 

13 відділ "Харківське бюро 

правової допомоги" 
425 393 32 

14 Разом по МЦ 4487 3985 502 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 493 рішень 

про надання БВПД та надано 171 доручення адвокатам та 322 наказів штатним 

працівникам ( складання процесуальних документів та представництво інтересів у суді) 

 В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

адміністративне право 188 (4%), адміністративне правопорушення 64 (1%), житлове 

право 508 (11%), земельне право 227 (5%), кримінальне право 46 (1%), кримінальний процес 

178 (4%), пенсійне право 188 (4%), податкове право 31 (1%), сімейне право 691 (16%), 

спадкове право 325 (7 %), трудове право 212 (5%), цивільне право 496 (11 %), цивільний 

процес 425 (10%), соціального забезпечення 260 (6% ), виконання судових рішень 154 ( 3% ),  

інші питання 494 ( 11%). 



Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання 

 
 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за статтю 
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Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за віком 

 
 

 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта 

 

 
 

до 18 років
0%

від 18 до 29 
років
10%

від 30 до 39 
років
21%

від 40 до 49 
років
17%

від 50 до 59 
років
20%

від 60 до 69 
років
19%

від 70 до 79 
років
10%

понад 80 років
3%

Малозабезпечені
особи 49%

Особи з інвалідніс
тю 18%

Ветерани та УБД
8%

ВПО 13%

Біженці 2%

Особи, які 
постраждали від 

домашнього 
насильства або 
насильства за 

ознакою 
статі 1%

Діти, які перебува
ють у складних ж
иттєвих обставина

х 0%

Діти-сироти 1%

Діти без окремих
категорій 1%

Особи, щодо яких 
суд розглядає 

справу про 
надання 

психіатричної 
допомоги в 

примусовому 
порядку 7%

Обмеження /поно
влення дієздатнос
ті, визнання особи
недієздатною 0

%

Особи, засуджені 
до позбавлення 
волі, обмеження 
волі, тримання в 

дисциплінарному 
батальйоні 0%



 
 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за І квартал 2020 року 

було: 

• здійснено 28 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 118 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

під час роботи мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 428 особи (292 осіб - дистанційні пункти, 136 особі - мобільні пункти); 

• надано методичну допомогу 4 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 343 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 76 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 

• надано 342  клієнту доступ до електронних сервісів Мінюсту. 

 

 

№ 

з/п 

Назва МЦ 

та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електроних 

сервісів МЮ 

Кількість 

ЗМІ 

1 відділ 

правопросвіт

ництва та 

надання БПД 

7/38 4/29 3 30 190 10 

2 відділ 

"Балаклійськ

е бюро 

правової 

допомоги" 

4/7 5/15 0 19 7 6 

3 відділ 

"Вовчанське 

бюро правової 

допомоги" 

5/16 11/25 0 30 9 51 



4 відділ 

"Дергачівське 

бюро правової 

допомоги" 

2/7 27/76 0 20 10 1 

5 відділ 

"Зачепилівсь

ке бюро 

правової 

допомоги" 

2/4 3/9 0 16 0 0 

6 відділ 

"Зміївське 

бюро правової 

допомоги" 

7/19 7/21 0 31 3 21 

7 відділ 

"Золочівське 

бюро правової 

допомоги" 

4/7 10/22 0 30 2 24 

8 відділ 

"Ізюмське 

бюро правової 

допомоги" 

2/15 17/34 0 43 42 10 

9 відділ 

"Красноградс

ьке бюро 

правової 

допомоги" 

1/2 15/37 1 37 8 38 

10 відділ 

"Люботинськ

е бюро 

правової 

допомоги" 

2/4 5/10 0 18 3 7 

11 відділ 

"Мереф'янсь

ке бюро 

правової 

допомоги" 

2/6 4/8 0 27 12 4 

12 відділ 

"Нововодолаз

ьке бюро 

правової 

допомоги" 

2/8 8/20 0 15 17 1 

13 відділ 

"Харківське 

бюро правової 

допомоги" 

1/3 2/6 0 27 39 7 

14 Разом по МЦ 28/136 118/292 4 343 342 180 

 


