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ЗМІСТ: 
 

Вступ. 

 

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

 

[1.] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.. 

 Завдання 1.2: Створення БПД ком’юніті – спільноти лояльних до системи адвокатів, 

журналістів, громадських активістів, представників влади. 

 Завдання 1.3: Сприяння розвитку  інформаційно-методичної бази з типових правових 

питань, покращення якості, повноти та оперативності надання правових консультацій 

працівниками регіональних / місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, обміну досвідом та формування кращих практик надання правової допомоги 

суб’єктам права на таку допомогу. Популяризація «WikiLegalAid» 

 Завдання 1.4:  Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад 

для якісного забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД та комунікація. 

Створення сприятливих умов для реалізації правових можливостей та рівного доступу до 

правосуддя. Підвищення правової обізнаності [ 
 

[2.]] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

[3.] Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання 
БВПД  

[4.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 
своїх прав 
[5.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 
ефективною 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з суб’єктами надання 

безоплатної  правової допомоги.  Забезпечення осіб, які знаходяться під юрисдикцією 

України, правовою інформацією про систему надання БПД, інші правові механізми захисту 

прав та законних інтересів. Підвищення правової обізнаності та залучення громадськості до 

системи безоплатної правової допомоги.  Забезпечення належного доступу до якісної 

безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги.    Забезпечення 

інформацією про надання БПД  в установах та організаціях, які обслуговують категорії 

громадян, що підпадають під дію ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  

Забезпечення доступ до сервісів Мінюсту 
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ВСТУП 

 

Діяльність центру охоплює 6 (шість) районів області : 

 

м. Лозова та Лозівський район  90,5  тис. осіб  1410  км²  

м. Первомайський та Первомайський район  44,0  тис. осіб  1200  км²  

Близнюківський район  17,7  тис. осіб  1380  км²  

Барвінківський район  20,0  тис. осіб 1365  км²  

Сахновщинський район  20,1  тис. осіб 1170  км²  

Кегичівський район  20,3  тис. осіб 780  км²  

ВСЬОГО  212,6*  тис. осіб  7305  км²  

(від загальної кількості населення та площі 
Харківської  області без урахування 
 м. Харків)  

17,5 %  23 %  

*Інформація станом на 01.02.2020 року 

17,5% 

82,5% Співвідношення кількості населення в районах обслуговувння 
Первомайського МЦ  з надання БВПД до загальної кількості населення 

Харківської області (без урахування м. Харків) 

Первомайський 
місцевий центр 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

[1.]  СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП 

ДО БПД. 
 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, в т.ч. 

територіальних,органів територіальної самоорганізації населення,зокрема  проблемних 

питань у взаємодії з ОВВ,ОМС, підтримка в актуальному стані карти правових потреб 

(кількість  запланованих заходів – 1): 

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у 1 

кварталі 2020 року визначено поширені  правові потреби  клієнтів  Первомайського МЦ по 

районам і в цілому (узагальнена карта правових потреб). 

 

 КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ : 

 

 
 

  На підставі узагальненої  карти правових потреб населення (відповідно до звернень, які 

надійшли в 1 кварталі 2020 року до Первомайського МЦ:  визначено п’ять 

найпоширеніших питань як по кожному з районів, так і по центру в цілому(стягнення 

аліментів, розірвання шлюбу, зняття особи з місця реєстрації, порядок перерахунку пенсії,  

встановлення фактів, що мають юридичне значення).  

 Регулярно  визначені  правові потреби громад   знайшли своє відображення в  

щомісячних ТОП-3 правових консультацій центру (бюро) з посиланням на Wiki Legalaid, які 

регулярно висвітлюються на сайтах міських, районних, селищних рад та в  соціальних 

мережах, що ,в цілому, сприяє як  підвищенню правової освіти населення так і постійному 

поширенню інформації про платформу (докладніше у п. 3.1.1) 

Завдання 1.1: Проведення інформаційно-просвітницької роботи з суб’єктами надання 

безоплатної  правової допомоги.  Забезпечення осіб, які знаходяться під юрисдикцією України, 

правовою інформацією про систему надання БПД, інші правові механізми захисту прав та 

законних інтересів. Підвищення правової обізнаності та залучення громадськості до системи 

безоплатної правової допомоги.  Забезпечення належного доступу до якісної безоплатної 

правової допомоги особам, які потребують такої допомоги.    Забезпечення інформацією про 

надання БПД  в установах та організаціях, які обслуговують категорії громадян, що підпадають 

під дію ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 
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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 партнерами:  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 соціальній сфері, захисту прав споживачів, безоплатного отримання 

земельних ділянок, громадської безпеки  тощо  за виключенням заходів для дітей, 

проведення публічних презентацій результатів діяльності (кількість запланованих  

заходів – 54): 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 73 заходи. 
Первомайський МЦ – 10 

Барвінківське бюро правової допомоги – 14 

Близнюківське бюро правової допомоги – 15 

Лозівське бюро правової допомоги – 6 

Сахновщинське бюро правової допомоги – 18 

Кегичівське бюро  правової допомоги – 10, зокрема: 

 
08.01.2020 року в приміщенні Виконавчого комітету 
Лозівської міськради Харківської області юрист центру 

взяла участь у нараді з головами квартальних комітетів 

міста. Фахівець розповіла про діяльність центу, порядок 
надання первинної та вторинної правової, адресної 

допомоги.    

 

 

 

 

 

15.01.2020 р. начальник відділу взяла участь у 

засіданні міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення Близнюківської 

районної державної адміністрації Харківської 

області де проводилося обговорення виконання 
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рекомендацій  МКМР у 2019 році, плани на 2020 рік..  

 

 

 

 

17.01.2020 р.- в приміщенні Близнюківської районної 

ради Харківської області спільно з начальником 

Близнюківського РВ ДРАЦС Східного МУ МЮ 

проведено заняття із секретарями виконавчих 

комітетів Близнюківського району Харківської 

області. Присутнім розповіли про порядок надання 

безоплатної правової допомоги та роз’яснили 

положення про порядок здійснення та систематизації 

законодавства в органах та установах. 

 

 
14.01.2020 року в приміщенні ЗОШ № 6  проведено 

семінар  на загальношкільних батьківських зборах  на тему: 
"Запобігання торгівлі людьми". В ході семінару 

обговорювалися особливості безпечного працевлаштування 

за кордоном, повідомлено контактні дані організацій, які 

займаються протидією торгівлі людьми та  порядку 
отримання допомоги жертвами "Работорговців".  

 

 

 

 

 
10.02. 2020 року в Барвінківському ДНЗ 

№1 "Промінець" провели семінар на тему: 

Стягнення аліментів в спрощеному порядку». 

Працівники закладу дізналися в яких випадках можна 

звернутися до допомогою, перелік необхідних 

документів, який слід зібрати для подання позовної 

заяви до суду. 

 

 
14.02.2020 року з коллективом Районної державної лікарні 
ветеринарної медицини в Барвінківському районі провели 

семінар на тему: «Монетизація субсидії». Присутнім 

розповіли чи необхідно повторно  надавати документи, 
яким чином відбувається оплата комунальних послуг в 

даному випадку, до якої фінансової установи слід 

звертатися 

 

 

 

 
04.02. 2020 року працівникам 20-Державної пожежно-
рятувальної частини Кегичівський РС ГУДСНС України в 

Харківській області проведено семінар на тему: «Електронне 

декларування». Присутнім розповіли про строки подання 
декларації, наявну можливість тричі подати виправлену 

декларацію упродовж семи днів та змогу звернутися до 

НАЗК через «Особистий кабінет» у разі наявності запитань та 
для усунення недоліків. 
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10.02. 2020 року у приміщенні Кегичівської філії ХОЦЗ 

для відвідувачів та осіб, що перебувають на 

обліку заступником начальника відділу 
"Кегичівське  бюро правової допомоги" проведено семінар 

на тему: "Порядок видачі паспорта у разі його 

відсутності". Після проведення семінару надано 
консультацію 1 особі з питання  відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди.  

 

 

 

 
24.01.2020 для працівників сільських бібліотек філій на базі 
Сахновщинської центральної районної бібліотеки фахівцями 

бюро проведено семінар на тему: «Умови передачі 

земельних ділянок орендатору в суборенду». Присутні 

дізналися про поняття суборенди, яким чином слід 
оформити відповідний договір  

 

 

 

 

 
27.02.2020 року в приміщені Комунального закладу 

«Панютинський ліцей» з педагогічними працівниками 

шкіл проведено семінар на тему: «Порядок надання 

безоплатної правої допомоги. Електроні Сервіси 
Мін’юсту». Присутнім детально розповіли про первину 

і вторинну правову допомогу, як і де можна 

скористатися Сервісами Мінюсту та вказали на їх 

детальний перелік 

 

 

 
11.03. 2020 року з коллективом та відвідувачами 

Барвінківської ЦБС проведено семінар на тему: "Порядок 

оформлення, обміну, видачі паспорта громадянина 

України", учасникам вручено інформаційні матеріали 

надано відповіді на поставлені питання. 

 

  

 

 
13.03.2020 р. в приміщенні Комунального 

некомерційного підприємства Харківської обласної ради 
«Обласна психіатрична лікарня № 2» з працівниками 

проведено семінар на тему: "Правова допомога, що 

гарантується державою". Присутні дізналися про порядок 
надання безоплатної правової допомоги, категорію осіб, 

які мають право на отримання БПД  
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27.02.2020 року начальник відділу «Близнюківське 

бюро правової допомоги» Людмила Тищенко брала участь 

у засіданні постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, 
законності та правопорядку Близнюківської районної ради 

та  прозвітувала про стан виконання  Програми надання 

безоплатної правової допомоги населенню 

Близнюківського району на 2018-2020 рок 

  

 
 

05.03.2020 року проведено засідання круглого 

столу: «Злочинність серед неповнолітніх. Шляхи 
запобігання та протидії».  У заході брали участь 

інспектор Близнюківського РС філії ДУ «Центр 

пробації» в Харківській області, представник 
Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП, 

провідний спеціаліст Близнюківського РВ 

ДРАЦСу  Північно-Східного міжрегіонального 

управління міністерства юстиції (м. 
Харків), начальник служби у справах дітей 

Близнюківської РДА, начальник відділу соціальної 

роботи  Близнюківського РЦССДМ. Під час 
засідання учасниками круглого столу основну увагу приділено розгляду чинникам, що впливають на 

вчинення злочинів: неблагополучна сім’я, недоліки навчально-виховного процесу, проблема 

вживання неповнолітніми алкоголю, наркотичних речовин.  

 

 
04.03.2020 року в Кегичівському територіальному центрі 

обслуговування(надання послуг)  проведено семінар на 

тему:" Запобігання та протидія  гендерному та домашньому 

насильству". Присутні ознайомлені з особливостями та 
формами гендерного насильства,  основними способами 

протидії та запобігання  виникненню вказаного  негативного 

суспільного явища. 

 

 

 
10.03.2020 року з колективом Красненської ЗОШ I-III 

ступенів проведено інформаційну зустріч щодо порядку 
надання безоплатної правової допомоги відповідно до ЗУ «Про 

безоплатну правову допомогу».  Присутнім розповіли про 

доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції завдяки 

де можна отримати багато корисної інформації, зокрема щодо 
стадій розгляду судових справ, доступ до Єдиного державного 

реєстру судових рішень. 

 

 
20.02.2020 р. в приміщенні Сахновщинської районної 

бібліотеки для працівників проведено семінар на тему: «Закон 

про мову: що треба знати». Під час заходу обговорили позиції 

української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті 
й медіа. Відповідальність посадовців за незнання мови. 

Зауважили, що при цьому закон не обмежує приватного 

спілкування всіма мовами та вільного вживання мов 

національних меншин. 
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26.02.2020 р. для працівників відділу культури, молоді та 

туризму Сахновщинської РДА проведено семінару : «Договір 

оренди землі».  

Присутні дізналися про загальні положення, істотні умови, 

порядок внесення змін та доповнень, розірвання договору 

оренди, хто може бути орендодавцем та в якій формі повинен 

укладатися договір оренди земля.  

 

 

 
03.03.2020 року для осіб, які  перебувають на обліку в 

Сахновщинській РФ ХОЦЗ  проведено семінар на тему: «Що 

робити якщо на вас незаконно оформили кредит». Захід 

проводився представниками "Благодійного фонду "Карітас 

Харків" з залученням соціальних партнерів  філії ХОЦЗ для 

безробітних на тему « Працевлаштовуйся безпечно».  

Присутні дізналися, що заява до поліції є першим кроком 

щодо захисту своїх прав. Фавхівець бюро повідомила які 

документи необхідно зібрати для подальшого подання 

позовної заяви до суду.  

  
05.03.2020 року в приміщенні 

Новоолесандрівської  сільської ради для депутатського 

корпусу ради проведено семінар  на тему: «Про запобігання 
корупції державних органах. Зміни, внесені в Закон України 

«Про запобігання корупції»». Під час заходу обговорили 

загальні положення Закону України «Про запобігання 
корупції»: правові засади та практичні аспекти запобігання 

корупції; особливості заповнення електронної декларації про 

майновий стан і доходи; адміністративна та кримінальна 

відповідальність за вчинення корупційних правопорушень 

 

 

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 (кількість розроблених матеріалів – 3): 

 

Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Первомайського МЦ.  Виявлено 

галузі права, з яких до Центру та його відділів найчастіше звертаються клієнти: цивільне, 

сімейне право, житлове. Протягом звітного періоду Центром були розроблені буклети, з 

метою роз’яснення актуальних правових питань, зокрема: «Вирішення земельного спору 

органами місцевого самоврядування», «Порядок припинення газопостачання», «Публічна 

інформація та порядок її отримання», «Боргова розписка, як правильно скласти», 

«Вогнепальна зброя. Порядок  та підстави отримання», «Захист прав вагітних жінок»,  

«Підстави та порядок припинення громадянства України», «Повірка лічильників», Боргова 
розписка. Як правильно скласти», «Як отримати дублікат документа про вищу освіту». 
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Під час усіх правопросвітницьких заходів працівники Первомайського МЦ поширювали 

буклети, візитівки центру, буклети з соціально-правових питань та інформаційні матеріали 

системи БПД. 

 
Всього на виконання п. 1.1.3 Плану розроблено 10 буклетів. 
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1.1.4. Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, 

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

розміщень – 6); 

Оголошення, плакати та інформація про діяльність центру постійно поширюється в 

установах, організаціях та підприємствах  шести районів. Зокрема, вона  поширена в приміщенні 

Лозівського міськрайонного суду Харківської області, приміщенні Лозівської міської ради 

Харківської області, в приміщенні як Лозівського так і Первомайського центрів з надання 

адміністративних послуг, в приміщенні державної установи «Центр  пробації», в приміщенні 

Новоолександрівської сільської ради.  

 

   

    
     

 

За ініціативою центру з 17 по 24.03.2020 р. відбулася трансляція оголошення в ефірі 

ТОВ Телерадіокомпанія «Надія» для мешканців м. Первомайський та Первомайського 

району про надання державними юристами в Бюро правової допомоги безкоштовних 

юридичних консультацій для населення під час карантину Кількість ефірів – 7 (сім) 

https://drive.google.com/drive/folders/1l7KEn_hD6VaOW6eDnU6lwk4vSKWUj27c?fbclid=I

wAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 

 з 20 по 27.03.2020 р. відбулася трансляція двох соціальних відеороликів в ефірі ТОВ 

Телерадіокомпанія «Надія» на тему: «Допоможемо захистити ваші права: Василь Бричук, 

батько загиблого воїна» (мешканець м .Лозова, клієнт системи БПД ) та «Безоплатна правова 

допомога». Кількість ефірів – 14 (чотирнадцять )Аудиторія- приблизно 500 тис. осіб, на 

території  області (Первомайський міста і район, Балаклейський ,Кегичівський, 

Близнюківський, Зміївський та Сахновщинський райони) 

https://drive.google.com/drive/folders/1l7KEn_hD6VaOW6eDnU6lwk4vSKWUj27c?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

     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, правова формація) – кількість розміщень – 1.   
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  Всього на виконання п.п. 1.1.5. плану у звітному періоді траслювалося 3 

відеоролики (21 ефір) протягом 10 днів. 

 

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) (кількість запланованих  заходів – 18): 

Всього на виконання пункту плану розміщено 164  роз’яснення.   

 

10.01.2020 р. на офіційній сторінці Первомайської міської ради Харківської області   

опубліковано інформацію на тему: «Аліменти: право на утримання дитини без розірвання 

шлюбу».  

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__[0]=68.ARCp2vFXQq1h

PP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-

yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rh

WBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-

GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-

rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-

a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn_

_=-R 

 

11.01.2020 року в громадсько-інформаційній газеті «Нове життя» стаття «Як поділити 

спільне майно» 

https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-

iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

 

15.01.2020 р. - на сайті Близнюківської РДА опубліковано статтю на тему: «Порушення 

правил безпеки дорожнього руху». 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/71120 

 

18.12.2019 р.- на сайті Кегичівської РДА опубліковано статтю на тему: «Порядок розірвання 

шлюбу з засудженою особою» http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3702-

poryadok-rozirvannya-shlyubu-z-zasudzhenoyu-osoboyu. 

 

17.01.2020 р.- стаття на тему: «Встановлення факту смерті на окупованій території». 

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2614122128641818?__xts__%5b0%5d=68.ARCp2vFXQq1hPP59yJKePn9oWzhVOD5h_LwzsCZs70hsy9Ogm-yLQZWYPIY1vU3k5RqpWT4tJEFx0fVJuCaL9dQJYrmbJByJMWZAARXtU_UR7AMIfQlV3rhWBUHn9GZb_Li_I3ZYVX1sxLoDhixMyziukumeGMpuPqJMayINdM4fs2oq7GGRo0-GEqfgyrfbcgd7wZq9I5fF4d4OF1Yu8isjBH6j-rhM3dcP7X0nubltALNSTHpm2q69Vzbxkfe9nvWMmccg9xbGEI5Grb-99-a833sbVyK5TdQ3q4baaSNb5IKBfJXDMuYE8zzbAqMcxbbybO8yTqGjPqlpXrF3efFULg&__tn__=-R
https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/71120
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3702-poryadok-rozirvannya-shlyubu-z-zasudzhenoyu-osoboyu.
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3702-poryadok-rozirvannya-shlyubu-z-zasudzhenoyu-osoboyu.
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 http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/70421 

21. 01. 2020 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю « Стягнення аліментів на 

дитину без розірвання шлюбу» 

 https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-

iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

  

   
07.02.2020 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області 

опубліковано статтю на тему: «Як уберегтись від неправомірних дій колекторів».  

 
      http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/71506 

 

15.02.2020 року в газеті «Нове життя» опубліковано статтю: «Злочин чи життєва 

необхідність?» 

https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1LHkNQBo3or-iiAfSbx_gbxtBuQpkP1q5?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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https://drive.google.com/drive/folders/1TZL4vVKRBCRi-

o_o8w5QH3bWyN2PjhAl?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 
 

27.02.2020 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю: «Свідки при складані 

заповіту».  

https://drive.google.com/drive/folders/1l7KEn_hD6VaOW6eDnU6lwk4vSKWUj27c?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

 

 
06.03.2020 р. в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію: «Аліменти на дитину: 

що слід знати».  

 

ttps://drive.google.com/drive/folders/1l7KEn_hD6VaOW6eDnU6lwk4vSKWUj27c?fbclid=IwAR1

X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

 

 

18.03.2020 року на сайті Первомайської міської ради Харківської області опубліковано 



16 
 

статтю: «Муніципальна няня», 

 
https://pervom-rada.gov.ua/news/id/173?fbclid=IwAR2WZeZOcsV-

bcJA8MZ8LarYCt9yWqV5KAo-_fZQ8kqVzKaM-ZsCLKDEaSc 

 

18.03.2020 року на сайті Первомайської РДА опубліковано статтю на тему: «Заборгованість 

за кредитним договором перед банком що ліквідується" 

https://pervom-rada.gov.ua/news/id/173?fbclid=IwAR2WZeZOcsV-

bcJA8MZ8LarYCt9yWqV5KAo-_fZQ8kqVzKaM-ZsCLKDEaSc  
 

 
 

18.03.2020 р. на сайті Близнюківської РДА опубліковано статтю: ««Порядок визнання 

фізичної особи недієздатною»  
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http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/72315 

 

23.03.2020 р. на сайті  Лозівської РДА опубліковано інформацію: «Режим надзвичайної 

ситуації»  http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/72390 

23.03.2020 року на сайті Первомайської районної державної адміністрації опубліковано 

статтю: «Протидія поширенню коронавірусу: які Верховна Рада прийняла нововведення» 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6411%3A2020-03-24-13-16-

45&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk  

 

30.03.2020 року на сайті Лозівської міської ради Харківської області опубліковано статтю на 

тему: «Як повернути вартість квитків на скасовані через карантин перевезення?»: 

https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html  

 

31.03.2020 р. в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю: «Неоплачувана відпустка чи 

дистанційна робота» 

https://drive.google.com/drive/folders/1l7KEn_hD6VaOW6eDnU6lwk4vSKWUj27c?fbclid=I

wAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

 

31.03.2020 р. в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю: «Як оформити перехід на 

дистанційну роботу?» 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/72315
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https://drive.google.com/drive/folders/1l7KEn_hD6VaOW6eDnU6lwk4vSKWUj27c?fbclid=I

wAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 
 

 

1.1.7. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини (кількість 

запланованих заходів – 18): 

 
10.01.2020 р.  спільно з інспектором Близнюківського районного 
сектору філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області в 

приміщенні філії проведено бесіду для осіб, які перебувають на 

обліку на тему: «Порядок стягнення заборгованості за кредитним 

договором». 
Повідомили про права осіб у виконавчому провадженні, опис майна, 

стягнення боргу заробітної плати та інших доходів боржника у разі 

пред’явлення банком виконавчого листа до виконання.  

 

 
15.01.2020 року з особами, що перебувають на обліку в 

Барвінківському районному секторі філії Державної 

установи "Центр пробації" в Харківській області та 

коллективом проведено семінар на тему: "Електронні 

сервіси Мін’юсту". Присутнім розповіли про порядок 

отримання ЕЦП, що таке BankID та які електроні сервіси 

існують.   

 

 

14.01. 2020 року на базі Кегичівської філії ДУ «Центр пробації» з 

особами, що перебувають на обліку проведено бесіду на 

тему: «Порядок розірвання шлюбу з засудженою 

особою». Присутнім повідомили, що вони мають можливість 

ініціювати питання розірвання їх шлюбу в судовому порядку або 

розірвати шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного 

стану за взаємною згодою з другим із подружжя, та у разі відсутності 
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спільних дітей. 

20.01.2020 р. – в приміщенні Лозівського міськрайонного відділу філії 

ДУ «Центр пробації» в Харківській області для осіб, які перебувають на 

обліку провели правове інформування на тему: «Права засуджених». 

Присутнім розповіли про можливість написання скарг, заяв та їх розгляд у 

відповідності до законодавства, повагу до себе, крім того, вказали на 

отримання безоплатної правої допомоги. 

 

 

03.003.02.2020 року в приміщенні Лозівського міськрайонного відділу філії 

ДУ«Центр пробації» в Харківській області для осіб, які перебувають на 

обліку семінар на тему: «Як уберегтись від неправомірних дій 

колекторів».присітн дізналися про те, як поводити себе у разі, коли 

додому прийшли колектори, як зупинити тиск з їх боку, до яких 

державних органів можна звернутися у разі порушення своїх прав.  

 

 

      20.02.2020 року в приміщенні Близнюківського РС філії ДУ 

«Центр пробації» в Харківській області із суб’єктами пробації 

провели семінар на тему: «Формування навичок правомірної 

поведінки». Під час бесіди було розкрито питання 

«правопорушення», «правомірна поведінка», визначено види та 

підстави юридичної відповідальності. Підоблікові брали 

активну участь в обговоренні причин вчинення правопорушень 

та наслідків їх вчинення. 

21.01.2020 для осіб, які перебувають на обліку в 

Сахновщинському районному  секторі з питань 

пробації  прочитано лекцію на тему : «Відповідальність за 

вчинення домашнього насильства».    

Присутніх проінформовано, що  за вчинення домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового 

заборонного припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування законодавством встановлено 

відповідальність у виді накладення штрафу та громадські роботи. 

 

 

07.02.2020 року для працівників РС  філії ДУ «Центр пробації» 

Харківської області проведено семінар щодо запобігання корупції. 

Присутнім розповіли про основні аспекти запобігання корупції, 

особливості заповнення електронної декларації про майновий стан 

і доходи; адміністративна та кримінальна відповідальність за 

вчинення корупційних правопорушень.   
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17.02.2020 року з особою, що перебуває на обліку 

в Барвінківському районному сектор філії ДУ 

«Центр пробації»  вХарківській області проведено бесіду на 

тему: «Спадкування за законом». Учаснику заходу вручено 

інформаційні матеріали, та надано роз'яснення щодо всіх 

поставлених питань.  

    

 

03.02.2020 року в приміщенні Первомайського відділу ДУ 

"Центр пробації" в Харківській області  проведено 

інформаційний захід в рамках якого обговорювалися 

питання взаємодії  організацій щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  особами, які перебувають на 

обліку в службі пробації, повідомлено про основні 

напрямки діяльності Бюро та питання з якими найчастіше 

звертаються особи.  

 

04.02.2020 року в приміщенні Кегичівської філії ДУ «Центр 

пробації» з особами, що перебувають на обліку проведено 

бесіду на тему: «Порядок надання медичної 

допомоги". Розповіли про порядок укладення декларації з 

лікарем, права та обов’язки пацієнтів при отриманні медичних 

послуг. 

 

 

02.03.2020 року в приміщенні Лозівського МРВ філії «Центр 

пробації» в Харківській області для осіб, які перебувають на 

обліку проведено семінар на тему: «Заборгованість за кредитним 

договором». Присутнім розповіли порядок сплати заборгованості 

за кредитним договором, порядок погашення в іноземній валюті, 

дострокова виплати заборгованості та яким чином відбувається 

реструктуризація.  

 

 

21.01.2020 для осіб, які перебувають на обліку в Сахновщинському 

районному  секторі з питань пробації  прочитано лекцію на тему : 

«Відповідальність за вчинення домашнього насильства».    

Присутніх проінформовано, що  за вчинення домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового 

заборонного припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування законодавством встановлено 

відповідальність у виді накладення штрафу та громадські роботи. 
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18.02.2020 р. – в приміщенні Сахновщинського РС з питань пробації з особами, що 

перебувають на обліку проведено семінар на тему: «Торгівля людьми  та її наслідки». 

Зустріч проводилася з метою підвищення рівня проінформованості про 

причини торгівлі людьми та про те, яким чином убезпечити себе від 

потрапляння до танет торгівців людьми, що є важливим в попередженні 

поширенні цього явища. 

 
Всього на виконання п. 1.1.7 здійснено заходів - 17 

Первомайський МЦ - 3 

Барвінківське бюро  правової допомоги – 3 

Близнюківське бюро правової допомоги  – 2 

Лозівське бюро правової допомоги – 3 

Сахновщинське бюро правової допомоги  – 2 

Кегичівське бюро правової допомоги  – 3 

 

В зв’язку з оголошенням карантину два запланованих заходи у березні не було  виконано, 

їх перенесено на другий квартал 2020 року.  

 

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 (кількість запланованих заходів – 44): 

Всього на виконання п. 1.1.7 здійснено заходів – 32. 

Первомайський МЦ - 6 

Барвінківське бюро правової допомоги  – 2 

Близнюківське бюро правової допомоги – 7 

Лозівське бюро правової допомоги  – 6 

Сахновщинське бюро правової допомоги – 7 

Кегичівське бюро правової допомоги  – 4 зокрема: 

 
14.01.2020 року для учнів 5 класу Лозівського 

навчально-виховного комлексу "Загальноосвітній 

навчальний заклад ліцей № 4" Лозівської міської 

ради Харківської області фахівець центру спільно з 

предстаниками філії державної установи "Центр 

пробації" та ювенальної превенції сектору превенції 

патрульної поліції Лозівського відділу поліцію 

ГУНП в Харківській області провели урок "Стоп-

булінг". 

 
16.01.2020 р. -  відбулася зустрічь з учнівською молоддю в 

приміщені гуртожитку Лозівського центру професійної освіти 

під час профілактичної гри «Маршрут безпеки», яка була 

проведена Лозівським міським центром молоді. Юрист центру 

розповіла дітям про порядок та умови отримання безоплатної 

правової допомоги, привела приклади життєвих ситуацій, коли 

вона може стати в нагоді, поширила серед молоді інформаційні 

матеріали. 

 

 
23.01.2020 року в приміщенні Панютинської публічної 

бібліотеки для учнів Панютинської ЗОШ проведено правову гру 
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«Важниця», яка допомогла дітям поринути в світ правових знань, дізнатися якомога більше про те, 

яким чином врятувати світ за допомогою дівчини Важниці.  

 
  

 

 

06.02.2020 року в приміщенні Юнацької бібліотеки Управління культури 

Лозівської міської ради Харківської області з учнями 9 класу 

Комунального закладу ліцей № 1 провели гру «Важниця». Діти перевірили 

свої знання з права, дізналися багато нового та цікавого.   

 

 

 

 

 

24.01. 2020 року у Кегичівській музичній школі проведено 

урок з нагоди свята Дня Соборності України на тему: «Знай 

свої права, дитино!»  з вихованцями школи. Фахівець бюро 

розповіла про історичну подію воз’єднання українських 

народів багато років тому, а потів очолила подорож дітей до 

країни Права та розповіла дітям під час неї про основні права 

та свободи дітей в Україні.  

 

21.01. 2020 року з учнями 1 класу Близнюківського 

ліцею провели заняття на тему: «День Соборності 

України: історія виникнення свята та його значення. 
Подорож в країну Права» до Дня Соборності 

України. В ході заняття діти здійснили  

мандрівку і до країни Права,  дізналися про основні 

права та свободи дітей в Україні. 

 

 

. 

28.01.2020 р. в приміщенні Близнюківського БДЮТ 

Харківська область для вихованців закладу 

проведено гру «Ліза та її друзі подорожують світом». 

Діти вчилися збирати валізу, виходити з різних цікавих 

ситуацій.  
 

 

 
 

06.02. 2020 року спільно з начальником служби у 

справах дітей Близнюківської РДА та провідним 

спеціалістом Близнюківського РВ ДРАЦСу 

Східного міжрегіонального  управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) проведено 

заняття з вихованцями Надеждинського 



23 
 

дошкільного закладу на тему: «Подорож в країну права», під час якого в ігровій формі діти 

дізналися про основні права та обов’язки дитини.  
 

 

 

28.01.2020 фахівцем відділу «Сахновщинське БПЛ» для учнів 

10 класу Сахновщинської ЗОШ  І-ІІІ ступеней  № 2  прочитано 

лекцію на тему : «Майнові права  дітей».  Під час лекції 

присутніх проінформовано, що  фізична особа, яка не досягла 

чотирнадцяти років (малолітня особа), має право самостійно 

вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається 

дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби 

особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному 

розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість. 
 

 

 13.02.2020 року для учнів 8 класу Сахновщинського 

ЗЗО № 1 проведено урок  на тему : «Рівні права, 

рівні  можливості».  

Під час лекції  розглядали поняття такої 

важливої соціальної категорії як "ґендер"; виховання 

засад ґендерної рівності та поваги до прав і свобод 

кожної статі.  

 

 

 

25.02.2020 року в приміщенні Комунального закладу 

«Панютинський ліцей» Лозівської міської ради Харківської 
області з учнями проведено урок на тему: «Скажи торгівлі 

людьми - Ні».  

Присутні переглянули повчальні відеоролики, дітям 

розповіли про те, які бувають види торгівлі людьми, 

прослухали змістовну та цікаву інформацію.  

 

 

28.01.2020 фахівцем відділу «Сахновщинське БПЛ» для 

учнів 10 класу Сахновщинської ЗОШ  І-ІІІ ступеней  № 

2  прочитано лекцію на тему : «Майнові права  дітей».  Під 

час лекції присутніх проінформовано, що  фізична особа, 

яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має 

право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. 

Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він 

задовольняє побутові потреби особи, відповідає її 

фізичному, духовному чи соціальному розвитку та 

стосується предмета, який має невисоку вартість. 

 

26.02.2020 року в приміщенні Лозівського центру молоді з 

учнями 8 класу Лозівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 Лозівської міської ради Харківської області 

фахівець центру провела гру: «Всесвіт можливостей». Діти із 

задоволенням створювали «діамант» загроз та можливостей 

Інтернету, розкладаючи картки гри таким чином, щоб на 

зображеннях були позитивні сторони користування 
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Інтернетом та небезпека, яка може спричинити шкоду.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
10.03. 2020 року в приміщенні Красненської ЗОШ I-III 

ступенів з учнями 8-11 класів проведено урок на тему: 

"Безпечний інтернет". В ході заходу обговорювалися 

особливості безпечного використання інтернету, 

повідомлено про види шахрайства в соціальних мережах та 

міру відповідальності за вчинення злочинних дій. Також, 

наприкінці уроку був проведений тест на виявлення 

комп`ютерної залежності учнів. 

 

 
20.02. 2020 року спільно з начальником служби у 

справах дітей Близнюківської РДА, інспектором 
Близнюківського РС філії ДУ «Центр пробації» в 

Харківській області, провідним 

спеціалістом Близнюківського районного  відділу 
ДРАЦСу Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків та інспектором 

ювенальної превенції СППП Близнюківського ВП 

Лозівського ВП ГУНП проведено годину спілкування на 
тему: «Ти і закон» з учнями Садовської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Близнюківської районної ради Харківської області. Під час зустрічі були обговорені такі важливі 

питання як права та обов’язки дитини, що таке  «правопорушення», «правомірна поведінка», 
визначено види та підстави юридичної відповідальності неповнолітніх, проблему булінгу серед 

підлітків.  

 
03.03.2020 спільно з начальником служби у справах 

дітей Близнюківської РДА, старшим інспектором 

Близнюківського РС філії ДУ «Центр пробації» в 
Харківській області майором внутрішньої служби, 

начальником відділу соціальної 

роботи  Близнюківського РЦССДМ проведено заняття 

з учнями Добровільської ЗОШ на тему: 
«Відповідальність за вчинення булінгу». 

В ході уроку організатори заходу розповіли дітям, що 

таке боулінг та які його види, які існують ознаки та 
прояви цього явища та місця вчинення булінгу.  

 

03.03.2020 року серед учнів 4 класу початкової школи 
Добровільської ЗОШ проведено конкурс малюнків на 

тему: «Стоп насильство». За участь у конкурсі всі 

діти отримали подарунки. 

 

 

 

 

 
05.03.2020 року для учнів 9-11 класів 

Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступеней  проведено 

заняття  з елементами  гри: «Попередження  домашнього 
насилля».  Під час гри  ознайомилися  з  поняттям  та 

видами насильства, розглядали 

приклади  насильства  щодо себе та інших, 
небайдуже  відношення до проблем  жорстокості та 

насилля.   
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11.03.2020 року спільно з старшим інспектором ювенальної превенції 

Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області., фахівцем 
Сахновщинсього РЦССДМ для учнів 8 класу Комунального закладу 

«Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр» 

Харківської  обласної ради  проведено урок на тему: «Отримання 

паспорта у віці 14 років, заміна SD-картки в 18 років». Дітям  розповіли 
про процедуру отримання паспорта в 14 років , які документи 

 

 

 

 

 

 

В зв’язку з оголошенням карантину 12 запланованих заходів у березні не було  виконано, 

їх перенесено на другий квартал 2020 року.  

 

1.1.11. Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

громадських приймальнь, ОМС , юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів 

та інших провайдерів щодо надання ними БППД  (кількість методичних рекомендацій – 

1):  

 

Протягом звітного періоду Центром розроблено методичні рекомендації для ОМС на 

тему:«Порядок надання безоплатної правової допомоги» та надіслано до 19 ОМС. 

 

 
Завдання 1.3 Сприяння розвитку  інформаційно-методичної бази з типових правових питань, 

покращення якості, повноти та оперативності надання правових консультацій працівниками 

регіональних / місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, обміну 

досвідом та формування кращих практик надання правової допомоги суб’єктам права на таку 

допомогу. Популяризація «WikiLegalAid» 
 

1.3.1 Складання, розміщення та редагування у встановленому порядку юридичних 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу 

правових консультацій "WikiLegalAid"(кількість запланованих консультацій – 1) 

Протягом звітного періоду, працівниками центру відредаговано та доповнено раніше 
розміщені на платформі статті: 
1. «Зміна обвинувачення (перекваліфікація статті) під час досудового розслідування і в суді» 
2. «Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка не 
набула права на пенсійні виплати»  

 

1.3.2 Редагування,підтримання в актуальному стані правових консультацій на основі 

типових звернень громадян у довідковій онлайн-платформі правових консультацій 

"WikiLegalAid" (запланована кількість актуалізацій – 6); 

Регулярно (двічі на місяць) здійснюється  контроль за виправленням та підтримуванням в 

актуальному стані статей довідкової онлайн-платформи правових консультацій 

"WikiLegalAid", внесених працівниками центру. Перевірено на відповідність  діючій 
нормативній базі статті, розміщені на платформі правових консультацій (станом на 
31.03.2020 року) на теми: 

1. “Порядок отримання застрахованими особами санаторно-курортного лікування”;  

2. “Виплата грошової компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку та вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування”; 
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3.   “Пільги та гарантії для осіб з інвалідністю”;  

4.  “Вимоги до претендентів на нагородження золотою або срібною медалями випускників 

навчальних закладів ”;  

5.   “Пільги щодо здобуття освіти, передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування” ;  
6.   “Захист тварин від жорстокого поводження”,  
7.   “Вилов безпритульних тварин”,  
8. “Про присвоєння юридичним особам   імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій” ; 
9. “Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі будинки” ; 
10. “Порядок ведення трудової книжки фізичною особою підприємцем” ; 
11. “Представник юридичної особи , щодо якої здійснюється кримінальне провадження”; 
12. “Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб”; 

13. “Захист прав пасажирів на залізничному транспорті; 

14.  “Пільги на проїзд залізничним транспортом”; 

15.  “Порядок набуття права власності на нерухоме майно члена кооперативу в порядку 
спадкування.”  
16. “Третя особа в кримінальному процесі, щодо майна якої вирішується питання про 
арешт”. 
17.  “Порядок набуття права власності на нерухоме майно члена кооперативу в порядку 
спадкування.”   
Крім того, раніше розміщена центром стаття на тему: «Порядок перебування громадян на 

обліку в центрі зайнятості» включена до складу статті «Умови призначення, тривалість та 
розмір виплати допомоги по безробіттю».   

 Завдання 1.4 Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад для 

якісного забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД та комунікація. 

Створення сприятливих умов для реалізації правових можливостей та рівного доступу 

до правосуддя. Підвищення правової обізнаності. 

1.4.1 Актуалізація даних та налагодження зв'язків щодо мережі стейкхолдерів. 

Формування реєстру мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД 

(запланована кількість – 1) 

Центром постійно актуалізується  мережа стейкхолдерів, вживаються заходи для 

створення сприятливих   сприятливих умов для реалізації правових можливостей та 

підвищення правової обізнаності  жителів громад.  Після проведеного правопросвітнього 

заходу  було укладено  угоду про співпрацю зі службою у справах дітей Барвінківської 

районної державної адміністрації у Харківській області.  

 

1.4.3 Проведення робочих зустрічей керівників МЦ з представниками органів місцевого 

самоврядування (ОМС), державних органів, громадських організацій з метою 

налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових 

стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного провайдера на рівні 

територіальних громад; налагодження співпраці з юридичними клініками (запланована 

кількість заходів - 1). 

 

05.02.2020 року – начальник відділу організації та надання безоплатної вторинної правої 

допомоги та роботи з її надавачами Шевченко О.Б. відвідала День відкритих дверей у 

Лозівському міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області», присвячений 5 річниці прийняття Закону України «Про пробацію». На 

заході були присутні представники ОМС, керівники місцевих установ та організацій.   
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Крім того, на виконання завдання 1.4. директором центру було проведено декілька робочих 

зустрічей з керівниками  Лозівської та Первомайської міськрад  з питань реалізації  

прийнятих  у цих містах Програм правової допомоги, покращення стану фасаду та фойє  

приміщення де розміщено  відділ «Лозівське бюро правової допомоги». 

В приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської області відбулася зустріч з 

представниками EU Project "Pravo-Justice" в якій взяла участь і директор центру. Під час 

спілкування були обговорені напрямки діяльності місцевого центру та приклади взаємодії з 

місцевим судом.  

 

1.4.5 Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів 

співпраці та напрацювання нових підходів)- запланована кількість меморандумів – 1. 

Центром протягом звітного періоду укладено  угоду про співпрацю зі службою у справах 

дітей Кегичівської районної ради Харківської області.  

 

2  КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД  

Завдання 2.1. Підвищення рівня задоволеності клієнтів системи БПД отриманими послугами, 

залучення адвокатів  до системи надання БВПД, підвищення їх кваліфікації. Реалізація "peer 

review" 

2.1.1 Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД (кількість аналітичних заходів – 1) 

  Проведено  щоквартальний аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та 

забезпечення укладання контрактів з адвокатами.  

      З метою задоволення  цієї потреби проведено масштабну інформаційну кампанію щодо  

проведення конкурсу адвокатів з метою залучення нових адвокатів-партнерів до системи 

безплатної правової допомоги. 
 

https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?eid=ARCCR4zNu6OZDcwszisNpgx_fetf9GkVmFJbqh4FOxVQMMsWexxu-3wh8sRjHz6Qky38MiyRDUzTyClv
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2.1.4 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за допомогою 

електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться 

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

адвокати (кількість запланованих моніторингів – 1) 

 03.02.2020 року проведено інформування адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу та співпрацюють з центром про проведення 06.02.2020 року о 16.00 год 

Харківським правовим клубом Правокатор, спільно з РЦ, робочої зустрічі адвокатів з 

представниками РЦ; 

25.02.2020 року проведено інформування адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу та співпрацюють з центром, про проведення 27.02.2020 дистанційного 

семінару на тему: «Поняття та принципи медіації», проведений тренерами клубу 

PRAVOKATOR, м. Харків. 

- 04.03.2020 року на виконання листа КЦ від 03.03.2020 року № 0427-20-24 в рамках 

проведення антикорупційної інформаційної компанії поширено серед адвокатів плакати з 

відповідними пам’ятками про можливі корупційній ризики/ситуації.  

 

Захід 2.1.6. Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту(кількість запланованих наповнень – 3) 

 

Центром регулярно розповсюджуються  інформаційні дайджести БПД серед адвокатів, які 

надають БВПД та уклали контракти з Первомайським МЦ та партнерів Центру. 

На виконання листа Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях  від 30.10.2017 № 1131/10-26  Центр 

щомісяця надає інформацію щодо прикладів успішного захисту  прав та представництва 

інтересів  осіб за наданою формою. 
 

3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СИСТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ СИСТЕМИ 

НАДАННЯ БВПД 

2.1.12 Моніторинг дотримання  Порядку надання безоплатної правової допомоги (аналіз 

скарг, тестування, бесіди, виїзні консультування тощо) працівниками РЦ, МЦ та бюро 

(запланована кількість аналітичних заходів -1) 

Центром проводиться  регулярний контроль за дотриманням порядку  надання безоплатної 

правової допомоги та аналіз скарг клієнтів 

 

2.1.14  Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу 

практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці 

 21.01.2020 року проведено семінар з адвокатами, які мають намір долучитись до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на тему: « ХІІ конкурс з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Стандарти якості 

надання БВПД по ЦАС». 

04.02.2020 року на виконання доручення Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 29.01.2020 року № 0177-20-4 працівниками Первомайського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у приміщенні Лозівської міжрайонної 

юридичної консультаціях за адресою: м. Лозова, вул. Я. Мудрого, 14 проведено робочу 

зустріч з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тему: 

«Роз’яснення положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року №  8 «Про 
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затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі та договорів з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі».  

Завдання 2.2. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи 

надання БВПД та поданням адвокатами звітів з відповідними додатками, здійснення 

перевірки за їх комплектністю, правильністю  розрахунку розміру винагороди та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД 

2.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової 

допомоги (запланована кількість моніторингів – 1). 

Проведено аналіз інформації, наданої бюро правової допомоги до Центру, проведено  

перевірку виконання відділами «бюро правової допомоги» Первомайського МЦ завдань за 

основними напрямами діяльності у 2019 році. За результатом аналізу визначено пріоритетні 

напрямки цієї роботи по відділах Центру (бюро) у 1 кварталі 2020 року.  

 

 
4. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ  

 

Завдання 3.1 Розширення сфер правових  послуг для жителів територіальних громад. 

Залучення ресурсів громадських організацій для правової освіти та надання 

безоплатної первинної правової допомоги населенню. Посилення правових 

можливостей вразливих верств населення. Створення сприятливих умов для 

реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя 

 

3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня задоволеності 

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

запланованих опитувань – 1) 

    Центром  постійно  вивчається рівень задоволеності клієнтів  центру, які зверталися за 

отриманням безоплатної  правової допомоги протягом звітного періоду.  

    Протягом звітного періоду до центру та його відділів надійшло 42 письмові подяки від 

клієнтів стосовно якості надання безоплатної правової допомоги, крім того 2 подяки до 

Координаційного центру з надання правової допомоги.  

     

За допомогою форми зворотнього зв’язку під час надання безоплатної правової допомоги 

протягом звітного періоду відвідувачами (клієнтами) центру та бюро було оцінено 1747 

(100%  звернень ) у середньому 4,9-5  балів  -   за п’ятибальною шкалою.  

 

Крім того, проаналізовано  результати роботи працівників центру по складанню 

процесуальних документів та їх розгляду і  представництву у судах у 1 кв.2020 року. 

Перелік відділів 

центру  

Кількість 

виданих наказів 

Кількість 

складених 

документів 

Кількість 

позитивних 

рішень 

Відділ право 

просвітництва та 
надання БПД 

67 60 53 (в т.ч. 

завершених 
проваджень з 

представництва 

осіб в судах)  

Відділ 

«Сахновщинське 

бюро правової 

допомоги»  

8 7 1 

Відділ 

«Близнюківське 

4 2 0  
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бюро правової 

допомоги» 

Відділ 
«Барвінківське 

бюро правової 

допомоги» 

8 11 15 

Відділ 
«Кегичівське 

бюро правової 

допомоги» 

35 9 8 

Відділ «Лозівське 

бюро правової 

допомоги» 

13 11 12 

 135 100 89 

 

  За  результатами отриманих центром звернень після щомісячного узагальнення потреб 

клієнтів, які звертались за отриманням безоплатної правової  допомоги  формується  ТОП -3  

правових консультацій по кожному бюро і центру та широко поширюється на сайтах установ 

та в соцмережах. Також наприкінці звітного періоду сформовано та поширено у ЗМІ  ТОП-3  

правових консультацій у  I  кв. 2020 року.  

 
03.02.2020 р. 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2512475182359935?__xts__%5B0%5D=68.ARDlKdR3bv

hrKX9JaZhqaYPY1qHFtXxbhguFV7Je5QS79VzNeCpxvQlqBhYnjWU9OP2Z5EXGDmzyet1pwjt5qWFMI

3xPlnvNKGnuYSR3RnNMdVWC8MksDbNTSVclIY0xHVN6MW5MHXD7nrZcQTPff0gII3Tbqap5SJxsS

H2J7QS9O8lS9-oS_VrVwp7cfkGs4IcNGFHQFo6dNva6sL-

jYyVo2He35A9JadXgRuvg7U9i2I1_DP9Tt2ifCxzgX-

fWWNzedFhnIJcQ3SRAMBpuEUXcuYlFnI0Sp6W48ZrF72BcFMV3msinNOIhipH7kO8Eq7kWFrn8RwV

RtxRHpryz1jO6Zirl&__tn__=-R 

28.02.2020 р. 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/photos/a.1628510454089750/2533133750294078/?type=3&theat

er  

09.04.2020 р. 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/photos/a.1628510454089750/2566695096937943/?type=3&theat

er  

10.04.2020  р. ТОП-3 за 1 квартал 2020 р.  

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/photos/a.1628510454089750/2567351130205673/?type=3&theat

er 

3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги 

(кількість запланованих заходів – 18) 

Протягом звітного періоду працівниками відділу правової інформації та консультацій, а 

також відділів «бюро правової допомоги» Центру здійснювались виїзди до сільських рад 

районів, на які поширюється діяльність Центру – Барвінківського, Близнюківського, 

Первомайського, Лозівського, Сахновщинського та Кегичівського. Під час виїздів 

проводився прийом громадян, поширення в приміщеннях сільських рад інформаційних 

матеріалів. 
 

07.02. 2020 року відбувся виїзд для роботи мобільного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги до Новомиколаївської 

сільської ради Барвінківського району Харківської області, надано 

правову консультацію 1 особі. 
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 03.03.2020 р. в Добровільській  сільській раді 

Близнюківського району працював мобільний 

консультативний пункт, під час роботи якого надано 
консультації двом громадянам. 

 

 

 
 

 
16.01. 2020 року працював пункт доступу до БПД 

у Слобожанській селищній раді. Прийнято 4 особи з питань 

житлового та спадкового права.  
 

 

Всього протягом звітного періоду організовано 16 виїздів для роботи мобільних 

консультативних пунктів у 6 районах Харківської області. 

Первомайський МЦ - 2 

Барвінківське бюро – 3 

Близнюківське бюро – 3 

Лозівське бюро – 3 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 2, зокрема;   

   

       В зв’язку з оголошенням карантину два заплановані виїзди мобільного пункту у 

березні  не було  виконано, їх перенесено на другий квартал 2020 року.  

 

  

3.1.3 Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість працюючих дистанційних пунктів – 57) 

Бюро правової допомоги та Центром у звітному періоді організовано діяльність 52 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. Вони діють у 

центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, сільських радах та бібліотеках (з 

використанням Skype-зв’язку), територіальних відділеннях центру пробації, структурних 

підрозділах місцевих органів влади, територіальних центрах соціального обслуговування, 

військовій частині. 

За графіком, впродовж звітного періоду громадяни мали можливість отримати безоплатну 

правову допомогу через дистанційні пункти доступу до БПД шляхом Skype-зв’язку із: 

Олексіївською, Лозівською сільською радою, Верхньосамарською, Олександрівською, 

Бурбулатівською сільськими бібліотеками Близнюківського району, Парасковіївською, 

Новопарафіївською та Слобожанською сільськими бібліотеками Кегичівського району, 

Іллічівською сільською радою Барвінківського району, Аполонівською  бібліотекою 

Сахновщинського району,  Сахновщинською, Барвінківськими  центральною районною та 

дитячою бібліотеками, Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками Лозівського району, 
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Артільним, Чернігівським старостинськими округами, Первомайською центральною міською 

бібліотекою, Первомайським міськрайонний центром зайнятості, Олексіївською, 

Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району, Барвінківським районним 

ЦСССДМ, Новопарафіївською сільською радою Кегичівського району, Царедарівським 

старастинським округом Лозівської міської ради. 

 

В зв’язку з оголошенням карантину 5 запланованих дистанційних пунктів у березні не 

було  виконано, їх перенесено на другий квартал 2020 року.  

 

 

3.1.5. Публічна презентація результатів діяльності РЦ та підпорядкованих йому МЦ 

разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ (кількість запланованих 

заходів – 1) 
  

05.03.2020 р. – в приміщенні Центральної бібліотечної системи 

відбулася презентація роботи « Лозівське бюро  правової  

допомоги» за час діяльності. 

Обговорювалися показники діяльності бюро за 2017-2020 

роки, повідомлено про види послуг, які надаються в рамках 

БППД та порядок отримання БВПД. 

 

 

 

 

 3.1.4 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги 

Представниками  Первомайського місцевого центру протягом звітного періоду надано 

адресну правову допомогу 1 особі , яка  у зв’язку з обмеженими можливостями пересування 

не мала можливості особисто звернутись за правовою допомогою до приміщень центру чи 

бюро правової допомоги.  

Завдання 3.2 Забезпечення реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», відповідно до наказу 

Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 № 

172/5/10 

3.2.2 Збільшення мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД 

(запланована кількість – 2) 

Центром укладено угоди про співпрацю з Комунальною установою «Близнюківський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та Міською 

бібліотекою Лозівської міської ради Харківської області.  

3.3.1 Аналіз карти правових потреб з питань пов'язаних з земельними правовідносинами 

(запланована кількість аналізів – 1) 

 

Центром  проведено аналіз карти правових потреб клієнтів центру які зверталися за 

отриманням безоплатної  правової допомоги протягом звітного періоду, пов’язаних з 

земельними правовідносинами. 

 Також за результатами звернень  узагальнено потреби клієнтів, які звертались за 

отриманням БВПД. 

  Протягом звітного періоду  до центру надійшло 26  звернень про надання БВПД  від  

землевласників щодо  поновлення  їх порушеного  права власності на земельні ділянки. 
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3.3.2. Забезпечення надання БППД з питань пов’язаних з земельними 

правовідносинами у письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання.  

Центром забезпечено надання 8 письмових консультацій по земельним правовідносинам.   

 

3.3.5. Написання статей з питань земельних правовідносин у довідково-інформаційній 

платформі 

 На правовій платформі "WikiLegalAid" відредаговано та доповнено статтю на тему: 
«Договір міни земельної ділянки»  

 

5. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

Завдання 4.1 Оптимізація адміністративних витрат систем и БПД та Мінімізація 

адміністративних витрат системи БПД. Підвищення якості управління. 

  

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. 

21-22.02.2020 р. директор центру взяла участь у тренінгу «Ідентифікація медіабельних 

сімейних та спадкових спорів. Кваліфіковане пропонування клієнтам вирішити спір за 

допомогою медіації», який проводився в м. Вінниця в приміщені НИВ місто Змістів.  

 

4.1.2. Розробка пропозицій змін до штатного розпису, з урахуванням навантаження 

та подання його на затвердження (за потреби): 

Розробка пропозицій не проводилася. 

 

 4.1.4 Організація та участь у засіданнях Керівної ради. 

03.01.2020 р. та 27.02.2020 р - директор центру взяла участь у засіданні Керівної ради. 

 

4.1.6. Проведення робочих нарад, навчань у різних формах, в т. ч. внутрішніх навчань 

відповідно до потреб, анкетування працівників центру з питань організації роботи, 

проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою прийняття 

управлінських рішень (кількість запланованих заходів – 3)  

30.01.2020 р. -  проведено внутрішнє навчання на тему: «Надання БВПД власникам 

земельних ділянок». 

28.02.2020 р. – проведено внутрішнє навчання «Законодавство з питань декларування у 2020 

році» 

30.03.2020 р. -  проведено внутрішнє навчання на тему: «Законодавчі зміни під час 

карантину». 
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4.1.7. 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) 

 

23.01.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь у дистанційному семінарі в 

режимі Skype зв’язку на тему: «Обговорення методичних рекомендацій щодо організації 

надання безоплатної правової допомоги», який проводився працівниками правового клубу 

PRAVOKATOR. 

27.02.2020 р. – працівники бюро та центру взяли участь у дистанційному семінарі на 

тему: «Поняття та принципи медіації», який проводився працівниками правового клубу 

PRAVOKATOR 

 

4.3 Спрощений доступ до безоплатної правової допомоги, розвиток системи БПД 

4.3.2.  Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладання договорів про співпрацю 

(планова кількість -1). 

 

Підписано угоду про співпрацю між Первомайським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Лозівським міськрайонним товариством німців 

«Відергебурт». 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Первомайським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1747 звернень клієнтів, з них 1571 особам було надано правову 

консультацію,  157 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнтів було 

перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 156 рішень 

про надання БВПД, з них видано 26 доручень адвокатам, винесено  135  наказів про 

призначення працівника Центру для надання БВПД (представництво клієнта в суді або 

складення процесуальних документів), прийнято та оплачено адвокатських актів - 17. 

Винесено 1 наказ про відмову в наданні БВПД, видано 5 доручень на заміну надавача 

БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 
звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правової 

інформації та 
консультацій 

548 467 81 0 

2 
Відділ «Кегичівське 

бюро» 
269 232 37 0 

3 
Відділ «Барвінківське 

бюро» 
139 131 8 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

бюро» 
147 143 4 0 
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5 Відділ «Лозівське бюро» 398 382 16 0 

6 
Відділ «Сахновщинське 
бюро» 

246 235 11 0 

  Разом по МЦ 1747 1590 157 0 

       Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:  

Адміністративне право  66 4% 

Адміністравне правопорушення  8 1% 

Житлове право  170 10 % 

Земельне право 82 5% 

Кримінальне право  11 1 % 

Кримінальний процес 33 2 % 

Пенсійне право 92 5 % 

Податкове право 28 2% 

Сімейне право  265 15 % 

Спадкове право  161 9% 

Трудове право 121 7% 

Цивільне право 259 15% 

Цивільний процес 136 8% 

Соціальне забезпечення 88 5% 

Виконання судових рішень 55 3% 

Інші питання  171 10% 

 

 

Серед категорії  «інші питання» (всього 171 звернення) питаннями є: з конституційного 

права  - 115 (6,5%); медичне право – 11 (0,6%), неправові питання – 26 (1,4%), з 

міграційного права – 10 (0,5 %); з військового права – 9 (0,5 %). 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень 

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід особи не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)  - 93  (59,6 %), особам з інвалідністю – 10 

(6,4 %), ветеранам війни  - 16 (10,2 %); внутрішньо переміщеним особам – 8 (5,1 %);  

власники земельних ділянок – 26 (16,7%); особи, які постраждали від домашнього 

насильства – 3 (1,9%). 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

період було: 

Здійснено 17 виїздів мобільних пунктів, з них 16 виїздів – до старостинських округів 

та сільських/селищних рад, 1 виїзд для надання адресної допомоги.  

та забезпечено діяльність 52 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

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

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 99 

осіб, з яких: 

- 41 особі - під час роботи  мобільних консультаційних пунктів надано правові 

роз’яснення, консультації. 

- 58 осіб  звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 13 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та з 4 

організаціями налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 17 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  121  правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 167 матеріалів з питань захисту прав людини ; 

 надано 16 клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

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

бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу(в 

т.ч. 

адресна  

допомога) 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів 

(включаючи   

скайп - 

зв’язок)/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в т. ч.: 17/42  52/ 58 1/19 121 16 

2 Первомайський МЦ 2/6 10/19 1/19 19 3 

3 
Відділ «Барвінківське 

БПД» 
4/4 6/3 0 19 1 

4 
Відділ «Близнюківське 

БПД» 
3/7 9/6 0 21 3 

5 Відділ «Кегичівське БПД» 2/6 12/11 0 22 3 

6 Відділ «Лозівське БПД» 3/6 8/8 0 20 3 

7 
Відділ «Сахновщинське 

БПД» 
3/13 7/11 0 20 3 

 

 


