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1.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ

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 соціальновразливим 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: 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 тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для
цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС,
ОВВ, іншими установами та організаціями, ГО тощо, спрямовані на
найактуальніші питання життя громад.
03 січня 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. в приміщенні Зміївської районної ветеранської організації громадської
організації Асоціація Ветеранів МВС України проведено робочу зустріч з керівником
ветеранської організації, в ході якої було з’ясовано механізм захисту порушених прав
ветеранів МВС та як їх відновити.

10 січня 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомога»
Золотухіною І. проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом відділу соціальноекономічного розвитку та підприємництва Красноградської міської ради. Під час зустрічі
було проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
правової допомоги, поширено інформаційні буклети та вироблено стратегію подальшої
співпраці.

10 січня 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. з метою розширення доступу соціально вразливих категорій до
безоплатної правової допомоги у приміщенні читального залу КУ «Зміївський геріатричний
пансіонат» проведено зустріч та бесіда з мешканцями закладу. В ході зустрічі фахівцем
бюро, вивчивши проблеми клієнтів, дослідивши обставини справи, надано роз’яснення з
правових питань.

18 січня 2019 року директор Центру Сіренко О. разом з заступником директора
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та
Харківській областях Гайворонською В., а також заступник відділу «Ізюмське бюро
правової допомоги» Хотетовська Т. провели робочу з представниками мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
Краснолобовою І.М. та Бартєнєвою А.О. а також та керівником мобільної бригади
Шведчиковою Л.О. Зустріч відбулась з метою налагодженя взаємодії з мобільними
бригадами соціально-психологічної допомоги та виконання положень укладеного
Меморандуму про співпрацю. Метою зазначеного Меморандуму є створення сприятливих
умов забезпечення надання особам, постраждалим від домашнього насильства та
насильства за ознакою статі, а також особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України, брали участь у бойових діях під час проведення
антитерористичної операції, членам їх сімей та особам, які перебували в полоні та
пережили катування, безоплатної правової допомоги, сприяння захисту їх прав. Присутні
обговорили напрямки спільної діяльності на 2019 рік, а саме:
• було вироблено спільний механізм співпраці про обмін інформацією щодо
постраждалих осіб, які потребують безоплатної правової допомоги та /або
послуг соціально-медичного та психологічного характеру, а також
перенаправлення таких осіб з метою забезпечення надання їм відповідної
допомоги;
• обговорено організацію та проведення спільних заходів протягом 2019 року
(конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей), спрямованих на підвищення
правової поінформованості постраждалих осіб, учасників АТО, членів їх сімей та
осіб, які перебували в полоні та пережили катування, щодо захисту своїх прав, у
тому числі в рамках правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО», а також
міжнародної кампанії «16 Днів Активізму проти гендерного насильства в
Україні»;
• розроблено механізм розповсюдження серед постраждалих осіб, учасників АТО,
членів їхніх сімей та осіб, які перебували в полоні та пережили катування,
інформаційних матеріалів щодо їхніх прав та соціальних гарантій, передбачених
законодавством України, зокрема права на безоплатну правову допомогу.

22 січня 2019 року з нагоди святкування сторіччя Дня Соборності України
начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" Ярошенко Н. проведений
правопросвітницький захід для працівників та відвідувачів Дергачівської центральної
бібліотеки, під час якого присутні мали змогу отримати інформацію щодо історії
проголошення Акту злуки, як однієї з важливих подій в розвитку нашої країни, який
ознаменував перше об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу та їх
значення для розбудови економічно й духовно багатої, вільної і демократичної сучасної
України.

23 січня 2019 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О., провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Золочівському
районному центрі зайнятості на тему: «Основні відмінності трудового договору від
цивільно- правових договорів». Присутнім було донесено, чим цивільно-правовий договір
відрізняється від трудового в тому, що за трудовим договором оплачується процес
праці, а за цивільно-правовим договором – його результат.
Крім того, присутніх було поінформовано про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується Міністерством
юстиції по всій Україні у співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги.
Основною метою проекту є формування нової правової свідомості шляхом інформування
громадян про їхні права та надання механізмів щодо їх захисту. Громадяни зверталися з
питань спадкування, стягнення аліментів та соціального захисту. Працівник бюро
надала роз’яснення та консультації 6 громадянам на поставлені питання, а також
забезпечила присутніх інформаційними матеріалами та буклетами.

23 січня 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. на базі КЗ «Централізована бібліотечна система» Зміївського району
Харківської області для всіх фахівців та бібліотекарів Зміївського району проведено
лекцію-семінар на тему: «Насильство в сім’ї. Як захистити себе та родину».

29 січня 2019 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. на базі Золочівської централізованої бібліотечної системи було
організовано та проведено правопросвітницький захід з бібліотекарями сільських філій
на тему: «Монетизація субсидій. Актуальні питання». Спеціаліст бюро розповідала, про
те що у 2019 році субсидії в Україні монетизують. Що це означає і як відбуватиметься
монетизація було детально роз’яснено в ході заходу. Фахівець бюро роз’ясняла порядок
процедури монетизації субсидій, основні етапи монетизації, які потрібно подавати
документи для отримання субсидії готівкою. У ході заходу присутні ставили питання,
які стосувались порядку отримання готівки, яка залишається на рахунках після

опалювального сезону та переваг та недоліків монетизації субсидії.
По закінченню заходу працював мобільний пункт консультування. Присутні
громадян ставили питання, що стосувались порядку укладення договору оренди
земельної ділянки, порядок оформлення житлової субсидії, порядку отримання
повторного свідоцтво про шлюб, порядку стягнення заборгованості по аліментах та
отримали вичерпні відповіді на них. Під час роботи консультпункту було надано
роз’яснення 4 громадянам.

06 лютого 2019 року заступник начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волкова А. взяла участь у круглому столі, що відбувся в Дергачівському відділі
поліції ГУНП України в Харківській області на тему: “Протидія насильства в сім'ї”.
Учасники круглого столу запланували в рамках національного правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведення спільних інформаційних роз'яснювальних заходів
для громадян різних категорій з метою підвищення обізнаності населення України з
питань попередження насильства в сім'ї, жорсткого поводження з дітьми, формування
свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

08 лютого 2019 року начальник відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами Гончаров В. взяв участь у Рublic discussion на тему: «Захист прав та свобод
вразливих верств населення як елемент протидії наркотичній субкультурі. Перед усім, це
пов’язано з тим, що Конституція України гарантує кожному право на професійну
правничу допомогу. В Україні діє система безоплатної правової допомоги і представляє
собою безоплатну первинну та вторинну правову допомогу.Законом України «Про
безоплатну правову допомогу» визначено, що право на безоплатну правову допомогу –
гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи
без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту,
отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках,
передбачених цим Законом.

08 лютого 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО» проведено робочу зустріч із представниками державних органів та адвокатом
системи безоплатної правової допомоги задля обміном практичного досвіду адвокатом з
працівниками державних органів. В заході приймали участь заступник начальника
Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області Нагорна О. О., начальник
Зміївського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області Рибак Г. О., адвокат
системи БПД Міщенко І.І. В ході зустрічі визначено основні проблеми, що виникають у
громадян та шляхи їх вирішення. По питанню порядку денного прийняті узгоджені рішення
для взаємодії всіх державних інституцій.

13 лютого 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО» спільно із в. о. першого заступника начальника Зміївського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України в Харківській області Слонь К. С. та старшим державним
виконавцем Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області Хмель О. І. для
пенсіонерів та всіх відвідувачів пенсійного фонду прочитано лекцію на тему: «Захист прав
пенсіонерів та людей похилого віку» та «Порядок виконання рішення суду органами ДВС
стосовно виплат грошових коштів дітям війни».

19 лютого 2019 року начальник відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Ярошенко Н. прийняла участь у круглому столі з питань протидії булінгу, який відбувся на
базі управління освіти, культури і туризму Дергачівської РДА. Активними учасниками
"круглого столу” були також практичні психологи і соціальні педагоги закладів загальної
середньої та дошкільної освіти, представник ювенальної превенції Дергачівського відділу
поліції. Під час зустрічі представник Центру виступила з доповіддю про основні
положення закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
булінгу (цькуванню)”, а саме: були обговоренні зміни до закону “Про освіту”, які
визначають механізм з протидії цькуванню, а також зміни до Кодексу про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за булінг учасників освітнього процесу.

19 лютого 2019 в приміщенні комунальної установи територіального центру
соціального обслуговування Нововодолазької селищної ради для відвідувачів центру
головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О.
проведено лекцію на тему: «Порядок оформлення, умови надання та підстави відмови в
наданні субсидії», а також присутнім були надані роз’яснення про безоплатну правову
допомогу. Наприкінці зустрічі всім були роздані інформативні буклети та інформацію про
бюро.

21 лютого 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. проведено інформаційну компанію серед працівників Зміївського районного
військового комісаріату Харківської області, з питань декларування.

21 лютого 2019 року в приміщенні Зміївського районного будинку культури
начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником О. спільно із
заступником начальника Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області в
рамках інформаційної компанії «Я маю право Голосу!» проведено поширення буклетів про
діяльність Бюро та Центру. Роз’яснено про послуги, які можна отримати безкоштовно
звернувшись до Бюро. Інформаційна компанія пройшла під гаслом «Я маю право знати свої
права».

22 лютого 2019 року Десятником О., начальником відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» проведено інформаційну компанію серед працівників КУ Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Зміївської районної ради
Харківської області, з питань декларування.

25 лютого 2019 року заступник начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волкова А. разом з спеціалістом відділу систематизації законодавства, правової
роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у
Харківській області Терещенко Л.О. був проведений спільний прийом громадян на базі
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Дергачівської РДА. Громадяни отримали консультації щодо порядку визнання особи такою,
що втратила право користування житлом, приватизації земельної ділянки, здійснення
перерахунку пенсії, присвоєння поштової адреси та інших питань.
Під час заходу його відвідувачі дізналися про магістральні напрямки
правопросвітницького проекту “Я маю право!”, механізм виконання рішення суду,
законодавчі засоби захисту прав дітей та жінок, порядок доступу до безоплатної
вторинної правової допомоги тощо.

В межах інформаційної кампанії для громадян з питань декларування, працівниками
відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. та П’ятак С., з метою підвищення
правової обізнаності суб’єктів декларування, було організовано та проведено: 25 лютого
2019 року заступником начальника відділу – робочу зустріч із посадовими особами
Комунального підприємства «Архітектурно – інвентаризаційного бюро Золочівської
селищної ради» та 28 лютого 2019 року головним спеціалістом відділу, було проведено
правопросвітницький захід із працівниками юридичного відділу Золочівської селищної ради.
Працівниками бюро було роз’яснено норми Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України, щодо відповідальності за неподання
чи несвоєчасне подання декларації або зазначення в ній недостовірних відомостей? Для
присутніх було надано друковані інформаційні буклети з даного питання, виготовлені
системою БВПД, а також матеріали та роз’яснення щодо реалізації
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та з інших правових тематик.

27 лютого 2019 року заступник начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги” Волкова А. взяла участь у круглому столі, що відбувся в Дергачівській районній
державній адміністрації, за участю представників органів державної влади і місцевого
самоврядування, під час якого нагадала про особливості подання службовими особами
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також
роз'яснила присутнім про відповідальність, яку несуть декларанти, при заповненні
електронної декларації.

01 березня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді в рамках національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
було проведено бесіду щодо роз'яснення порядку заповнення електронних декларацій та їх
своєчасного подання суб’єктами публічного права.

11 березня 2019 року головний спеціаліст відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» Білик Ю. спільно з головним спеціалістом Зачепилівського РВ ДРАЦС ГТУЮ
Булгаковою С.В. було проведено робочу зустріч з керівництвом Зачепилівського районного
управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської РДА

14 березня 2019 року начальником відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги"
Куцеконем М. було проведено зустріч з працівниками відділу військового обліку виконавчого
комітету Мереф'янської міської ради. Під час даного заходу були обговорені питання
пов'язанні з наданням психологічної допомоги учасникам бойових дій.

15 березня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області бесіду на тему: «Європейська конвенція з прав
людини і основоположних свобод».

18 березня 2019 року Золотухіною І., начальником відділу «Красноградське бюро
правової допомоги» в приміщенні Красноградського територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян для працівників даної
установи проведено бесіду на тему: «Права та обов’язки суб’єктів декларування». По
закінченню працівник бюро проінформувала присутніх про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширила інформаційні
буклети.

18 березня 2019 року заступником начальника відділу "Мереф'янське бюро правової
допомоги" Гогіним В. було здійснено робочу зустріч з працівниками КУ "Мереф'янський
центр надання соціальних послуг". В рамках даного заходу були обговорені питання
утримання повнолітніми дочкою, сином своїх батьків.

21 березня 2019 року заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» Родіним Д. в приміщенні Благодійного фонду Харківської області було проведено
право роз’яснювальну роботу на тему: «Підстави позбавлення батьківських прав та
наслідки позбавлення батьківських прав для батьків».

22 березня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Управління соціального захисту населення Балаклійської
районної Державної адміністрації в рамках національного правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію на тему: «Доступ громадян до безоплатної
правової допомоги». По закінченню лекції було роздано інформаційні матеріали, а саме: «Як
отримати безоплатну правову допомогу».

22 березня 2019 року начальником відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги"
Куцеконем М. було здійснено робочу зустріч з працівниками КУ "Мереф'янський центр
надання соціальних послуг". В рамках даного заходу були обговорені питання оскарження
бездіяльності органів влади.

29 березня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками відділу державної виконавчої служби у Вовчанському
районі Харківської області, з метою реалізації правопросвітницької кампанії
«Відповідальне батьківство» загального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» для підвищення обізнаності населення про механізми реалізації та захисту прав
дитини на належне утримання та безпечне освітнє середовище провели для присутніх
відвідувачів інформування щодо: розміру, підстав та порядку нарахування аліментів; нових
правил виїзду з дитиною за кордон; порядку отримання податкової знижки на навчання,
інших стимулів та гарантій; порядку отримання послуги «Муніципальна няня».

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню,
затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю.
15 січня 2019 року у Нововодолазькому РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області за
участю головного спеціаліста відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою
О. проведено робочу зустріч. Висвітлено основні напрямки проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!», шляхи реалізації та спільні дії на 2019 рік.

20 січня 2019 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Пілюгіним Д. була організована робоча зустріч з начальником Нововодолазького
районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській
області. В ході заходу були обговорені питання щодо взаємодії в забезпеченні реалізації
громадянами особистих немайнових і майнових прав, а також шляхи реалізації
загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я
МАЮ ПРАВО!».

29 січня 2019 року начальник відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіна І. в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області провела робочу зустріч з заступником начальникастаршим лейтенантом внутрішньої служби Батюк О.О. та працівниками даної установи
стосовно «Виконання основних напрямків співпраці, відповідно до укладеного між
Адміністрацією Дер-жавної кримінально-виконавчої служби України, Державною
установою «Центр пробації» та Корди-наційним центром з надання правової допомоги
Меморандуму про співпрацю від 17.09.2018 року». Під час зустрічі було обговорено тему
«Заборонний і обмежувальний приписи: нові підходи у протидії домашньому насильству»
та проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
пра-вової допомоги, поширено інформаційні буклети.

07 лютого 2019 року Золотухіна І., начальник відділу «Красноградське бюро
правової допомоги» провела робочу зустріч з працівниками відділу реєстрації
Красноградської міської ради. Під час зустрічі було обговорено тему «Зняття з реєстрації
місця проживання», проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький
проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з
системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети.

13 лютого 2019 року начальником відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги"
Куцеконем М. проведено робочу зустріч з працівниками КУ "Мереф'янський центр надання
соціальних послуг". В рамках даного заходу були обговорені питання щодо способів надання
безоплатної правової допомоги людям похилого віку.
Також під час проведення заходу було зазначено про необхідність здійснення подання
електронної декларації до 01 квітня 2019 р.

15 лютого 2019 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО» відбулося засідання круглого столу. Участь у заході прийняли
в. о. першого заступника начальника Зміївського об’єднаного управління ПФУ Харківської
області Слонь К.С., начальник відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятник О.,
заступник начальника Зміївського РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області Нагорна О.О.,
заступник начальника Зміївського відділу обслуговування громадян Зміївського об’єднаного
управління ПФУ Харківської області Ковчужна І.М., провідний інспектор Зміївського
районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області Пахомова С.А. В ході
засідання обговорено питання офіційного працевлаштування малозахищених верств
населення, шляхи та методі ресоціалізації осіб, які перебувають на обліку в Зміївському
районному відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області. Розроблено механізм

спільної співпраці задля допомоги жителям Зміївщини у їх повсякденних життєвих
проблемах.

21 лютого 2019 року в приміщенні Зміївського районного будинку культури
начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» спільно з представниками
Зміївської районної філії Харківського обласного центру зайнятості для осіб, які вперше
йдуть на вибори, в рамках інформаційної компанії «Я маю право Голосу!» проведено
семінар на такі теми: «Професія твоєї мрії» та «Правова свідомість-показник
вихованості молоді».

01 березня 2019 року головним спеціалістом відділу "Люботинське бюро правової
допомоги" Дяченком Р. було проведено інформаційну сесію для суб'єктів декларування, а
саме для керівників, заступників відділів Люботинської філії Харківської обласної служби
зайнятості. Метою заходу було підвищення правової обізнаності декларантів про їх права
та обов`язки під час заповнення Е-декларації. Під час заходу учасники були поінформовані
про: 1) Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції».
2)Можливість скористатись електронним сервісом «Електронний кабінет», який дає
можливість отримати інформаційні відомості щодо нарахованих (виплачених) доходів,
наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо
об’єктів нерухомого (рухомого) майна, без звернення до відділу ДФС. Також додатково
було поінформовано про необхідність своєчасного заповнення Е-декларації та
відповідальність у разі не подання декларацій.

01 березня 2019 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. для працівників пенсійного фонду була проведена лекція щодо
правової обізнаності декларантів про їх права та обов`язки під час заповнення Едекларації. Ознайомлено з Законом України «Про запобігання корупції» в частині подання

декларацій, роз’яснено норми Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України, щодо відповідальності за неподання чи несвоєчасне
подання декларації або зазначення в ній недостовірних відомостей.

13 березня 2019 року в приміщенні Кобзівської сільської ради відбулася робоча
зустріч начальника відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І. з
сільським головою. Пояснено механізм захисту порушених прав громадян та порядок їх
відновлення, а також поширено методичні рекомендації щодо надання сільською радою
безоплатної первинної правової допомоги. Під час зустрічі було поінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується
Міністерством юстиції України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та
поширено інформаційні буклети.

14 березня 2019 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. була організована робоча зустріч з працівниками Нововодолазького
районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській
області. В ході заходу були обговорені актуальні питання щодо позбавлення батьківських
прав, розірвання шлюбу з іноземцем, а також шляхи реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».

18 березня 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян провела лекцію на тему
« Порядок голосування на виборах Президента України». По закінченню лекції працівник
бюро проінформувала громадян, які перебувають на обліку у вищезазначеній установі, про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується

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

1.1.4-1.1.6 Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних
матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до
інтересів цільової аудиторії. Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної
(зокрема, плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів) на вулицях, громадському
транспорті, громадських місцях.
Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно розповсюджується серед
населення, підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД з
різних
правових
питань,
а
також
буклети
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»

19 березня 2019 року в приміщенні ТОВ «С-Транс» начальником відділу «Зміївське
бюро правової допомоги» для працівників бухгалтерії підприємства розроблено та
розповсюджено методичні рекомендації на правову тематику, а саме на тему: «Порядок
стягнення аліментів у 2019 році».

27 березня 2019 року в приміщенні КЗ «Зміївська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 ім. І. П. Волка»
начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником О. директору школи
Двигуну Є.І. передано методичні рекомендації, буклети, брошури на правову тематику для
розповсюдження серед викладачів та учнів школи.

В березні 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
УханьовоюМ. розроблено та розповсюджено методичні рекомендації для студентів КЗОЗ
Вовчанського медичного коледжу Харківської обласної ради на правову тематику, а саме:
«Порядок проходження процедури реєстрації та голосування виборця», в рамках компанії
"Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!".

1.1.7
Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації,
соціальних мережах та на веб – сайтах.
10 січня 2019 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
проведена Йолкіною Л. робоча зустріч з представниками сектору комп`ютерного
забезпечення та засобів масової інформації Люботинської міської ради з приводу
створення на офіційному сайті міста Люботин рубрики Люботинського бюро правової
допомоги.
«Золочівським бюро правової допомоги» були зроблені публікації на офіційному вебсайті Золочівської районної державної адміністрації
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
В черговому номері газети “Вісник Дергачівщини” працівниками відділу
«Дергачівське бюро правової допомоги» була розміщена тематична стаття
“Всеукраїнська традиція утвердження верховенства права людини”, якій була освітлена
інформація про традицію святкування Всеукраїнського тижня права, значення правової
освіти в громадянському суспільстві і можливості реалізації своїх прав кожним
громадянином держави.

12 січня 2019 року начальник відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіна І. виступила на Красноградському місцевому радіо (частота 103.2ФМ)
https://drive.google.com/open?id=1opuYjlWfO3tjOCbwoLZB7eEvMv51ZCdO
У звітній період начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. у рекламно-інформаційному щотижневику «Комерсант» були опубліковані
статті:
-

17.01.2019 року «Заборгованість за кредитним договором») (випуск № 1)

-

24.01.2019 року «Прийняття спадщини» (випуск № 2)

-

07.02.2019 року «Участь у виборах за місцем фактичного перебування» (вип. №3)

-

14.02.2019 року «Булінг-це насильство»(випуск № 4 )

-

21.02.2019 року «Компенсація за травми через неприбраний сніг та ожеледицю»
(випуск № 5)

-

28.02.2019 року «Правова консультація. Безоплатно. Вичерпно. Для кожного»
(випуск № 6)

14.03.2019 року «Е-декларація. Правові нюанси. Відповідальність» (випуск № 8).

-

21.03.2019 року «Гендерна рівність» (випуск № 9)

-

28.03.2019 року «Повернення товару придбаного через інтернет» (випуск № 10)

25 січня 2019 року в черговому номері газети “Вісник Дергачівщини” працівникам
відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” була розміщена актуальна інформації щодо
порядку присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів, отримання витягів з
Державного земельного кадастру України та Державного реєстра прав на нерухоме
майно.

Протягом звітного періоду на веб-сайтах Дергачівської міської ради та
Дергачівської районної адміністрації були поширені інформаційні матеріали
Міністерства юстиції України, а саме, консультації на теми:
–
"Що потрібно робити у разі втрати паспорту за кордоном";
–
"Про стягнення невиплаченої заробітної плати";
–
"Про податкову соціальну пільгу";
–
“Порядок реєстрації народження та місця проживання дитини”;
–
“Про стягнення аліментів на утримання дитини”.
31 січня 2019 року була розміщена стаття на офіційному веб-сайті міста Люботин
на тему: “Нове в законодавстві щодо протидії булінгу (цькуванню) у навчальному
середовищі
http://lubotin.kharkov.ua/pravova-osvita-nasellenya/

06 лютого 2019 року заступником начальника відділу правової інформації та
консультацій Гончаровою Г. в газеті «Слобідський край» були надані відповіді на запитання
читачів на тему: «Дії у разі травмування через негоду. Як отримати компенсацію у разі
травмування через негоду».

12 лютого 2019 року заступником начальника відділу правової інформації та
консультацій Гончаровою Г. в газеті «Слобідський край» були надані відповіді на
запитання читачів на тему: «Монетизація субсидій».
12 лютого 2019 року начальником відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами Гончаровим В. під час передачі на UA: Українське радіо Харків були надані
коментарі, які виникають під час розмови в студії на тему: «Реабілітація
наркозалежних: примусова чи добровільна?»
Протягом звітного періоду на веб-сайті Вовчанського районного суду Харківської
області начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьовою М. були
поширенні прес-релізи, статті на теми:
- «Оголошено конкурс на навчання для громадських радників» ;
- «Система БПД запровадить нові сервіси» ;
- «Оголошено конкурсний відбір тренерів»;
- «Особливості та проблемні питання декларування».
Протягом звітного періоду на веб сайтах Вовчанської міської ради Харківської
області та Вовчанського районного суду Харківської області та сторінках партнерів на
facebook Пробація України - Харківська область , Вовчанський ВДВС були поширенні пресрелізи, статті на теми:
-

-

«Відкриття дистанційного пункту консультування громадян» ;
«Поняття, алгоритм використання Довідково-інформаційної платформи правових
консультацій WiliLegalAid»;
«Оголошено конкурс на навчання для громадських радників» ;
«Система БПД запровадить нові сервіси» ;
«Оголошено конкурсний відбір тренерів»;
«Я і мої права» ;
«Проведення круглого столу на тему : «Прийняття Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)";
Відповідальність за вчинення булінгу, приховування фактів булінгу» ;
«Забезпечення роботи мобільного пункту та проведення інформування громадян
про ЯМП!» ;
«Безпечне донорство крові».
«Особливості та проблемні питання декларування»;
«Оголошено конкурсний відбір тренерів;
«Факти про удосконалення системи безоплатної правової допомоги»;
«Система БПД посилює медіацію у сімейних та спадкових спорах».

В лютому 2019 року працівники Центру підготували для опублікування статті до
газети «Сегодня», які були опубліковані.
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-na-zhenshchinu-ruhnula-

ledyanaya-glyba-kak-poluchit-kompensaciyu-za-travmu-poluchennuyu-po-vinekommunalshchikov-1214794.html
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/moshenniki-primenili-novye-shemy-otbrokerov-do-kommunalshchikov1226686.html?fbclid=IwAR3BT7dVZyoN7SwGiaBuwmhI34b3rhzcNuWQxFLtWr0U_8uHc5ICJ_
eWyv8
01 березня 2019 року в черговому номері газети “Вісник Дергачівщини”
працівниками відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” була розміщена актуальна
інформації щодо порядку спадкування в Україні.

Протягом звітного періоду на веб-сайтах Дергачівської міської ради та
Дергачівської районної адміністрації працівниками відділу “Дергачівське бюро правової
допомоги були поширені інформаційні матеріали Міністерства юстиції України, а саме,
консультації на теми:
–
"Про усиновлення";
–
"Про шлюбний договір";
–
"Про “пакунок малюка";
–
“Що потрібно знати, якщо я голосую вперше?”;
–
“Як змінити місце голосування?”.
–
“Дорожня карта виборця”
Протягом звітного періоду на веб-сайті Головного управління Пенсійного фонду
України в Харківській області начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. розміщена інформація про діяльність бюро правової допомоги
https://www.pfu.gov.ua/kh/50535-uchast-v-zasidanni-kruglogo-stolu-2/

В зазначений період працівниками відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» на
офіційному сайті міста Ізюма розміщувалась інформація: як отримати податкову знижку
за навчання
http://city-izyum.gov.ua/yak-otrimati-podatkovu-znizhku-za-navcha/

13 березня 2019 року на веб-сайтах Красноградської міської ради та
Красноградської державної адміністрації начальником відділу «Красноградське бюро
правової допомоги» Золотухіною І. були поширені інформаційні матеріали та висвітлена
інформація про проведені заходи на тему «Е-декларація. Правові нюанси»:
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/03/13/9718/.
Протягом звітного періоду працівники відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
та відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» публікували на веб-сайтах районних
адміністрацій інформацію правового характеру
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://dergachi-mr.gov.ua/publichna-informatsiya/aktualna-informatsiia
15 березня 2019 року головним спеціалістом відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» Дяченком Р. була розміщена стаття на офіційному веб-сайті міста Люботин
на тему: “15 березня – всесвітній день захисту прав споживачів»
http://lubotin.kharkov.ua/main

15 березня 2019 року в тижневику «Пенсійний фонд України» № 11 (825) від 15
березня 2019 року на запитання читачів відповідали фахівці Центру разом з працівниками
пенсійного фонду

Протягом звітного періоду на веб-сайтах Красноградської міської ради та
Красноградської державної адміністрації були поширені інформаційні матеріали та
висвітленна інформація про проведені заходи:
18.01.2019р.-http://krasnograd-rada.gov.ua
22.01.2019р.-http://krasnograd-rada.gov.ua
06.02.2019р.-http://krasnograd-rada.gov.ua
14.02.2019р.- http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/02/14/9510/#more-9510
22.02.2019р. http://krasnogradrda.gov.ua/2019/02/22/vchimo-dolati-gendernu-nerivnist/
27.02.2019р.http://krasnogradrda.gov.ua/2019/02/27/profilaktika-zapobigannyavchinennya-zlochinnosti-sered-nepovnolitnix-ta-molodi/
25.02.2019-http://krasnograd-rada.gov.ua
28.02.2019р.
http://krasnograd-rada.gov.ua/page/2/ («Правова консультація.
Безоплатно. Вичерпно. Для кожного»)
13.03.2019р. http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/03/13/9718/ ((«Е-декларація.Правові
нюанси.)

20.03.2019р.http://krasnograd-rada.gov.ua ( Гендерна рівність)
27.03.2019р.http://krasnograd-rada.gov.ua/ (Повернення товару придбаного через
інтернет).
1.1.7 Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення
громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних
сферах життя (поблоково).
Протягом звітного періоду на каналі продовжує ОТБ виходити постійна рубрика
«Практичне право», яку веде фахівець Центру Гончарова Г. на різні актуальні питання

15 березня 2019 року з нагоди Всесвітнього дня споживача заступник начальника
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Гончарова Г.
прийняла участь у програмі «Твій ранок» на каналі UA: Харків, в якій разом з ведучим
Олексієм Печій обговорювали питання про скасування Кабінетом Міністрів України
обов’язкового нормативу щодо ведення підприємствами книги скарг та пропозицій
споживачів і як саме в даному випадку може захистити себе користувач послуг

1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
21 січня 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. в приміщенні Зміївської районної ради Харківської області відбулася
консультативно-дорадча рада. В її роботі взяли участь голови місцевих рад Зміївського
району, запрошені спеціалісти, в тому числі долучився начальник бюро. Про порядок
надання безоплатної правової допомоги жителям Зміївщини за 2018 рік з детальним
аналізом питань та виникнених проблем доповів фахівець бюро. Всіх присутніх було
закликано до налагодження ефективної взаємодії державних органів влади для швидкого
реагування та вирішення правових проблем громади.

13 березня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. організовано робочу зустріч та проведено навчання з прав людини для
працівників юридичної служби Вовчанської районної державної адміністрації Харківської
області. По закінченню робочої зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці.

В приміщенні Кобзівської сільської ради 13 березня 2019 року начальником відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І. для працівників Кобзівської
сільської ради проведено навчання з захисту порушених прав людини. Пояснено механізм
захисту порушених прав громадян та порядок їх відновлення, а також поширено
методичні рекомендації щодо надання сільською радою безоплатної первинної правової
допомоги.
Під
час
зустрічі
проінформовано
про
загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні
буклети з контактами Бюро та Центру.

1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги
У звітній період працівниками Центру було забезпечено роботу мобільних точок
доступу до безоплатної правової допомоги (у відділах пробації, ЦНАП, відділах центрів
зайнятості, відділах РАЦС та ВС, управліннях ПФУ, Територіальних соціальних центрах
селищних та сільських радах, лікарняних заходах, військових частинах та ін.) - пунктів, за
допомогою яких отримали консультацію з правових питань – осіб

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
09 січня 2019 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами надав адресну допомогу за адресою
її місця проживання Мандри Г.І.
04 лютого 2019 року Гончаров В., начальник відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами надав адресну
допомогу за адресою його місця проживання Дмитрієнку Ю.М.
08 лютого 2019 року надання адресної правової допомоги головним спеціалістом
Люботинського бюро правової допомоги Дяченком Р. мешканці м. Люботин Чубенко Анні
Михайлівні, 1937 року народження, за адресою її проживання. Під час адресної правової
допомоги були надані консультації на такі питання: порядок оформлення до
геріатрічного інтернату, порядок встановлення факту, що має юридичне значення
(факт догляду за особою, що має інвалідність І групи), порядок доступу до БВПД.

1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних
сферах життя
08 січня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. у Шевелівській сільській раді Балаклійського району Харківської області
було проведено консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України.

11 січня 2019 року Десятником О., начальником відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» спільно із начальником відділу обслуговування громадян Зміївського об’єднаного
управління Пенсійного фонду в Харківській області Ковчужною І.М. в приміщенні
Соколівської сільської ради Зміївського району Харківської області для жителів села
прочитано лекцію на тему: «Посилення правової спроможності територіальної громади».

23 січня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
проведено консультування жителів сільської місцевості смт. Білий Колодязь,
Вовчанського району, Харківської області, з метою запобігання порушених їх прав,
гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. Роз’яснено про
можливість захисту порушених прав звернувшись до бюро чи центру. Проінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та
поширено інформаційні буклети. (4 особи – 4 консультації)

07 лютого 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. у Яковенківській сільській раді Балаклійського району Харківської області

було проведено консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України.

13 березня 2019 року начальник відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіна І. на території Кобзівської сільської ради провела консультування жителів
сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією
України та законами у різних сферах життя, а також проінформувала про зміст та
реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

29 березня 2019 року начальником відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги"
Куцеконем М. з метою запобігання порушення прав, гарантованих Конституцією України
та законами у різних сферах життя, проведено консультацію жителів сільської
місцевості на території селища Утківка Харківського району Харківської області.

1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
03 січня 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь разом зі співробітниками Ізюмського міськрайонного
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області в
правопросвітницькому заході для осіб, що перебувають на обліку в Ізюмському
міськрайонному центрі зайнятості. В ході лекції присутні дізнались про види насильства,
більша увага були зосереджена на домашньому насильстві, про можливість отримання
правової допомоги у разі, якщо стали жертвами насильства, та взагалі про порядок
отримання безоплатної правової допомоги. Також присутні були поінформовані про
правопросвітницький проект « Я МАЮ ПРАВО», отримали відповідні буклети.

08 січня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. для підоблікових Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації»
в Харківській області було проведено інформування про проект Міністерства Юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів.

14 січня 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для осіб, що перебувають на обліку
в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості. Присутні більш детально дізнались про
порядок отримання безоплатної правової допомоги та загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», по закінченні всі присутні отримали
відповідні буклети.

15 січня 2019 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової
допомоги" Обідою О. спільно з працівниками Нововодолазького районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області була організована та
проведена робоча зустріч. Висвітлено основні напрямки проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!», шляхи реалізації на 2019 рік. Також, під час зустрічі
представники уповноваженого органу з питань пробації та бюро обговорили причини
підліткової злочинності, через які молоді люди опиняються на лаві підсудних, та шляхи їх
подолання. Особливу увагу зосередили на важливості усвідомлення правопорушниками
правових та соціальних норм, які є запорукою успішної адаптації їх до повсякденного
життя. Наприкінці зустрічі працівників пробації проконсультували щодо процедури
отримання БВПД та ознайомили з функціями бюро.

23 січня 2019 року у приміщенні Харківського районного відділу філії Державної
установи “Центр пробації” в Харківській області працівниками відділу “Люботинське
бюро правової допомоги” Йолкіною Л. та Дяченком Р. була проведена зустріч з особами,
які перебувають на обліку в органах пробації. Тема зустрічі: “Необхідність отримання
паспорту громадянина України”.

25 січня 2019 року головний спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
П’ятак С. разом із спеціалістом Золочівського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, за участю представника Золочівського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, обговорили спільні плани
проведення правопросвітніх заходів на наступний рік. Загальним питанням діяльності
Золочівського бюро правової допомоги та Золочівського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, сектору пробації, є надання правової підтримки дітям, що перебувають
у складних життєвих ситуаціях, та недопущення зростання злочинності серед
неповнолітніх. Присутні визначили графік проведення правопросвітніх заходів на
наступний рік та теми. Такі зустрічі дозволяють сторонам скоординувати загальні
зусилля та розробити ефективні плани взаємодії для виконання своїх основних завдань.

29 січня 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області робоча зустріч з заступником начальникастаршим лейтенантом внутрішньої служби Батюк О.О. та працівниками даної установи
сто-совно «Виконання основних напрямків співпраці, відповідно до укладеного між
Адміністрацією Дер-жавної кримінально-виконавчої служби України, Державною
установою «Центр пробації» та Корди-наційним центром з надання правової допомоги

Меморандуму про співпрацю від 17.09.2018 року». Під час зустрічі було обговорено тему
«Заборонний і обмежувальний приписи: нові підходи у протидії домашньому насильству»
та проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
пра-вової допомоги, поширено інформаційні буклети.

31 січня 2019 року заступником начальника відділу "Мереф'янське бюро правової
допомоги" Гогіним В. було проведено зустріч з працівниками Харківського районного
відділу з питань пробації, в ході якої було обговорено проблемні питання реалізації ЗУ "Про
запобігання та протидію домашньому насильству".

04 лютого 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. для підоблікових Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації»
в Харківській області проведено інформування про проект Міністерства Юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів.

05 лютого 2019 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. на базі Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної установи
“Центр пробації”, з метою формування правової освіченості суб'єктів пробації та
створення рівних можливостей для доступу таких осіб до правосуддя, була проведена
інформаційна година, під час якої до відома присутніх була доведена інформація про
спосіб, у який можна отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомогу,
механізм захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб. Наприкінці
зустрічі усі змогли отримати інформаційні буклети "Я маю право" та "Безоплатна
правова допомога" з консультаціями і роз'ясненнями по актуальним правовим питанням.

05 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. розповідала про особливості реалізації виборчого права за
фактичним місцем перебування громадянина України особам, що знаходяться на обліку
в Золочівському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області. Фахівець бюро повідомила, що трапляються випадки, коли у день
виборів громадянин знаходиться у іншій місцевості та не має можливості прибути на
відповідну виборчу дільницю. Але і такі обставини не є перешкодою для реалізації свого
права обирати. для того щоб реалізувати своє право виборець може відповідно до
адреси, за якою зареєстровано його місце проживання, на відповідній виборчий дільниці.
Після закінчення заходу юрист місцевого центру Світлана Мязіна в ході дистанційного
пункту надавала безоплатні правові консультації.
По завершенню заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги. В індивідуальному порядку громадяни зверталися з питань приватизації
житлового будинку, спадкування за заповітом, оскарження адміністративного
штрафу, наслідки невиконання кредитного договору та ін. Працівник бюро надала
роз’яснення та консультації 4 громадянам на поставлені питання.

06 лютого 2019 року заступником начальника відділу "Мереф'янське бюро правової
допомоги" Гогіним В. спільно з працівниками Харківського районного відділу з питань
пробації було проведено інформаційну кампанію "Я маю право обирати". Здійснено
тематичну зустріч з особами засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.
Під час даного заходу обговорювались питання пов'язані з реалізацією права вільно
обирати до органів державної влади та місцевого самоврядування.

06 лютого 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. спільно з працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр
пробації», для засуджених до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, проведено лекцію

на тему: «Насильство в сім'ї. Як захистити себе та родину», «Шляхи протидії
домашньому насильству».

12 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. разом з представником Ізюмського міськрайонного відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області прийняла участь у
проведенні семінару для безробітних в рамках Гендерного тижня за темою « Як
протидіяти проявам домашнього насильства». В ході бесіди присутні дізнались про види
насильства, більша увага були зосереджена на домашньому насильстві, про можливість
отримання правової допомоги у разі, якщо стали жертвами насильства, та взагалі про
порядок отримання безоплатної правової допомоги.

19 лютого 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області спільно з працівником даної установи для суб’єктів
пробації проведено профілактичну бесіду на тему «Я частина суспільства».

19 лютого 2019 року заступником начальника відділу "Мереф'янське бюро правової
допомоги" Гогіним В. спільно з працівниками Харківського районного відділу з питань
пробації було проведено бесіду з неповнолітніми, що перебувають на обліку в Харківському
РВ філії ДУ "Центр пробації" в Харківській області. Бесіду було направлено на формування
у неповнолітніх відповідального ставлення до культурних і духовних надбань рідного краю.

19 лютого 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області для працівників даної установи провела бесіду на
тему «Права та обов’язки суб’єктів декларування».

21 лютого 2019 року Десятником О., начальником відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» спільно з працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр пробації»,
для засуджених до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, в приміщенні Зміївського
районного будинку культури проведено лекцію на тему: «Насильство в сім'ї. Як захистити
себе та родину», «Шляхи протидії домашньому насильству», «Я маю право Голосу».

25 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Харківського місцевого центру за надання безоплатної вторинної правової
допомоги Хотетовська Т.Ю. прийняла участь у проведенні бесіди з засудженими, що
перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області. Присутні були поінформовані про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», можливість
отримання безоплатної правової допомоги.

26 лютого 2019 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. в приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено
юридичні консультації. Під час здійснення прийому спеціалістом бюро правової допомоги
надано суб’єктам пробації індивідуальні правові консультації, після чого для зазначеної
категорії осіб проведено тематичну лекцію на тему «Заходи протидії домашньому
насильству». Присутнім було доведено визначення поняття «домашнє насильство» та
роз′яснено прояви фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства.

26 лютого 2019року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області проведено роз’яснювальна робота для суб’єктів
пробації з питань реалізації і захисту прав людини.

01 березня 2019 року головний спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. провела семінар із засудженим без позбавлення волі, що знаходяться
на обліку в Золочівському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації»
в Харківській області на тему: «Кримінальна відповідальність. Суб’єкт злочину.
Звільнення від кримінальної відповідальності».
Під час заходу присутніх також було поінформовано про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги. У рамках цього проекту
проводиться інформування громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту
прав за найбільш актуальними напрямками. Поширення знань та освітня місія сприяє
залученню громадян до правової активності та правосвідомої поведінки.
По закінченню лекції було забезпечено роботу мобільного пункту до безоплатної
правової допомоги на базі Золочівського РС філії ДУ «Центру пробації» в Харківській
області. Всім особам, що завернулися в індивідуальному порядку були надані вичерпні
консультації з застосування законодавства.

01 березня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. організовано робочу зустріч та проведено інформаційну компанію, з метою
підвищення обізнаності про права та обов’язки суб’єктів декларування, серед працівників
Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області 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». Крім того, було повідомлено, що з 21.01.2019 року
розпочався онлайн - курс «Декларуй доброчесно!», покликаний допомогти кожному
правильно заповнити електронну декларацію, який буде доступний постійно протягом
чергового етапу декларування. Наприкінці присутнім було надано вичерпні відповіді на
запитання, які виникли під час зустрічі.

06 березня 2019 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. розповідала співробітникам Золочівського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області про відповідальність за
неподання чи несвоєчасне подання декларації або зазначення в ній недостовірних
відомостей. Фахівець ознайомила присутніх із методичними рекомендаціями, вказала на
джерела, в основі яких є Закон України «Про запобігання корупції», яким безпосередньо
потрібно керуватись при внесенні даних щодо майнового стану, доходів, витрат та
зобов’язань державного службовця та членів сім’ї за минулий рік.
Зокрема, під час семінару були розглянуті питання нормативно-правового
забезпечення декларування в Україні; організації роботи системи електронного
декларування; правил заповнення декларацій та відповідальності за порушення вимог
фінансового контролю.

13 березня 2019 року заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» спільно з представником Балаклійського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області в Балаклійській районній філії
Харківського обласного центру зайнятості в рамках національного правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію: «Основні права, свободи і обов'язки
людини і громадянина в Україні та гарантії їх реалізації» з метою недопущення порушень
їх прав, гарантованих Конституцією України.

15 березня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» в
приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації»
в Харківській області бесіду на тему: «Європейська конвенція з прав людини і
основоположних свобод».

28 березня 2019 року заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» в приміщенні Балаклійської громадської організації Харківської області
інвалідів, багатодітних родин, родин-дітей інвалідів в рамках національного
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено право роз’яснювальну
роботу на тему: «Порядок проведення перерахунку пенсії з березня 2019 року та підстави
на отримання надбавки до пенсії в розмірі 2400 гривень».

1.1.16 Проведення «вуличного» інформування

1.1.17 Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків
правових знань, дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах,
навчальних закладах, службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї
та молоді, відділах/секторах у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, у центрах
соціальної психологічної реабілітації дітей
15 січня 2019 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. проведена зустріч із студентами спеціальності “Соціальна робота”
Харківського державного соціально-економічного коледжу, в ході якої студенти були
ознайомлені із ситемою БПД в Україні, її задачами і функціями, порядком доступу до
безоплатної правової допомоги.

22 січня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками Служби у справах дітей Вовчанської районної
державної адміністрації, у приміщенні за адресою: вул. Торгова, 2, м. Вовчанськ,
Харківська область 22.01.2019 р. проведено круглий стіл з питань: Прийняття Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)"; Відповідальність за вчинення булінгу, приховування фактів булінгу. По
закінченню заходу було вироблено стратегію подальшої співпраці.

22 січня 2019 року в приміщенні Красноградської районної адміністрації Золотухіною
І., начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги» спільно з начальником
служби у справах дітей Кухлій О.Л. проведено бесіди на теми: «Допомога малозабезпеченій
сім’ї» та «Протидія домашньому насильству». Після бесіди було обговорено план спільних
дій на 2019 рік щодо надання безоплатної правової допомоги населенню та
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
правової допомоги з поширенням інформаційних буклетів.

22 січня 2019 року на базі Зміївського навчально-виховного комплексу № 1 Зміївської
районної ради Харківської області начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
спільно з заступником начальника Зміївського РВДВС ГТУЮ у Харківській області та
начальником відділу комунікації Зміївської районної філії Харківського обласного центру
зайнятості проведено виховну годину з учнями старших класів на тему: «Я маю право на
захист своїх прав» та «Стоп булінг». З учнями проведено захід у вигляді діалогу, під час
якого було наголошено про права та обов'язки дітей, як особистості в нашій країні.

29 січня 2019 року на базі Харківського державного соціально-економічного
коледжу відбулась зустріч із студентами 2-го курсу та начальником відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною Л., під час якої молоді люди

ознайомлені з задачами і функціями системи БПД, з порядком доступу до безоплатної
правової допомоги. Також, в ході зустрічі, були надані консультації з питань захисту
права власності, сімейного права, права соціального забезпечення.

05 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні правопросвітницького заходу
для педагогів Ізюмської гімназії №3 за темою « Булінг стоп». В ході бесіди присутні
дізнались про види насильства, більша увага були зосереджена булінгу, його проявам та
відповідальності. Також присутні були поінформовані про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

05 лютого 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
спільно з працівниками Вовчанського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді проведено робочу зустріч, під час якої було погоджено порядок взаємодії між
установами, встановлено напрямок спільних дій щодо надання якісної та своєчасної
первинної та вторинної правової допомоги мешканцям Вовчанського району Харківської
області. Обговорили також Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"; Відповідальність за
вчинення булінгу, приховування фактів булінгу. По закінченню робочої зустрічі було
вироблено стратегію подальшої співпраці.

06 лютого 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. у зв’язку з проведенням 31 березня поточного року виборів Президента
України, було організовано тематичну зустріч та проведено інформаційну компанію «Я
маю право обирати» серед студентів Комунального закладу охорони здоров’я Вовчанського
медичного коледжу Харківської обласної ради на тему: «Порядок проходження процедури

реєстрації та голосування виборця».

12 лютого 2019 року у межах реалізації нового етапу кампанії «СТОП БУЛІНГ!»
загального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» головний спеціаліст
відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. для учнів 9 класів КП
«Золочівський ліцей № 1» в залі урочистих подій відділу ДРАЦС по Дергачівському та
Золочівському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській
області розповіла про новації у сфері протидії булінгу. Дітям розповіли, що відтепер
законодавством передбачено відповідальність не тільки за вчинення, а й за приховування
булінгу та повідомили як діяти, якщо вони зіткнулися із цим явищем.
Також, у рамках тематичного тижня «Шлюб. Права та обов’язки подружжя», яку
школярі вивчають на уроках правознавства на даний час, спеціаліст бюро
проінформувала учнів про реєстрацію шлюбу, підстави припинення шлюбних відносин,
укладення шлюбного договору, можливості реєстрації шлюбу за добу. Також було
зазначено, що зареєструвати шлюб в Україні, може особа, яка досягла 18 років, однак, за
відповідним судовим рішенням про надання права на шлюб, такий шлюб може бути
укладений з 16 років. На запитання школярів фахівець бюро розповіла, який порядок
реєстрації шлюбу у випадку, якщо особа бажає зареєструвати шлюб з іноземцем, що
необхідно подати паспорт та його переклад засвідчений належним чином та
документи, які підтверджують легальність перебування в Україні.
Учні ставили запитання, які стосувались урочистості державної реєстрації
шлюбу, плати за реєстрацію. На всі запитання отримали вичерпні відповіді.
Учасники заходу отримали інформаційні матеріали про систему безоплатної
правової допомоги в Україні, інформаційні буклети з інформацією про правові послуги,
що надає бюро.

12
лютого 2019 року заступник начальника відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Чирик С. провів разом
з працівником ГТУЮ у Харківській області у Харківській загальноосвітньої школі І-ІІІ
ступенів № 113 Харківської міської ради тематичний урок «STOP БУЛІНГ» для учнів 8 та
9 класів. Головна мета заходу, формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати
співчутливе ставлення до жертв насилля, здобути навички надання і отримання
допомоги. Під час активного діалогу дітям було роз’яснено поняття булінгу, його
різновиди, наведено приклади проявів булінгу за допомогою відеоматеріалів, роз'яснено
категорії осіб, які можуть бути причетними до нього та де і як отримати допомогу.

12 лютого 2019 року головний спеціаліст відділу правової інформації та
консультацій Фролов О. разом з працівником ГТУЮ у Харківській області провів
навчання у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Харківський вище
професійне училище сфери послуг». Під час навчання обговорили поняття булінгу, яка
адміністративна відповідальність тепер передбачена статтею 173-4 Кодексу України
про адміністративні правопорушення за здійснення булінгу (цькування) та
неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів
Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу. Учням
надані практичні рекомендації та роз'яснення, як можна уникнути булінгу, що робити
підлітку, якщо він або його знайомі стали свідком або жертвою булінгу. Для
застосування у повсякденному житті проінформовано про формулу «stop-talk-walk», яка
дійно може допомогти попередити та зупинити агресію. Повідомлено про іноземний
досвід у напрямку протидії булінгу, діючу в Україні систему доступу до безоплатної
первинної та вторинної допомоги.

13 лютого 2019 року заступником начальника відділу "Мереф'янське бюро правової
допомоги" Гогіним В. в ДНЗ "Регіональний механіко-технологічний центр професійної
освіти Харківської області" було проведено семінар на тему: "Стоп булінг!". Після заходу
було розповсюджено буклети на тему «Твої права – твій надійний захист».

13
лютого 2019 року, напередодні Дня закоханих з учнями КЗ “Люботинська
спеціалізована школа-інтернат “Дивосвіт” начальником відділу “Люботинське бюро
правової допомоги” Йолкіною Л. була проведена бесіда на тему: “Кохання вічне, але знання
юридичних детелей шлюбу не завадить”. Розмова йшла про юридичні тонкощі укладення
шлюбу, розлучення, особистих та майнових прав та обов`язків членів сім`ї. Молоді люди
долучилися до правового аналізу життєвих ситуацій в галузі сімейних відносин. Кожна
людина протягом життя стикається з сімейними відносинами, саме тому важливо знати
порядок їх правового регулювання та мати розуміння щодо захисту цих прав. Коханя вічне,
але знати юридичні деталі шлюбу не завадить.

13 лютого 2019 року головний спеціаліст відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» Білик Ю. разом зі старшим державним виконавцем Зачепилівського районного
відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у
Харківській області Рудь О.О. та головним спеціалістом Зачепилівського районного
відділу реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції
у Харківській області Булгаковою С.В. було проведено відкритий урок та прочитано
лекцію у Леб’язькій філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в рамках загально
просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» та «СТОП БУЛІНГ», де дітям було
роз’яснено що таке булінг.

13 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні виховної години для учнів
Ізюмської гімназії №1 за темою «Булінг стоп». В ході бесіди присутні дізнались про види
насильства, більша увага були зосереджена булінгу, його проявам та відповідальності.
Також присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький
проект «Я маю право!», можливість отримання безоплатної правової допомоги.

13 лютого 2019 року в приміщенні Красноградського районного Центру дитячої та
юнацької творчості Красноградської районної державної адміністрації Харківської
області начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І.
спільно з начальником Красноградського районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану для дітей було проведено бесіду на тему: « Стоп булінг».

13 лютого 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Комунального закладу охорони здо-ров'я "Красноградський
медичний коледж" для студентів було проведено лекцію на тему «Стоп булінг». Додатково
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО!», метою якого є підвищення правової свідомості українців та інформування
громадян щодо механізмів захисту їхніх прав.

15 лютого 2019 року головним спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» Біликом Ю. спільно з старшим державним виконацем Зачепилівського РВ ДВС
ГТУЮ у Харківській області Рудь О.О. та головним спеціалістьм Зачепилівського РВ
ДРАЦС Булгаковою С.В. було проведений відкритий урок на тему «СТОП БУЛІНГ» у
Рунівщанській загально освітній школі І-ІІІ ступенів, де було роз'яснено учням 7 та 10
класів, що таке булінг та як уникнти конфліктну серед товаришів по парті та з інших
класів, а також роз'яснено, що на даний мемнт їхнього життя відповідаьність за них
несуть насамперед їх батьки та вчителі, до яких можливо звернути покарання.

19 лютого 2019 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. було проведено семінар для працівників центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді на тему: «Особисті немайнові права та обов’язки подружжя».

Фахівець бюро наголосила, що подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, набуває
особистих немайнових прав та обов’язків. Шлюб та сім’я історично зумовлена,
санкціонована й регульована суспільством форма людських взаємин, яка визначає їхні
взаємні права та обов'язки, а також їхні права та обов'язки щодо дітей.
Після закінчення семінару на базі Золочівського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді працював мобільний пункт консультування під час якого до
спеціаліста бюро правової допомоги звернулось дві особи, які мали змогу задати актуальні
для них питання та отримати кваліфіковані та обґрунтовані відповіді на них.
Також присутніх було поінформовано про загальнонаціональний проект «Я МАЮ
ПРАВО!» та всім присутнім були роздані інформаційні матеріали.

20 лютого 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї
дітей та молоді було проведено обговорення на тему: «Попередження насильства в сім’ях
та булінгу в дитячому середовищі». По закінченню обговорення було узгоджено план дій
щодо попередження насильства та допомоги жертвам домашнього насильства.

21 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні разом з представниками
Ізюмського міського ЦСССДМ виховної години для учнів Ізюмської гімназії № 1 за темою
« Булінг стоп». В ході бесіди присутні дізнались про види насильства, більша увага були
зосереджена булінгу, його проявам та відповідальності. Також присутні були
поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право»,
можливість отримання безоплатної правової допомоги.

21 лютого 2019 року на базі відділу освіти Люботинської міської ради відбулась
робота фокус-групи з питань профілактики булінгу в учнівському середовищі, у якій взяли

участь представники навчальних закладів міста Люботин, психологи та правники. Йолкіна
Л., начальник відділу «Люботинське бюро правової допомоги», в ході участі в роботі групи,
поінформувала присутніх про нормативно-правове регулювання питань профілактики та
протидії булінгу, ознайомила учасників заходу із змінами у законодавстві з цих питань.
Особливу зацікавленість визвали питання механізму реагувань учасників освітнього
процесу на випадки булінгу, а також порядку створення, повноважень, методики
діяльності комісії з розгляду випадків булінгу. У засіданні взяла участь також
консультант Другої державної нотаріальної контори Харківського району Харківської
області Рябовол К. О., яка ознайомила присутніх про реалізацію Мінюстом
загальнонаціонального проекту “Я маю право”, та одного з напрямків цього проекту антибулінгової інформаційної компанії #СтопБулінг. В ході роботи фокус-групи були
обговорені форми подальшої співпраці у напрямку профілактики та протидії булінгу в
освітньому просторі.

25 лютого 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. організовано робочу зустріч з працівниками Служби у справах дітей
Вовчанської районної державної адміністрації, в ході якої було проведено інформаційну
компанію, з питань декларування.

26 лютого 2019 року в приміщенні Красноградського професійного ліцею для осіб, які
вперше йдуть на вибори начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в рамках інформаційної компанії провела тематичну зустріч на тему: «Я
маю право Голосу!». Студентів було проінформовано про перелік документів, які необхідно
брати з собою на дільницю; перелік дій, які необхідно вчинити за відсутності запрошення
на вибори.

26 лютого 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського професійного ліцею спільно з заступником
начальника Красноградського районного відділу філії Державної установи «Центр
пробації» в Харківській області Оленою Батюк та провідним фахівцем Красноградського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксаною Чуприною проведено лекцію
на тему: «Особливості підліткової злочинності». Під час заходу студентів ознайомили з
особливостями підліткової злочинності та відповідальністю за адміністративні та
кримінальні правопорушення. Присутні переглянули тематичний фільм-сповідь
засудженого до позбавлення волі підлітка, спробували визначити, що керує свідомістю
порушника закону і які профілактичні заходи слід застосовувати в суспільстві.

28 лютого 2019 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО» начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. прийнято участь в тренінгу Проект «14+ перші доки», 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.

01 березня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» в
приміщенні Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді в
рамках національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено
бесіду щодо роз'яснення порядку заповнення електронних декларацій та їх своєчасного
подання суб’єктами публічного права.

05 березня 2019 року заступник начальника відділу « Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні правопросвітницького заходу для
учнів Ізюмської ЗОШ №4 за темою « Булінг стоп». В ході бесіди присутні дізнались про
види насильства,
більша увага були зосереджена
булінгу, його проявам та
відповідальності. Також присутні були поінформовані про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

11 березня 2019 року, реалізуючи загальнонаціональний правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» з метою підвищення правової
обізнаності учнів старших класів КП «Золочівський ліцей № 3» заступником начальника
відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. в залі урочистих подій відділу
ДРАЦС по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального
управління юстиції у Харківській області проведено годину спілкування на тему:
«Насильство в сім’ї та права дитини».
У ході заходу фахівець бюро ознайомила учнів з проблемами, причинами, ознаками
насильства в сім’ї та нормативними документами з його попередження. поняття булінгу,
розповіли про його види і форми, а також повідомили школярам про способи захисту від
його проявів і відповідальність, що передбачена за такі дії.
Учасники заходу отримали інформаційні матеріали про систему безоплатної правової
допомоги в Україні, інформаційні буклети з інформацією про правові послуги, що надає
бюро.

13 березня 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні правопросвітницького заходу для
студентів Ізюмського медичного коледжу з нагоди Всесвітнього дня захисту прав
споживачів. Присутні дізнались щодо захисту прав споживачів, у тому числі у разі
користування послугами інтернет-магазину, а також щодо загальнонаціонального
проекту « Я маю право» та можливості отримання безоплатної правової допомоги.

З нагоди Всесвітнього дня захисту прав споживачів, який щорічно відзначається 15
березня 2019 року, заступником директора Харківського місцевого центру з надання БВПД
Йолкіною Л. були проведені зустрічі правопросвітницького змісту зі студентами
Харківського державного соціально-економічного коледжу. Під час заходу студенти
дізналися про історію свята, ознайомилися з основними правами споживачів та
механізмом
їх
захисту.
Були
продемонстровані
випуски
відеофільмів
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО» під номером 8 та 15, які присвячені
питанням правового регулювання захисту прав споживачів. Студенти отримали
інформаційні матеріали щодо діяльності системи безоплатної правової допомоги в
Україні, примірники газети «Юстиція відкрита для людей». Юридична обізнаність молоді
у сфері захисту своїх прав споживачів є важливим фактором у підвищенні якості продукції
та наданих послуг у нашій державі.

2. РОЗВИТОК ПАРТНЕРІВ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОВАЙДЕРІВ
1.2.2 Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах,
робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами
виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, Уповноваженим
ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини Національної поліції,
моніторами НПМ іншими правозахисними організаціями щодо запобігання порушення
прав людини, удосконалення надання БПД
09 січня 2019 р. начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО» на базі Зміївської районної філії Харківського обласного центру зайнятості для
осіб, які перебувають на обліку центрі зайнятості проведено лекцію на тему: «Проблемні
аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном».

14 січня 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. провела робочу зустріч з робітниками Ізюмського міськрайонному центрі
зайнятості. В ході зустрічі присутні обговорили напрямки спільної діяльності на 2019 рік
з метою виконання положень укладеного Меморандуму з метою проведення спільних
правопросвітницьких заходів спрямованих на підвищення правової поінформованості
населення щодо захисту своїх прав шляхом організації робочих зустрічей, семінарів,
круглих столів, у тому числі в рамках правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО»,
розширення доступу до безоплатної правової допомоги малозабезпечених осіб через
організацію роботи мобільного консультаційного пункту, що буде функціонувати на
постійній основі за визначеним графіком в приміщенні установи.

29 січня 2019 року заступник начальника відділу « Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні ярмарку вакансій та семінарі для
безробітних що перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості.

30 січня 2019 року заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» Родіним Д. в приміщенні Балаклійської районної філії Харківського обласного
центру зайнятості було проведено лекцію для осіб, що перебувають на обліку, як такі, що
шукають роботу на тему: «Насильство в сім’ї: як розпізнати та захистити себе.»
Роздано присутнім інформаційні матеріали, а саме: «Як діяти якщо Ви стали жертвою
домашнього насильства».

07 лютого 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що
перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості. В ході семінару
присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я
маю право», можливість отримання безоплатної правової допомоги.

11 лютого 2019 року головним спеціалістом «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. в приміщенні Зачепилівського РЦЗ було проведено зустріч з громадянами
району та обговорено питання стосовно порушення їх прав на працевлаштування на
постійній основі

14 лютого 2019 року заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» Родіним Д. в приміщенні Балаклійської районної філії Харківського обласного
центру зайнятості було проведено лекцію для внутрішньо переміщених осіб, що
перебувають на обліку, як такі, що шукають роботу на тему: «Вибори президента
України: aлгоритм дій для переселенців». Роздано присутнім інформаційні матеріали, а
саме: «Інструкція, як проголосувати переселенцям».

20 лютого 2019 в приміщенні Красноградської районної філії Харківського обласного
центру зайнятості начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. спільно з представниками Красноградського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для осіб, які вперше йдуть на
вибори, в рамках інформаційної компанії « Я маю право Голосу» провели тематичну
зустріч на тему «Правова свідомість-показник вихованості молоді». Громадян було
проінформовано про перелік документів, які необхідно брати з собою на дільницю; перелік
дій, які необхідно вчинити за відсутності запрошення на вибори.

21 лютого 2019 року в приміщенні Зміївського районного будинку культури
начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником О. спільно з
представниками Зміївської районної філії Харківського обласного центру зайнятості для
осіб, які вперше йдуть на вибори, в рамках інформаційної компанії «Я маю право Голосу!»
проведено семінар на такі теми: «Професія твоєї мрії» та «Правова свідомість-показник
вихованості молоді».

27 лютого 2019 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО» та проведення інформаційної кампанії «Я маю право голосу!»
на базі Зміївської районної філії Харківського обласного центру зайнятості начальником
відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником О. для внутрішньо переміщених
осіб, які перебувають на обліку центрі зайнятості як безробітні проведено тематична
зустріч та прочитано лекцію на тему: «Процедура голосування переселенців на виборах
президента України».

04 березня 2019 року в приміщенні Зміївського РВДВС ГТУЮ у Харківській області
працівниками Зміївського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у
Харківській області спільно з представником Зміївської районної філії ХОЦЗ та
представником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником О. було проведено
круглий стіл, в ході якого було обговорено укладання Меморандуму про співробітництво
між Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Міністерством
юстиції України підписаний 21.01.2019 року та подальша співпраця у напрямі організації
та проведення спільних заходів, спрямованих на сприяння зайнятості осіб, які мають
майнові зобов’язання за рішеннями суду, інших органів, в тому числі осіб, які мають
заборгованість зі сплати аліментів та стосовно яких відкрито виконавче провадження в
відділі державної виконавчої служби.

18 березня 2019 року начальником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян для працівників даної
установи провела бесіду на тему «Права та обов’язки суб’єктів декларування». По
закінченню працівник бюро поінформувала присутніх про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширила інформаційні
буклети.

22 березня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Управління соціального захисту населення Балаклійської
районної Державної адміністрації в рамках національного правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію на тему: «Доступ громадян до безоплатної
правової допомоги». По закінченню лекції було роздано інформаційні матеріали, а саме: «Як
отримати безоплатну правову допомогу».

1.2.5 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг
15 січня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. для працівників Вовчанського районного суду Харківської області проведено
інформування про проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням
інформаційних матеріалів, буклетів.

21 січня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. в приміщенні відділу виконавчої державної служби у Вовчанському районі
Харківської області проведено інформування для громадян про проект Міністерства

Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів.

19 лютого 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. організовано робочу зустріч та проведено інформаційну компанію серед
працівників відділу виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської області з питань
декларування.

21 лютого 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
організовано робочу зустріч та проведено інформаційну компанію серед працівників
Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Харківській області, з питань декларування.

1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до
БПД
У звітній період продовжується робота вже відкритих дистанційних пунктів , за
допомогою яких було надано консультації особам.
1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства
юстиції України
Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України.

1.3.1
Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги,
МЦ директора РЦ та начальника ГТУЮ
14 лютого 2019 року на базі відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
відбувся виїзний прийом громадян директором Центру Сіренко О. Було прийнято п`ять
громадян та надані консультації з таких питань: порядок встановлення фактів, що
мають юридичне значення; оскарження постанови патрульної поліції; порядок
призначення допомоги особі, що не має право на пенсію, процедура видачі дублікату
виконавчого листа; набуття права власності за набувальною давністю та інші.

1.4.3.Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за
виконаними дорученнями
Протягом звітного періоду начальником відділу організації надання БВПД та
роботи з її надавачами Гончаровим В. постійно проводиться робота з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу щодо порядку оформлення актів,
складання розрахунків по виконаним дорученням.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
2.1.1 Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні за
напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, обмін
досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення
позитивного досвіду
25 лютого 2019 року працівники Центру: Чирик С., Фролов О., Дяченко Р., Окара І.,
Логвінова А., Куцеконь М. прийняли участь у дводенному тренінгу для працівників центрів
надання безоплатної правової допомоги «Доступ до правосуддя та адміністративних
послуг для внутрішньо переміщених осіб в Україні». Захід відбувається за спільної
ініціативи Фонд имени Макса Планка в поддержку международного мира и правового
государства за міжнародний мир та верховенство права, Координаційний центр з надання
правової допомоги та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав Людини. В ході заходу
були розглянуті питання міжнародних стандартів захисту прав внутрішньо переміщених
осіб, існуючі проблеми пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб та інші.

27 лютого 2019 року працівники Центру: Ярошенко Н., Стьопичкіна С., П’ятак С.,
Обіда О., Гогін В. прийняли участь у тренінгу для працівників системи БПД на тему:
«Основні функції пробації та практики їх реалізації. Забезпечення дотримання прав
суб’єктів пробації при роботі з ними» платформі правового клубу PRAVOKATOR. Перший
заступник директора державної установи "Центр пробації" Ірина Яковець презентувала
систему пробації для працівників системи БПД, виклики які були подолані за 17 років
розвитку "від рішення Уряду (2002) до фактичного створення державної установи (2017)",
стратегією подальшого впровадження пробації в Україні, методикою оцінки ризиків
вчинення повторного кримінального правопорушення, різницю між досудовою, наглядовою
та пенітенціарною пробацією та відповідала на питання учасників заходу.

12 березня 2019 року працівники Центру участь у зустрічі з працівниками
Благодійного фонду «Право на захист», де обмінювались досвідом роботи з вразливими
верствами населення. Зустріч була присвячена темі «Практичні аспекти захисту прав
пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб у разі припинення виплати їм пенсії», яка
відбулась у правовому клубі «PRAVOKATOR».

30 березня 2019 року начальник відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятник
О. взяв участь в тренінгу, що проводилося Регіональним громадським благодійним
фондом «Право і Демократія» на базі правового клубу «PRAVOKATOR».

2.1.2 Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю
адвокатів системи БПД, партнерських організацій, МРКП з питань якісного надання
БПД, також з урахуванням успішної практики
13 лютого 2019 року директор Центру Сіренко О. разом з начальником відділу
якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях
Старовойтовою М. провели тренінг з питань виборчого права для працівників місцевих
центрів Харківської області, який відбувся у правовому клубі “PRAVOKATOR

РОЗВИТОК ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРАВОВИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ «WikiLegalAid»
2.3.1 Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних
консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу
правових консультацій "WikiLegalAid"
28 березня 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. здійснено редагування та підтримка в актуальному стані інформаційного
розміщення «WikiLegalAid» статтей:
«Визнання права на земельну частку (пай) у зв’язку з втратою сертифікату на право
на відповідну земельну частку (пай)».
«Порядок оскарження постанови слідчого про відмову у визнанні особи потерпілою».
«Ухвалення додаткового рішення суду у цивільному процесі. Виправлення описок та
арифметичних помилок у судовому рішенні».
3.1.1 Організація та участь у засіданнях Керівної ради
10 січня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні Керівної
ради, в ході якої були прийняті рішення по формуванню кошторису, розрахунків до них,
помісячного плану асигнувань та штатних розписів місцевих центрів на 2019 рік, а також
були підведені підсумки роботи за 2018 рік та інше.
3.3.3 Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні онлайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ
Щопонеділка директором Центру Сіренко О. проводиться робочі наради з
працівниками Центру включно і працівників відділів бюро правової допомоги з питань
основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань основної діяльності
Центру,
здійснення
представництва
клієнтів,
комунікації:
проведення
правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних матеріалів, презентацій,
організація та проведення круглих столів тощо.
25 січня 2019 року директор Центру Сіренко О. провела робочу зустріч з
працівниками бюро правової допомоги: Ярошенко Н., Дзьонь О., Хотетовська Т., Обіда
О. та Йолкіна Л., в ході якої обговорювались питання виконання плану на 2019 рік,
здійснення представництва інтересів клієнтів працівниками Центру та інші питання
поточної діяльності Центру.

13 лютого 2019 року директор Центру Сіренко О. провела робочу зустріч з
працівниками бюро правової допомоги: Волковою А., П’ятак С., Дяченком Р. та
Пілюгіним Д., в ході якої обговорювались питання виконання плану на 2019 рік, здійснення
представництва інтересів клієнтів працівниками Центру та інші питання поточної
діяльності Центру.

15 березня 2019 року директор Центру Сіренко О. та заступник директора Центру
Йолкіна провели робочу зустріч з працівниками «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. та Родіним Д., в ході якої обговорювались питання поточної діяльності,
виконання плану на 2019 рік, здійснення представництва інтересів клієнтів працівниками
бюро та інші питання.

СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ БПД
5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту БПД
5.3.2 Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ. Підтримання в актуальному
стані медіа-мапи

16. РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦЕНТРІВ.
Директор Центру Сіренко О. постійно проводить аналіз з питань:
5.5.1 Організація системного аналізу звернень по БПД
5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих доручень)
5.5.3 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу
5.5.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів
5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ
5.5.6 Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД
5.5.7 Аналіз показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на території;
постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів, кількість
суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ відбування покарань,
психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо).

ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
За період з 01 січня по 31 березня 2019 року (І квартал) Харківським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3519 звернень клієнтів,
3519 особам було надано правову консультацію, 359 з яких написали письмову заяву про
надання БВПД.
№
з/п

Найменування відділу МЦ

1

Відділ правової
інформації та
консультацій

680

672

108

2

Відділ «Дергачівське
БПД»

312

288

16

3

Відділ «Золочівське
БПД»

162

151

10

4

Відділ «Ізюмське БПД»

387

336

50

5

Відділ «Люботинське
БПД»

225

210

13

6

Відділ
«Нововодолазьке БПД»

164

164

9

Відділ «Мереф'янське
БПД»

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість наданих Кількість
правових
отриманих
консультацій
письмових заяв
про надання
БВПД

15
182

182

Відділ «Балаклійське
БПД»

165

165

14

Відділ
«Красноградське БПД»

181

181

7

Відділ «Зміївське БПД»

390

390

4

Відділ «Зачепилівське
БПД»

68

68

0

7

Відділ «Вовчанське
БПД»

211

211

17

8

Перший харківський
МЦ МЦ

392

392

96

Разом по МЦ
(Харківський МЦ)

3519

3519

359

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 258
рішень про надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам та 198 накази штатним
працівникам (представництво інтересів в суді або оформлення процесуальних документів)

В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:
соціального забезпечення 359 (10,2%), спадкового 290 (8,24%), сімейного 646 (18,36%),
медичного 19 (0,54%), трудового 205 (5,83%), адміністративного 122 (3,47%), земельного
127 (3,61%), договірного 179 (5,09%), житлового 394 (11,2%), іншого цивільного (окреме
провадження, стягнення матеріальної та моральної шкоди, заборгованість за сплату
комунальних послуг) 595 (16,91%), виконання судових рішень 75 (2,13%), неправових 11
(0,31%), інших (пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, оскарження
дій працівників поліції, звернення потерпілих та обвинувачених, порядок подачі
апеляційної скарги на вирок суду, порядку подачі скарги до апеляційного та касаційних
судів, розмір оподаткування фізичних осіб при відчуженні майна, примусова психіатрична
допомога, порядок розробки проекту приєднання до газових мереж, порядок закриття
ФОП, сплата судового збору, питання стосовно ЗУ “Про звернення громадян”,
отримання дубліката свідоцтва про право власності) 497 (14,12%)

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання

соц.забезпечення 359 (11,71%)
спадкове 290 (7,93%)
сімейне 646 (16,48%)
медичне 19 (0,54%)
трудове 205 (5,83%)
адміністративне 122 (3,47%)
земельне 127 (3,61%)
договірне 179 (5,09%)
житлове 394 (11,21%)
інше цивільне 595 (16,91%)
вик.судових рішень 75 (2,13%)
неправове 11 (0,31%)

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за статтю

чоловіки 846 (41,19%)
жінки 1208 (58,81%)

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за віком

до 18 років 18 (0,88%)
від 18 до 35 років 422 (20,55%)
від 35 до 60 років 927 (45,13%)
понад 60 років 687 (33,45%)

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта

малозабезпечені 128 (52,89%)
інваліди 39 (16,12%)
впо 58 (23,97%)
ветерани 15 (6,2%)
жертви насильства 1 (0,41%)
біженці 1 (0,41%)
особи, щодо яких застосування
психиатричної допомоги 2 (0,83%)

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за Іквартал
було:
• здійснено 85 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 51 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 290 осіб;
• надано методичну допомогу 6 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 126 правопросвітницьких заходи;
• розміщено у ЗМІ 63 інформаційних матеріали з питань надання БПД;
• надано 118 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту.
№ Найменування Кількість
здійснених
з/п МЦ та бюро

Кількість
діючих
виїздів
дистанційних
мобільних
пунктів/осіб,
пунктів/осіб, що отримали
що отримали правову
правову
допомогу
допомогу

Кількість
ОМС та
установ —
провайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених
правопрост
івтницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електроних
сервісів МЮ

Кількість
інформацій
них
матеріалів,
розміщених
у ЗМІ

1

Відділ
3/19
правової
інформації та
консультацій

22/6

1

15

40

9

2

Відділ
«Дергачівське

0

1

15

12

28

30/79

БПД»

3

Відділ
«Золочівське
БПД»

13/34

0

1

15

7

13

4

Відділ
«Ізюмське
БПД»

2/7

11/16

1

15

29

2

5

Відділ
17/19
«Люботинське
БПД»

0

1

15

9

2

6

Відділ
7/19
«Нововодолазь
ке БПД»

0

1

15

3

0

7

Разом по МЦ, 72/177
у тому числі:

33/22

6

90

100

54

8

Перший
харківський
МЦ

18/64

0

36

18

9

9

Разом по
85/204
Харківський
МЦ + Перший
харківський
МЦ

51/86

6

126

118

63

13/27

