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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 
1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 
Урядом України, реалізація правопросвітницького проекту «Я маю право». 
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, спрямованих на найактуальніші питання життя громад. 
 
25.02.2019 року. Дводенний тренінг для працівників центрів надання безоплатної правової 
допомоги «Доступ до правосуддя та адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб 
в Україні».  
Захід відбувся за спільної ініціативи Фонда 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. 
Учасники тренінгу та спікери – представник Фонду Макса Планка Міндіа Вашакмадзе та 
представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Наталія 
Тімоніна розглянуть такі питання, як міжнародні стандарти захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб, існуючі проблеми пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб та 
інші, що стосуються ВПО. 
 

 
 
27–28.02.2019 року – Тренінг «Основні функції пробації та практика їх реалізації. Забезпечення 
дотримання прав суб’єктів пробації при роботі з ними», за участю Ірина Яковець – першого 
заступника директора Державної установи «Центр пробації». 
 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/234582036928299?__tn__=K-R&eid=ARBv56nmJ75G-yjsGN6rycUa-B45TA8hBOMi_2ldnSxcCp9qranxExj1OWj46fAGjQ9yHv0qd4GjsT3J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoMWhsg-9yueUBj_MUYGSxX6Etorj8SuLeM4_I4wdBgAGX095QrFRxY-kbeYGeYoOMnsprrYmj4t_yQzTBDQeUFETm2xqanjEAWpkRYtT1pnKCBCTS6fhcXnibzyBFe8aa-3YgCgXVXHqw37jRwtjRXpgvubAEviwXVj9WHlEbADeFZUaWICiW6v-OJspLWz_YqAbxZ-4BGPNkglNV053_4vPkwJ88M8bHWz1bj3UuBGxCGVbYvOAmRDDspVBz0vh74zozOi0w3Dq7Rh8LOG-oZC5aS0u54zru3WyliF1ubvdd2mj6vKdmIWj3R03kVEbrSRUJeV85cTqZVxylKglKi96m
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/234582036928299?__tn__=K-R&eid=ARBv56nmJ75G-yjsGN6rycUa-B45TA8hBOMi_2ldnSxcCp9qranxExj1OWj46fAGjQ9yHv0qd4GjsT3J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoMWhsg-9yueUBj_MUYGSxX6Etorj8SuLeM4_I4wdBgAGX095QrFRxY-kbeYGeYoOMnsprrYmj4t_yQzTBDQeUFETm2xqanjEAWpkRYtT1pnKCBCTS6fhcXnibzyBFe8aa-3YgCgXVXHqw37jRwtjRXpgvubAEviwXVj9WHlEbADeFZUaWICiW6v-OJspLWz_YqAbxZ-4BGPNkglNV053_4vPkwJ88M8bHWz1bj3UuBGxCGVbYvOAmRDDspVBz0vh74zozOi0w3Dq7Rh8LOG-oZC5aS0u54zru3WyliF1ubvdd2mj6vKdmIWj3R03kVEbrSRUJeV85cTqZVxylKglKi96m
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARC0jQz6nwcsehYbOFYbT7CIH4ePehvpXw7sSI_2NQYEWwFx5N_to7sb4ffJElEn5HZ7YG0Q7Cvg-zIZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoMWhsg-9yueUBj_MUYGSxX6Etorj8SuLeM4_I4wdBgAGX095QrFRxY-kbeYGeYoOMnsprrYmj4t_yQzTBDQeUFETm2xqanjEAWpkRYtT1pnKCBCTS6fhcXnibzyBFe8aa-3YgCgXVXHqw37jRwtjRXpgvubAEviwXVj9WHlEbADeFZUaWICiW6v-OJspLWz_YqAbxZ-4BGPNkglNV053_4vPkwJ88M8bHWz1bj3UuBGxCGVbYvOAmRDDspVBz0vh74zozOi0w3Dq7Rh8LOG-oZC5aS0u54zru3WyliF1ubvdd2mj6vKdmIWj3R03kVEbrSRUJeV85cTqZVxylKglKi96m
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/?__tn__=K-R&eid=ARC0jQz6nwcsehYbOFYbT7CIH4ePehvpXw7sSI_2NQYEWwFx5N_to7sb4ffJElEn5HZ7YG0Q7Cvg-zIZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoMWhsg-9yueUBj_MUYGSxX6Etorj8SuLeM4_I4wdBgAGX095QrFRxY-kbeYGeYoOMnsprrYmj4t_yQzTBDQeUFETm2xqanjEAWpkRYtT1pnKCBCTS6fhcXnibzyBFe8aa-3YgCgXVXHqw37jRwtjRXpgvubAEviwXVj9WHlEbADeFZUaWICiW6v-OJspLWz_YqAbxZ-4BGPNkglNV053_4vPkwJ88M8bHWz1bj3UuBGxCGVbYvOAmRDDspVBz0vh74zozOi0w3Dq7Rh8LOG-oZC5aS0u54zru3WyliF1ubvdd2mj6vKdmIWj3R03kVEbrSRUJeV85cTqZVxylKglKi96m
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82-%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%A0%D0%A3-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/774040219293925?__tn__=K-R&eid=ARC8dPzYPxxuk-r4spiJ_yLeUTRp1LgPNZkYpgVlWZ1t9uCUn9IkWdjrUpm9qAW_9E1hh5s0z-UWYNnM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoMWhsg-9yueUBj_MUYGSxX6Etorj8SuLeM4_I4wdBgAGX095QrFRxY-kbeYGeYoOMnsprrYmj4t_yQzTBDQeUFETm2xqanjEAWpkRYtT1pnKCBCTS6fhcXnibzyBFe8aa-3YgCgXVXHqw37jRwtjRXpgvubAEviwXVj9WHlEbADeFZUaWICiW6v-OJspLWz_YqAbxZ-4BGPNkglNV053_4vPkwJ88M8bHWz1bj3UuBGxCGVbYvOAmRDDspVBz0vh74zozOi0w3Dq7Rh8LOG-oZC5aS0u54zru3WyliF1ubvdd2mj6vKdmIWj3R03kVEbrSRUJeV85cTqZVxylKglKi96m
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001690128795&__tn__=K-R&eid=ARAC6JFts7-wuwCTswoyL76wueBGUNBLsynBk6Qr5PjRSc_e7ENKCxVVpfp73yPVA9lv5Jh6zVK6_umm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9ofvWaG1e3z9Ke14mUAfrrE-NCgq7DI50SnfgR4sw87Sh57kBTYknIc2TIJ6547TqY3Lw3d4fjoCd8hROsvepqFi5Bfb6rQ4rAJY09YQxuSrqB7F72nsb5v53_np3p9LkHvgpN6ZR1dcfSUf7bUZK13-o4rTbmD4wMa03pu3zFxN-q8eXgkHxxwAhDeBurO6hfKNA7FbIEUHLal_3U-d3Gkg9pjnBUPTf90ossdgQ1-HTkA1XLYijnJsIwwNv3zVdjzLcD5jp7SqAVS8zE61hVoojCq9fNu0fumDMvf1xASaTtcD4kzRdX47OCrdSBPlxiq6KrZm1ISEKTOZ234IUxOBm


06.03.2019 року – презентації адвокатам пілотного проекту Комісії з експертно-правового 
аналізу (КЕПА). 
 

 
 
14.03.2019 року – просвітницький захід з виборчого права у Педагогічному університеті 
ім. Г. С. Сковороди. 
 

 
 

14.03.2019 року – зустріч практикантки Регіонального центру з Португалії Беатріс Олівейра зі 
студентами Педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди з питань виборчого права. 
 

 



18.03.2019 року – зустріч практикантки Регіонального центру з Португалії Беатріс Олівейра зі 
школярами навчального центру АСЕ.  
 

 
 

18.03.2019 року – Консультаційний навчальний семінар для керівників та спеціалістів ОМС ОТГ 
Юридична безпека діяльності органу місцевого самоврядування у правовому клубі 
Правокатор». 

 

 
 
1.1.4. Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 
 
Розповсюджено буклети з правової тематики (в тому числі, партнерів системи безоплатної 
правової допомоги): 
– «Безоплатна правова допомога в Україні»; 

– «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник»; 

– «Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам»; 

– «Право на безоплатну правову допомогу у кримінальному провадженні»;   

– «Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати»; 

– «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника»; 



– «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у 

спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»; 

– «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду»; 

– «Встановлення факту родинних відносин»; 

– «Зняття з реєстрації місця проживання»; 

– «Встановлення факту незалежності особі правовстановлюючих документів»; 

– «Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини»; 

– «Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення» (Позбавлення права 

користування жилим приміщенням); 

– «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 

власності»; 

– «Порядок розірвання шлюбу»; 

– «Реалізація права учасників АТО на землю та житло»; 

– «Пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них»; 

– «Укладення та припинення контрактів військовими під час АТО»; 

– «Забезпечення учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами»; 

– «Дії позичальника мобілізованого та учасника АТО, який має зобов’язання по кредиту. 

Дії незаконно звільнених учасників АТО»; 

– «Насильство в сім’ї: як розпізнати та захистити себе»;     

– «Права внутрішньо переміщених осіб та правова допомога в їх реалізації». 

Головне територіальне управління юстиції у Харківській області   
– «Функції та основні завдання відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та 

підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації»;  

– «Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції»; 

– «Скарга та порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації Міністерством 

юстиції України»; 

– «Вимоги до форми та змісту скарги на дії та бездіяльність державних реєстраторів». 

За проектом «Я маю право!»  
– «Забирають бізнес? Відбирають майно?»; 

– «Не знаєш, як вирішити спір?»; 

– «Вимагають хабара за іспит чи навчання?»; 

– «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?»; 

– «Не отримуєш аліменти?»; 

– «Не знаєш, як оформити субсидію?».   

«Право на захист» (партнери)   
– Методичні рекомендації щодо застосування спірних положень щодо 

призначення/відновлення адресної допомоги згідно постанови КМУ № 505 від 

01.10.2014 року; 

– Методичні рекомендації щодо порядку дій у випадку припинення виплати пенсій 

внутрішньо переміщеним особам; 

– «Отримання субсидій на послуги житлово-комунального господарства»;   

– «Деякі питання щодо осіб, переміщених в межах одного населеного пункту»; 

– «Оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон»; 

– «Тимчасовий порядок перетину лінії розмежування у межах Донецької та Луганської 
області»; 

– «Проходження переселенцями фізичної ідентифікації в «Ощадбанку». 



 
Вибори Президента 

Молодь не лайкає, молодь голосує! 
 

Проти насильства 
Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому 
Не мовчи – і тобі допоможуть! 
Розірви коло 
 

Кампанія «Відповідальне батьківство» 
Відповідальним батькам – урядова підтримка 

 
1.1.5. Розробка та/або розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову тематику відповідно 
до інтересів цільової аудиторії. 
Друкована продукція, передана Координаційним центром з різних тематик: вибори, 
батьківство, надання БПД тощо. 
 
1.1.6. Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, сіті-
лайтів) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях. 
 
11.02.2019 року – розміщено зовнішню рекламу (плакати) на 28 автостанціях Харкова та 
області. 

 

 
 
  



 
20.02.2019 року – розміщено зовнішню рекламу (плакати) на 28 залізничних станціях Харкова та 
області. 
 

 
 
20.02.2019 року – розміщено зовнішню рекламу (60 плакатів) на станціях метрополітену 
Харкова. 
 

 
 
01.03.2019 року – розміщено рекламу в трамваях і тролейбусах Харкова (400 плакатів). 
 
Досягнуто домовленості на розміщення зовнішньої реклами у вагонах приміських електричок 
(240 шт.) та в автобусах Харкова (600 шт.).  
  



1.1.7. Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, соціальних 
мережах та на веб-сайтах. 
Постійно в газетах «Слобідський край», «Пенсійний кур ֹ’єр», «Слово ветерана», на сайті 
ветеранів Афганістану. 
Постійно у групі Регіонального центру на Фейсбуці, у групах на ФБ районів області 
 
1.1.8 . Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення громадянам 
гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя (поблоково). 
 
25.01.2019 року – інтерв’ю директора Регіонального центру А. І. Бородавки на ТБ (канал АТН, 
програма «Віддзеркалення»). 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WMZvsmo1Hn0 
 
31.01.2019 року –  інтерв’ю директора Регіонального центру А. І. Бородавки на ТБ (канал Сімон, 
програма «Насправді»). 
 

 
https://www.objectiv.tv/2019/01/31/beskoshtovna-pravova-
dopomoga/?fbclid=IwAR0qtvcow5mqyyLI8CrOWZ1Teovt-0dFi4-pTY6q2a-0xsOaXH_Ap9wHRQc 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WMZvsmo1Hn0
https://www.objectiv.tv/2019/01/31/beskoshtovna-pravova-dopomoga/?fbclid=IwAR0qtvcow5mqyyLI8CrOWZ1Teovt-0dFi4-pTY6q2a-0xsOaXH_Ap9wHRQc
https://www.objectiv.tv/2019/01/31/beskoshtovna-pravova-dopomoga/?fbclid=IwAR0qtvcow5mqyyLI8CrOWZ1Teovt-0dFi4-pTY6q2a-0xsOaXH_Ap9wHRQc


07.02.2019 року. Інтерв’ю директора Регіонального центру А. І. Бородавки на обласному радіо 
(програма «Відкритий доступ»). 

 

 
 
28.02.2019 року. Прес-конференція для ЗМІ в Медіацентрі «Время» 
 

 
 
Публікації за підсумками прес-конференції: 
Газета «Время» і сайт газети: 
http://timeua.info/post/obshestvo/kogda-ot-raboty-advokata-zavisit-sud-ba--
14785.html?fbclid=IwAR1VzQjuUmCCvfxuTHa6ZR4ErDX20zjWrF5-H9cDmuI6lYt_DREVfs2gdQA 
 
Сайт «Капитал Время»: 
http://capital.kh.ua/persona/interviews/Kogda-ot-raboty-advokata-zavisit-sudba.html 
 
Газета «Слобідський край» і сайт газети: 
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/suspilstvo/pravo-na-pomilku-ta-advokata-yaku-pravovu-
dopomogu-mozhna-otrimati-bezkoshtovno.html?fbclid=IwAR0cVuiaaneIB5ijpRzWQdhykIJl-
Lh0guQ9UHZYw8NcK1Mz24b7ZG-0IQs 
 
 
08.03.2019 року – Організовано запис коментаря з юридичного питання для прямого ефіру на 
радіо (радіозаготовка). 
  

http://timeua.info/post/obshestvo/kogda-ot-raboty-advokata-zavisit-sud-ba--14785.html?fbclid=IwAR1VzQjuUmCCvfxuTHa6ZR4ErDX20zjWrF5-H9cDmuI6lYt_DREVfs2gdQA
http://timeua.info/post/obshestvo/kogda-ot-raboty-advokata-zavisit-sud-ba--14785.html?fbclid=IwAR1VzQjuUmCCvfxuTHa6ZR4ErDX20zjWrF5-H9cDmuI6lYt_DREVfs2gdQA
http://capital.kh.ua/persona/interviews/Kogda-ot-raboty-advokata-zavisit-sudba.html
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/suspilstvo/pravo-na-pomilku-ta-advokata-yaku-pravovu-dopomogu-mozhna-otrimati-bezkoshtovno.html?fbclid=IwAR0cVuiaaneIB5ijpRzWQdhykIJl-Lh0guQ9UHZYw8NcK1Mz24b7ZG-0IQs
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/suspilstvo/pravo-na-pomilku-ta-advokata-yaku-pravovu-dopomogu-mozhna-otrimati-bezkoshtovno.html?fbclid=IwAR0cVuiaaneIB5ijpRzWQdhykIJl-Lh0guQ9UHZYw8NcK1Mz24b7ZG-0IQs
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/suspilstvo/pravo-na-pomilku-ta-advokata-yaku-pravovu-dopomogu-mozhna-otrimati-bezkoshtovno.html?fbclid=IwAR0cVuiaaneIB5ijpRzWQdhykIJl-Lh0guQ9UHZYw8NcK1Mz24b7ZG-0IQs


1.1.9. Створення та/або трансляція соціальних аудіо- та відеороликів на правову тематику у 
засобах масової інформації, громадському транспорті, громадських місцях. 
Наразі розробляються. 
 
2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними 
БПД 
 
1.2. Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад для якісного 
забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД та комунікація. Створення 
сприятливих умов для реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя. 
Підвищення правової обізнаності 
 
1.2.1. Налагодження зв’язків та актуалізація даних  щодо мережі стейкхолдерів, укладення 
меморандумів про співпрацю. 
 
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. 
 
13.02.2019 року – тренінг по виборчому праву у правовому клубі «Правокатор» для працівників 
центрів з надання БВПД, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
 

 
 
  



19.03.2019 року – участь А. І. Бородавки у засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування. 
 

 
 
Ухвалено проект рішення про співпрацю. 
 

 
 
1.2.4. Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для громадських 
приймалень, ОМС, юридичних клінік, органів державної влади, параюристів та інших 
провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги. 
 
1.2.5. Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення зовнішніх 
ресурсів та виконавців заходів/програм/проектів, фандрейзинг. 
Заходи з проведення кампанії розробляються. 
  



1.2.6. Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання правової 
допомоги територіальним громадам. 
Підготовлено Меморандум про співпрацю з Харківською обласною радою. 
Директор Регіонального центру взяв участь у засіданні Асоціації органів місцевих рад і виступив 
із доповіддю. Прийнято проект рішення про подальшу співпрацю. 
 
8. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських 
рішень 
3.1. Створення дієвої моделі надання якісної безоплатної правової допомоги. Постійне 
вдосконалення результатів діяльності завдяки прийняттю обґрунтованих рішень, постійне 
навчання та орієнтація на результати. 
Мінімізація адміністративних витрат системи БПД. Підвищення якості управління 
 
3.2.1. Проведено аналіз поданої інформації до РЦ та моніторинг діяльності МЦ 
 
 
3.2.4. Проведено аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи 
 
 
5.3.2. Проведено аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ, Підтримання в 
актуальному стані медіамапи. 
 
Постійно – щотижня змінюється обкладинка сторінки ФБ, розміщуються анонси заходів, новини 
КЦ, РЦ, висвітлюються заходи тощо. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

 За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2019 року (за звітний період з 
наростаючим підсумком) регіональним центром з надання БВПД у Луганській та Харківській 
областях було видано 1718 доручень адвокатам для надання БВПД, утому числі: 
• 126 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
• 76 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 
• 413 - особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 
• 803 - для здійснення захисту за призначенням; 
• 172 - для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях; 
• 53 - у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру; 
• 0 - у процедурах, пов'язаних з видачею особи (екстрадицією); 
• 59 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК; 
• 16 - особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

 

 

 

 

 



 

• Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень поквартально за 
звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними періодами минулого року 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2035

1718

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

1 квартал

2018 р. ( з 01.01.2018 р. до 
31.03.2018 р.)

2019 р. ( з 01.01.2019 р. до 
31.03.2019 р.)



Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком 
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Таблиця 1. інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в 
розрізі категорій осіб 
 

№ 
з/п Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих 
доручень 

I 
квартал 

Разом 

1 Особам, до яких застосовано адміністративне затримання 126 126 

2 Особам, до яких застосовано адміністративний арешт 76 76 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

413 413 

4 Для здійснення захисту за призначенням 803 803 

5 
Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

172 172 

б 
У процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

53 53 

7 У процедурах, пов'язаних з видачею особи (екстрадицією) 0 0 

8 
У разі вирішення судом питань підчас виконання вироків відповідно 
до статті 537 КПК 

59 59 

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

16 16 

Разом за всіма категоріями осіб 1718 1718 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у впродовж звітного кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 3 бесіди з клієнтами у кримінальних провадженнях; 

 проведено 0 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 0 анонімних анкетувань клієнтів; 

 проведено 153 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД у Луганській та Харківській областях 

 
 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2019 року по 31.03.2019 року (звітний період з наростаючим підсумком) 
місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 10797 звернень 
клієнтів,10176 особам було надано правову консультацію, 1250  із них написали письмову заяву 
про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв було прийнято рішення про надання БВПД  або 
відмову у наданні БВПД за 1137 зверненнями, з них 1128 рішень про надання БВПД та 9 рішень 
про відмову в наданні. Видано 275 доручень адвокатам та 880 наказів  штатним юристам.  
  



Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 
клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з аналогічними 
періодами минулого року (показати загальне значення по регіону). 

 

 

 

 

 

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за звітний період 
з наростаючим підсумком в розрізі МЦ 
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Таблиця 2. інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 
 

Перелік місцевих центрів 
Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 

Міловський МЦ 328 

Сєвєродонецький МЦ 1222 

Старобільський МЦ 1198 

Богодухівський МЦ 927 

Первомайський МЦ 1939 

Харківський МЦ 3519 

Чугуївський МЦ 1664 

Разом за всіма місцевими центрами 10797 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний 
період наростаючим підсумком. 

№ 
з/
п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстр
ованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультаці
й 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 
доручень 
надання 

БВПД/штатн
им юристам 

1 Міловський МЦ 328 212 128 120 3 117 

2 Сєвєродонецький МЦ 1222 918 304 298 173 144 

3 Старобільський МЦ 1198 1195 139 140 16 124 

4 Богодухівський МЦ 927 843 84 83 3 80 

5 Первомайський МЦ 1939 1825 114 110 18 95 

6 Харківський МЦ 3519 3519 359 258 61 198 

7 Чугуївський МЦ 1664 1664 122 119 1 122 

  Разом 10797 10176 1250 1128 275 880 
 

Протягом з 01.01.2019 року по 31.03.2019 року клієнти місцевих центрів та бюро правової 
допомоги частіше зверталися з наступних питань: з іншого цивільного (окреме провадження, 
стягнення матеріальної та моральної шкоди, стягнення заборгованості за сплату комунальних 
послуг) 2397 (22%), сімейного права 1896 (18%), соціального забезпечення 1003 (9%), інших 
питань (з конституційного права, міграційного права, кримінального права, кримінально-
процесуального права…) 1297 (12%), житлового 1394  (13%), земельного права 496 (5%), 
договірного права 321 (3%), трудового права 471 (4%), адміністративного права 327 (3%), з 
питань виконання судових рішень 191 (2%) від загальної кількості. 
  



 

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 

 

 

 

Таблиця 4. інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 
питань 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 
Кількість опрацьованих звернень 

I квартал 

1 соціальне забезпечення 1003 

2 житлового права 1394 

3 сімейного права 1896 

4 спадкового права 923 

5 земельного права 496 

6 договірного права 321 

7 трудового права 471 

8 адміністративного права 327 

9 іншого цивільного права 2397 

10 виконання судових рішень 191 

11 Інші питання 1297 

12 медичне 35 

13 Неправове питання 45 

Разом 10796 
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Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю 

 

 

 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за віком 
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Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВПД 

 

 
 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом (звітний 
період з наростаючим підсумком) було: 

 здійснено виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги - 445; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень з 
правових питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала  945 осіб; 

 надано методичну допомогу 161 органу місцевого самоврядування та установам -
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного 
права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 281 інформаційний матеріал з питань надання БПД (в тому числі з 
урахуванням РЦ). 

 Проведено 787 правопросвітницьких заходів. 

 надано 146 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту (в тому числі з 
урахуванням РЦ). 
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Таблиця 5. інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, 

що скористались їх послугами 

I квартал 

кількість особи 

1 Харківський МЦ 136 290 

2 Чугуївський МЦ 39 136 

3 Первомайський МЦ 83 126 

4 Богодухівський МЦ 105 272 

5 Сєвєродонецький МЦ 8 27 

6 Старобільський МЦ 71 94 

7 Міловський МЦ 3 0 

Разом по регіону 445 945 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість випадків надання методичної допомоги 

I квартал 

1 Харківський МЦ 6 

2 Чугуївський МЦ 27 

3 Первомайський МЦ 4 

4 Богодухівський МЦ 119 

5 Сєвєродонецький МЦ 5 

6 Старобільський МЦ 0 

7 Міловський МЦ 0 

Разом по регіону 161 

 
Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМI інформаційних матеріалів з питань 
надання БПД (в тому числі РЦ) 
 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість інформаційних матеріалів, розміщених в ЗМІ 

I квартал 

1 Харківський МЦ 63 

2 Чугуївський МЦ 36 

3 Первомайський МЦ 32 

4 Богодухівський МЦ 103 

5 Сєвєродонецький МЦ 9 

6 Старобільський МЦ 10 

7 Міловський МЦ 28 

8 Регіональний центр  13 

Разом по регіону 294 
 
 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право просвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 
Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

I квартал 

1 Харківський МЦ 126 

2 Чугуївський МЦ 167 

3 Первомайський МЦ 141 

4 Богодухівський МЦ 110 

5 Сєвєродонецький МЦ 125 

6 Старобільський МЦ 86 

7 Міловський МЦ 32 

Разом по регіону 787 
 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін'юсту (в тому числі РЦ) 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів Кількість клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мінюсту 

I квартал 

1 Харківський МЦ 118 

2 Чугуївський МЦ 10 

3 Первомайський МЦ 11 

4 Богодухівський МЦ 5 

5 Сєвєродонецький МЦ 2 

6 Старобільський МЦ 0 

7 Міловський МЦ 0 

8 Регіональний центр  0 

Разом по регіону 146 
 
 
 
 

Розділ III. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу.  
 

   З 01.01.2019 по 31.03.2019 року центри з надання БВПД у Луганській та Харківській 
областях було фактично профінансовано на 7730,80 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 
3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 
допомоги», що становить 100% від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 
5972,70 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 
витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100% від передбачених кошторисом видатків 
на даний період.  

 

 

 



Діаграма 9 Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 
бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого 
року 

 

 

 

 

З 01.01.2019 по 01.04.2019 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД становили 1756,54 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов'язань за надані 
послуги адвокатів станом на 01.04.2019 становив 3328,01 тис. грн. Кредиторська заборгованість 
перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 1571,47 тис. грн.  

 

Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 
аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік  
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Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов'язань за звітний період поточного року з 

наростаючим підсумком до річного кошторису за звітний рік. 
 

 

 

  Так, з 1 січня по 31.03.2019 року  касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 1322,27 тис. грн що становить 75,28 % 
від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по дорученням по цивільно- 
адміністративним справам 434,27 тис. грн. (24,72% відповідно) та залученню перекладачів 0 
тис. грн. (0 %.)  
 
Таблиця 11. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним 
справам  
 

№      

з/ п 

Категорії осіб Сума видатків на 

оплату послуг 

адвокатів, тис. грн 

I квартал 

1 Захист за призначенням  808,69 

2 Залучення до окремої процесуальної дії  33,29 

3 Адміністративне затримання/адміністративний арешт  44,68 

4 Кримінальне затримання/тримання під вартою  416,64 

5 
Цивільні/адміністративні справи (особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-12 

статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри)  
434,27 

6 
Засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або  
6,02 

7 

За ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, 

зміни або припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру у процедурах, пов'язаних з видачою особи (екстрадицією), 

або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПКУ  

12,95 

8 Перекладач  0 

  Разом  1756,54 
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