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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Першим харківським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

 річного плану діяльності  
на 2017 рік у І кварталі 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

[1.3] Децентралізація системи БПД 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях  

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги 
(КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

 

Відповідно до Плану діяльності Першого харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
на 2017 рік у першому кварталі всього заплановано  191 заходів, з них виконано 207, що складає 108,38 %. Центром було 
здійснено зокрема захди: 

Забезпечено підвищення кваліфікації працівників Центру. З 20 по 21 лютого 2017 року працівники відділу правової 
інформації та консультацій – учасники дводенного семінару для представників державних установ Харківської області, 



організованого БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ГОРЄНІЄ» на тему: «Проблеми соціально-правового характеру, що 
виникають у внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання».  

У зв’язку зі змінами у законодавстві з питань надання безоплатної правової допомоги збільшилася кількість внутрішньо 
переміщених осіб, які потребують надання такої допомоги. З лютого 2017 року співпрацюємо з БФ «Право на захист»: у 
приміщенні Центру адвокат благодійного фонду роз’яснює тонкощі законодавства працівникам Центру та спільно з ними 
консультує клієнтів.  

Протягом місяця реалізовуються заходи за Планом роботи на 2017 рік.  

Так, 24 січня 2017 року для підвищення рівня правової обізнаності громадян 
про свої права та право на безоплатну правову допомогу, спеціалістами 
Вовчанського бюро правової допомоги проведено зустрічі зі студентами 
Комунального закладу охорони здоров’я Вовчанського медичного коледжу 
Харківської обласної ради, з нагоди дня Соборності та Свободи України 

26 cічня 2017 року в Балаклійському районному центрі зайнятості  
заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 
Родіним Д. було проведено консультування з питань, пов'язаних з порядком 

оформлення спадщини за законом та за заповітом. У раках заходу всім бажаючим було роз’яснено 
порядок оформлення спадщини, строки для прийняття спадщини та визначення розміру частки у 

спадщині. Також надано відповіді на інші питання по спадковому праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 лютого 2017 року начальником відділу «Мерефя’нське бюро правової 
допомоги» Куцеконь М. спільно з співробітниками Харківського районного 
відділу з питань пробації було проведено семінар, спрямований запобіганню 
безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності. У рамках 
семінару обговорювались питання порядку реєстрації безробітних у центрі 
зайнятості та порядку отримання інформації про вакансії. Також висвітлювались 
питання щодо прав людини, способів захисту прав, відповідальності за їх 
порушення. Окремо учасники семінару були ознайомлені з основними 
положеннями проекту Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству».  

 

07 лютого 2017 року у Зміївському районному управлінні 
Пенсійного фонду України  проведено тематичний 
семінар для пенсіонерів та осіб з обмеженими 
можливостями на тему: «Податкова соціальна пільга для 
працюючих пенсіонерів. Право на працю людей з 
обмеженими можливостями», у  приміщенні Зміївського 
районного управління Пенсійного фонду України 
розпочав роботу мобільний консультаційний пункт.  

 

 

 

 

 

 

10 лютого 2017 року у  КП «Зміївська центральна бібліотека» серед працівників бібліотек 
району та читачів, проведено лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога – вид 
державної гарантії». 



 

13 лютого 2017 року спеціалісти відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» взяли 
участь у спільному комунікативному заході з Вовчанським районним центром 
зайнятості, організованому для осіб з особливими обмеженими фізичними 
можливостями, спрямованому на підвищення рівня правової поінформованості 
громадян. Спеціалістами бюро було підготовлено доповідь на тему «Доступ осіб з 
обмеженими можливостями до безоплатної правової допомоги, правосуддя та 
політичного життя», роз’яснено останнім про доступ до електронного сервісу МЮУ, 
систему "Електронний суд" та "Електронне правосуддя", а також нагадано про етику 
спілкування з людьми з обмеженими можливостями.  

13 лютого 2017 року спеціаліст відділу «Зачепилівське 
бюро правової допомоги» брав участь у розширеній нараді при 
голові Зачепилівська районна державна адміністрація. Кисіль В. 
доповів про підсумки роботи Зачепилівського бюро правової 
допомоги за 2016 рік та ознайомив присутніх із останніми змінами 
в законодавстві про безоплатну правову допомогу.  

15 лютого 2017 року відбулась робоча зустріч начальника 
відділу «Мереф'янське бюро правової допомоги» з 
співробітниками Харківського районного відділу ДРАЦС Головного територіального 
управління юстиції в Харківській області. У рамках зустрічі обговорювались актуальні питання 
надання безоплатної правової допомоги. Також здійснювалось обговорення питань про 

співпрацю установ у сфері надання вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

15 лютого 2017 року спеціаліст Зачепилівського бюро правової допомоги 
здійснював виїзд до ветерана війни Шевченко С.Г. за місцем його проживання 



спільно з головою ветеранської організації Шур Т.М. та головним держвиконавцем РВ ДВС Рябошапкою Р.В. з метою 
ознайомлення його з законодавством про соціальний захист ветеранів війни та право на безоплатну правову допомогу.  

16 лютого 2017 року у Зачепилівському районі Харківської області підписано Меморандуми про співпрацю з Зачепилівським 
районним центром зайнятості  та Управлінням праці та соціального захисту населення Зачепилівської районної державної 
адміністрації. Створено мобільні пункти консультування та досягнуто домовленості про проведення правопросвітніх заходів 
з метою розширення доступу до правової допомоги соціально незахищених  громадян. 

17 лютого 2017 року в приміщенні Красноградського районного центру зайнятості на 
виконання угоди про співпрацю відбувся семінар на тему: «Попередження зовнішньої 
нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми». Спеціаліст відділу «Красноградське 
бюро правової допомоги» Золотухіна І. К. також проінформувала присутніх про перелік 
послуг, які можна отримати у бюро правової допомоги. Після закінчення семінару було 
узгоджено графік роботи мобільного пункту консультування на 2017 рік. 

 

 

9 лютого 2017 року серед жителів міста Зміїв було проведено вуличне інформування з метою підвищення правової 
обізнаності мешканців територіальної громади Зміївщини. 

 

 

 

 

 

 

17 лютого 1017 року біля Балаклійського 
районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) начальник відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 
Гримашевич Ю. провела «вуличне» інформування населення  щодо діяльності бюро правової допомоги. 



 

 

 

 

 

 

 

 

У місті Вовчанськ Харківської області інформаційні матеріали розповсюджено серед студентів 
Комунального закладу охорони здоров’я Вовчанського медичного коледжу Харківської обласної 
ради;  у Вовчанській міській раді Харківської області; у Вовчанській Державній нотаріальній 
конторі в Харківській області; у відділі виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської 

області; у відділі державної реєстрації Вовчанської районної державної 
адміністрації Харківської області та приймальні Вовчанської районної 
державної адміністрації Харківської області.  

 

09 березня 2017 року працівниками відділу «Вовчанське бюро правової 
допомоги» проведено «вуличне» інформування мешканців району біля 
Управління Пенсійного фонду України в Вовчанському районі Харківської 

області та Приватбанку.  

09 березня 2017 р. у приміщенні Управлінні праці та соціального захисту населення Зміївської РДА 
(яке знаходиться за адресою: Україна, Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. 50 років 
Комсомолу, буд. 61) розпочав роботу мобільний консультаційний пункт відділу "Зміївське бюро 
правової допомоги" для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. 

09 березня 2017 року в Управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівського району проведено зустріч з 
внутрішньо переміщеними особами з Донецької та Луганської областей. Під час зустрічі обговорено найактуальніші питання 
соціального захисту ВПО. 



 

 

 

10 березня 2017 року в приміщенні Балаклійської районної організації «Спілка Чорнобиль 
України» проведено консультування з питань, пов'язаних з отриманням пільг інвалідам 
війни. Також ознайомлено з порядком отримання вторинної правової допомоги та надано 
інформацію про діяльність бюро правової допомоги.  

13 березня 2017 року з метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для інвалідів, у приміщенні 
Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»  створено 
мобільний пункт консультування та проведено відповідний 

правопросвітницький захід для членів організації.  

 

 

13 березня 2017 на території Забаринської сільської ради Зачепилівським бюро правової допомоги  здійснено виїзд до 
мобільних соціальних офісів. У рамках виїзду проведено зустріч з сільським головою Бака С.В. та мешканцями села  з метою 
розширення доступу до БВПД  малозабезпечених громадян.  

13 березня 2017 року біля Балаклійського районного центру зайнятості проведено 
"вуличне" інформування населення  щодо діяльності 
бюро правової допомоги. 

14 березня 2017 р. у прес-центрі медіапроекту 
«Накипіло», що знаходиться за адресою: Харків, вул. 
Свободи 7/9 проведено семінар для 
військовослужбовців «Практичне застосування 
Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям 
військовослужбовців, захоплених у полон або 



заручники, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» затвердженого постановою КМУ № 884 
від 30 листопада 2016 р.  

14 березня 2017 року, з метою розширення доступу до БПД для осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус 
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” працівниками Вовчанського бюро правової допомоги   створено та 
забезпечено роботу мобільного  пункту консультування у відділі прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського 
прикордонного загону, що розташовується за адресою: вул. Фрунзе, буд. 1, м. Вовчанськ, Харківська область. Також, з 
працівниками відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського прикордонного 
загону проведено правопросвітницький захід, в ході якого було роз’яснено  порядок 
надання центром первинної та вторинної безоплатної правової допомоги громадянам 
Вовчанського району, останні зміни до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», а також про 
перелік пільг, що передбачені для учасників бойових дій, та особам прирівняним до них, 
тощо. 

14 березня 2017 року на базі КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» (який знаходиться за 
адресою: Україна, Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, шосе Пролетарське, буд. 
27) розпочав роботу мобільний консультаційний пункт відділу "Зміївське бюро правової 

допомоги" для жителів пансіонату, людей похилого віку, інвалідів. 

14 березня 2017 року в приміщенні Балаклійського районного відділу з питань пробації 
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України проведено консультування з питань,  
державного забезпечення рівних можливостей перед законом щодо реалізації своїх прав 
і свобод для осіб, що мали проблеми із законом та недопущення їх дискримінації. Також 
надано інформацію про діяльність бюро правової допомоги.  

 

 

15 березня 2017 року начальник  відділу "Балаклійське бюро правової допомоги"   Гримашевич 
Юлія відвідала Балаклійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де 
під час бесіди із працівниками, розповіла про соціальну програму Уряду України, щодо надання 
безоплатної правової допомоги, ознайомила з порядком отримання первинної та вторинної 
правової допомоги, а також роз'яснила які категорії осіб мають право на безоплатну вторинну 



правову допомогу.  

16 березня 2017 року проведено тематичний круглий стіл на теми:  безоплатного 
отримання земельних ділянок,  організації ОСББ,  реєстрації нерухомого майна та 
юридичних та фізичних осіб-підприємців. Крім того, було організовано мобільний пункт 
консультування громадян Вовчанського району за адресою: вул. Соборна, буд. 73, поверх-
2, м. Вовчанськ, Харківська область. 

 

16 березня 2017 року заступник начальника  відділу 
"Балаклійське бюро правової допомоги"  Родін Денис 

проводив інформаційну роботу в  Балаклійській громадській організації Харківської області 
інвалідів, багатодітних родин, родин-дітей інвалідів з питання соціального забезпечення та 
гарантій соціального захисту інвалідів, а також роз’яснив порядок отримання вторинної 
правової допомоги.  

Також протягом лютого проводилися заходи відповідно до плану діяльності Центру. Так, 
17 лютого 2017 року спільно з відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» 
здійснено виступ для Зачепилівської районної газети «Горизонти Зачепилівщини» щодо 
результатів діяльності бюро у 2016 році, плани роботи на 2017 рік, зміни у законодавстві тощо.  

 

21 лютого 2017 року у приміщенні Вільчанської селищної ради Вовчанського району 
Харківської області, яке розташоване за адресою:  вул. Шевченка, буд. 51, смт. Вільча, 
Вовчанський район, Харківська область запрацював «мобільний соціальний офіс відділу 
«Вовчанське бюро правової допомоги». Працівниками бюро  було проведено тематичний 

семінар на найактуальніші питання життя громади, такі як: 
«Оформлення права власності на нерухоме майно», 
«Справлення податку на нерухоме майно», «Оформлення 
спадщини в органах місцевого самоврядування», надано 
консультації з правових питань та розміщено відповідні 
інформаційні плакати. 

22 лютого 2017 р. о 10-00  у Зміївському РЦЗ  (який знаходиться за адресою: Україна, 



Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна 41) для малозабезпечених, 
проведено семінар на тему: «Легальне працевлаштування в Україні. Права та соціальні гарантії 
працюючих». У приміщенні Зміївського районного центру зайнятості для малозабезпечених 
розпочав роботу мобільний консультаційний пункт. 

24 лютого 2017 року в приміщенні Балаклійського  районного центру зайнятості було 
проведено консультування з питань, пов'язаних з порядком оформлення аліментних виплат, як 
на дітей так і між подружжям. Також надано відповіді на інші питання з приводу нарахування та 
проведення аліментних виплат та надано інформацію  про діяльність бюро правової допомоги. 

24 лютого 2017 р. о 10-00 у залі засідань Зміївської районної ради (яка знаходиться за адресою: Україна, Харківська область, 
Зміївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, б. 9) відбулася XXV  сесія Зміївської районної ради VII скликання. Фахівець 
відділу "Зміївське бюро правової допомоги" виступив перед депутатами районної ради, головами сільських та селищних 
рад.  

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2017 року Першим харківським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової 
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 873 звернень клієнтів, 592 особам було надано правову 
консультацію, 281 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ Кількість зареєстрованих звернень Кількість наданих правових консультацій 
Кількість отриманих письмових звернень 

про надання БВПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

236 2 234 

2 Відділ «Балаклійське бюро 
правової допомоги» 

116 110 6 

3 Відділ «Вовчанське бюро 
правової допомоги» 

66 59 7 



4 Відділ «3ачепилівське бюро 
правової допомоги» 

42 40 2 

5 Відділ «Зміївське бюро 
правової допомоги» 

207 203 4 

6 Відділ «Красноградське бюро 
правової допомоги» 

123 111 12 

7 Відділ «Мереф’янське бюро 
правової допомоги» 

83 67 16 

…. Разом по МЦ 873 592 281 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 260 рішень про надання БВПД та надано 266 доручень адвокатам 
та 9 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 0 письмовим зверненням 
було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 101 (11,57%), спадкового 79 (9,05%), сімейного 
162 (18,56%), медичного 3 (0,34%), трудового 34 (3,89%), адміністративного 11 (1,26%), земельного 42 (4,81%), договірного 52 (5,96%), житлового 
43 (4,93%), іншого цивільного 293 (33,56%) права, з питань виконання судових рішень 8 (0,92%), з інших питань 44 (5,04%) та з неправових питань 
1 (0,11%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань. Приклад: 
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 Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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 Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал 2017 року найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим 

особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 146 (56,15%), інвалідам 74 (28,46%), Ветерани війни та 
особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 21 (8,08%), Внутрішньо переміщені 
особи 15 (5,77%), Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 3(1,15%), Особи, на яких 
поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" 1 (0,38%). 
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 Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

"

Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб

Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму

Особи, на яких поширюється дія Закону України 

"



 
 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І квартал 2017 року було: 

 здійснено ___18_ виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність ___20__ 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 ____104_ осіб, в тому числі ____33_ осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та ____71_ осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу _____17__ 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 __33_ правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ ___7__ інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано __17_ клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 
з/п 

Найменування МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість діючих 
дистанційних 

пунктів/осіб, що 
отримали правову 

допомогу 

Кількість ОМС та 
установ - 

провайдерів БПД, 
яким надано 
методичну 
допомогу  

Кількість проведених 
право-

просвітницьких 
заходів 

Кількість клієнтів, 
яким надано доступ 

до електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому числі: 18/33 20/71 17 33 17 7 

2 Відділ «Балаклійське бюро 
правової допомоги» 

4/7 4/9 0 3 1 0 

3 Відділ «Вовчанське бюро 
правової допомоги» 

6/12 6/14 8 12 5 0 

4 Відділ «3ачепилівське бюро 
правової допомоги» 

1/1 3/3 0 4 1 1 

5 Відділ «Зміївське бюро 
правової допомоги» 

4/9 1/3 0 5 1 4 



6 Відділ «Красноградське бюро 
правової допомоги 

0 18/32 8 3 0 1 

7 Відділ «Мереф’янське бюро 
правової допомоги» 

0 5/5 0 3 2 1 

 


