Інформаційна довідка
щодо виконання Першим харківським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги річного
плану діяльності на 2018 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

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

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
Завдання 1.1: 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»
Захід 1.1.1: Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають
найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в
актуальному стані карти правових потреб (заплановано 1 захід; виконано 1 захід)

Відповідно до проведеного аналізу щодо першочергових правових
потреб громад складено карту правових потреб:
Красноградський район:
Земельні - порядок приватизації земельних ділянок, порядок реєстрації права
власності
Сімейні - порядок розірвання шлюбу, стягнення аліментних виплат,
нарахування заборгованості та пені по аліментним виплатам; порядок
позбавлення батьківських прав
Балаклійський район
Спадкові - порядок вступу у спадщину за законом та за заповітом.
Сімейні - порядок розірвання шлюбу, стягнення аліментних виплат,
нарахування заборгованості та пені по аліментним виплатам; порядок
позбавлення батьківських прав.
Інші цивільні: порядок зняття з місця реєстрації.
Вовчанський район
Сімейні - стягнення аліментів, розірвання шлюбу.
Спадкові - визнання права власності на спадщину, поновлення строку на
прийняття спадщини.
Земельні - порядок приватицазії земельних ділянок, порядок реєстрації права
власності.
Зміївський район
Спадкові - порядок отримання спадщини у разі пропущення строків відкриття
спадкової справи
Сімейні - порядок стягнення аліментів, порядок збільшення розміру аліментів;
порядок позбавлення батьківських прав
Інші цивільні - порядок зняття із реєстрації особи, яка зареєстрована, але
фактично не проживає за місцем реєстрації
Харківський район
Сімейні - стягнення аліментів; розірвання шлюбу; позбавлення батьківських
прав;
Спадкові - оформлення спадщини в нотаріальному порядку; визнання права
власності на спадкове майно в судовому порядку;
Інші цивільні - стягнення заборгованності за кредитними договорами;
Земельні - визнання права власності на майно.

Зачепилівський район
Земельне- визнання права власності на майно
Сімейне - стягнення аліментів; розірвання шлюбу; позбавлення батьківських
прав;
Інше цивільне - порядок зняття з місця реєстрації.
Захід 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 (заплановано 6 заходів; виконано 33 заходів)

12.01.2018 р. в Балаклійському територіальному центрі управління
соціального захисту населення заступником начальника відділу «Балаклійське
бюро правової допомоги» Родіним Д. для присутніх громадян, що перебувають
на обліку в центрі було проведено лекцію на тему: «Правовий статус
нерухомого майна, що знаходиться у власності громадян»;

15.01.2018 р. – відділ «Красноградське бюро правової допомоги» робоча зустріч з начальником відділу з питань комунальної власності
виконавчого апарату Красноградської районної ради Гладковою Ю.С. на тему «
Безоплатна правова допомога,хто має право на її отримання»;

17.01.2018 р. – відділ «Зачепилівське бюро правової допомоги» у
Лебязській філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ст. – спільно з заступником комісара
Зачепилівського РВК Козиною В.В було прочитано лекцію тему : «Права
громадян України на безоплатну правову допомогу»;

18.01.2018 р. – відділ «Красноградське бюро правової допомоги» робоча зустріч із спеціалістом юридичного сектору апарату районної державної
адміністрації Розсохою С.Ю. стосовно співпраці та визначення правових
проблем громадян, які звертаються за правовою допомогою;

18.01.2018 р. – відділ «Зміївське бюро правової допомоги» - в КЗОЗ
"Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради Харківської
області в зв'язку із проведенням в Україні медичної реформи, серед лікарів
проведено лекцію на тему: «Порядок прийняття та звільнення працівника.
Укладення та підстави припинення трудового договору»;

22.01.2018 р. – з нагоди дня Соборності та Свободи України, для
підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої права та право на
безоплатну правову допомогу, працівниками Вовчанського бюро правової
допомоги спільно з працівниками Вовчанського районного відділу (з питань
пробації) Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було проведено
правопросвітницький захід на тему: «Про запобігання та протидія домашньому
насильству», «Про запобігання злочинів проти власності». Додатково
працівниками бюро було надано консультування та роз’яснення на поставленні
запитання громадян;

23.01.2018 р. - у відділі "Мереф’янське бюро правової допомоги" разом зі
спеціалістами відділу державної реєстрації актів цивільного стану по
Харківському району та місту Люботину Головного територіального управління
юстиції у Харківській області, було проведено круглий стіл, на тему: «Порядок
державної реєстрації смерті»;

23.01.2018 р. - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» робоча зустріч начальником УПСЗН Гонтар С.В. та представником БО «
Благодійний фонд « Право на захист» Родіоновою О.О. стосовно співпраці та

обговорення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін
до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг”;

29.01.2018 р. - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» робоча зустріч з представником Красноградської районної організації
української спілки ветеранів Афганістану стосовно співпраці та визначення
правових проблем громадян, які звертаються за допомогою;

29.01.2018 р. – відділ «Зміївське бюро правової допомоги» в
приміщенні Управління соціального захисту населення Зміївської РДА для осіб,
що взяті на облік як ВПО проведено бесіду на тему: "Права внутрішньо
переміщених осіб на соціальну допомогу та пенсійне забезпечення";
31.01.2018 р. - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» прийнято участь у засіданні круглого столу на тему «Стоп-насильству! Як діяти,
щоб захиститись», який було організовано Управлінням соціального захисту
населення Красноградської райдержадміністрації за участю представників
Служби у справах дітей, РВ національної поліції, відділу у справах дітей та
молоді, медичних закладів Красноградського району;

01.02.2018 р. - начальник відділу організаційної роботи, юридичного
забезпечення діяльності та персоналу М. Богданова взяла участь у круглому
столі, організатором якого була БО "Всеукраїнська коаліція з надання правової
допомоги за підтримки Міністерства закордонних справ Королевства
Нідерландів. На заході обговорювався поточний стан реформ в галузі
виконання судових рішень;

01.02. 2018 р. - начальник відділу представництва І. Окара взяла участь
семінарі – обговоренні на тему “Права біженців та внутрішньо переміщених
осіб в Українi”, що відбувся у Харкiвському юридичному кіноклубі . Учасники
семінару переглянули документальний фільм «Дім» (Home), який був
створений в рамках проекту «Перетворюючи Україну в більш толерантне місце
для біженців та шукачів притулку», що реалізується БФ «Право на захист» за
підтримки Посольства Федеративної республіки Німеччина в Україні;

01.02.2018 р. - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» - в
приміщенні
Красноградського
молодіжного
REDHUBу
для
молоді
Красноградського району проведено інформування про проект Міністерства
Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів,
буклетів;

05.02.2018 р. – відділ «Зачепилівське бюро правової допомоги» Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ст. - спільно з державним виконавцем
Зачепилівського РВ ДВС ГТУЮ Рудь О.О. було прочитано лекцію для учнів
старших класів на тему : «Права громадян України на безоплатну правову
допомогу»;
07.02.2018 р. - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» - робоча
зустріч з працівниками Красноградського районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції
у Харківській області стосовно співпраці та визначення правових проблем
громадян, які звертаються за допомогою.

09.02.2018 р. – відділ «Зміївське бюро правової допомоги» - в
приміщенні Зміївського відділення Харківської обласної державної податкової
інспекції ГУ ДФС у Харківській області відбулася робоча зустріч із фахівцями
податкової інспекції стосовно співпраці у разі виникнення питань правового
характеру у платників податків. Було повідомлено про загальнонаціональний
проект "Я МАЮ ПРАВО" та порядок отримання правової допомоги в бюро та
центрі. Всім було вручено інформаційні буклети із зазначеними контактами
Зміївського бюро та Першого харківського місцевого центру з надання БВПД;

13.02.2018 р. - в Балаклійському районному відділі з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції начальник відділу
«Балаклійське бюро правової допомоги», Гримашевич Ю. провела бесіду для
засуджених, що перебувають на обліку у відділі пробації, на тему: «Доступ
громадян до безоплатної вторинної правової допомоги»;

14.02.2018 р. – відділ «Зміївське бюро правової допомоги» - проведено
робочу зустріч із керівником Музею бойового братерства у с. Соколово
Зміївського району Харківської області. Під час зустрічі було обговорено
питання співпраці стосовно можливості консультування осіб, які потребують
правової допомоги в приміщенні музею. Також керівником бюро було
пояснено відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу",
хто та які послуги можна отримати звернувшись до бюро чи центру. Надано
буклети та візитівки із контактами бюро та центру;
15.02.2018 р. - начальником відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» спільно з співробітниками Балаклійського районного відділу
державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у
Харківській області та працівниками Балаклійського районного відділу з питань
пробації Харківської області здійснено обговорення змін, що були внесені

Законом України від 07.12.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів»;

17.02.2018р. відбувся захід організований Democracy Reporting
International в рамках проекту "Вихід за межі Києва: зміцнення потенціалу
регіональних суб'єктних заради сприяння ключовим політичним реформам". В
заході приймала участь начальник відділу представництва І.Окара;

21.02.2018 - головним спеціалістом Зачепилівського бюро правової
допомоги Білик Ю. спільно з державним виконавцем Зачепилівського РВДВС
ГТУЮ у Харківській області Рудь О.О. було проведено правоосвітній захід в
Бердянському навачально-виховному комплексі, де було прочитано лекцію для
керівництва комплексу : «Права громадян України на безоплатну правову
допомогу»;

22.02.2018 року - головний спеціаліст відділу правової інформації та
консультації Є. Зарубін взяв участь у тематичній експозиції, яка відбулась в м.
Харкові на площі Конституції в рамках проекту "День права людини в вашому
місті";

23.02.2018 р. - в Балаклійській районній організації «Спілка Чорнобиль
України» заступник начальник відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»,
Родін Д. провів лекцію на тему: «Порядок отримання пенсійних виплат за
рішеннями судів»
23.02.2018 р. - начальник відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
О.Десятник, провів інформаційну кампанію з питань надання правової
допомоги в Зміївській територіальній громаді, ознайомив депутатів Зміївської
міської ради із підсумками діяльності Зміївського бюро правової допомоги за
2017 рік;
01.03.2018 р. – відділ «Красноградське бюро правової допомоги» робоча зустріч з начальником загального відділу виконавчого апарату
Красноградської районної ради Поляковою Л.О. стосовно співпраці;
02.03.2018 р. – відділ «Зміївське бюро правової допомоги» - в Управлінні
державної казначейської служби України у Зміївському районі Харківської
області було проведено семінар на тему: "Знай та вмій захищати свої права";
05.03.2018 р. – відділ «Зачепилівське бюро правової допомоги» - спільно
з державним виконавцем Зачепилівського РВДВС ГТУЮ у Харківській області
Рудь О.О. було проведено правоосвітній захід в Управлінні праці та соціального
захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації. Було прочитано лекцію
для керівництва : «Права громадян України на безоплатну правову допомогу»;
06.03.2018 р. – відділ «Зміївське бюро правової допомоги» - в приміщенні
Зміївського районного відділу статистики відбулася робоча зустріч із
спеціалістами відділу статистики стосовно співпраці та визначення правових
проблем громадян, які звертаються до відділу статистики. Обговорено та
досягнуто домовленість, щодо подальшої співпраці та можливості створення на
базі відділу статистики мобільного пункту консультування. Всім вручено
буклети, брошури та візитівки з контактами бюро та центру;
09.03.2018 р. - начальником відділу "Зміївське бюро правової допомоги"
О.Десятником було прийнято участь в урочистостях з нагоди урочистого
святкування 75-ї річниці бою Чехословацького батальйону та радянських воїнів
за українське село Соколове Зміївського району Харківської області. Серед
учасників мітингу поширено інформацію про сферу діяльності бюро та центру,
громадянам роз'яснено про можливість безкоштовного скористатися
юридичними послугами. Присутнім роздано буклети "Бюро правової допомоги:
ваш юридичний провідник" та "Що таке безоплатна вторинна правова
допомога та як її отримати" з контактами бюро та центру;
15.03.2018 р. – відділ Зміївське бюро правової допомоги» - в Зміївському
об'єднаному
управлінні
Пенсійного
фонду
України
проведено
правопросвітницький захід на тему: «Правова освіта. Забезпечення захисту прав
громадян по питанням пенсійного забезпечення»;
15.03.2018 р. – відділ «Красноградське бюро правової допомоги» робоча зустріч з начальником відділу організаційної роботи, масових
комунікацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату РДА

Чистіковою Л.М. стосовно співпраці. Під час зустрічі спеціалістом було
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я
МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою
безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети;
30.03.2018р - начальник відділу представництва І.Окара приймала участь
у круглому столі "Новели цивільного процесуального кодексу", організатором
заходу була ВГО "Асоціація правників України".
Захід 1.1.3: Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод; договорів про співпрацю
(заплановано 7 заходів; виконано 9 заходів)

10 січня 2018 року в приміщенні Зміївського районного центру зайнятості
відділом «Зміївського бюро правової допомоги» спільно із фахівцем Зміївського
РЦЗ проведено семінар для безробітних громадян на тему: «Реалізація прав
людини та легалізація праці»;

12 січня 2018 року в Зміївському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду
України відділом «Зміївського бюро правової допомоги» спільно із заступником
начальника Зміївського об'єднаного управління Пенсійного фонду України
проведено правопросвітницький захід на тему: «Пенсійна реформа: зміни які
торкнуться кожного українця»;

18 січня 2018 року спільне консультування начальником відділу "Зміївське
бюро правової допомоги разом із начальником відділу державної виконавчої
служби ГТУЮ у Харківській області в рамках проекта «Я маю право»;

19 січня 2018 року проведений семінар в Красноградському районному
центрі зайнятості на тему «Легальна зайнятість»;
24 січня 2018 року в Зміївському територіальному центрі управління
соціального захисту населення відділом «Зміївське бюро правової допомоги»
спільно із заступником начальника Зміївського районного відділу державної

виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області, з метою посилення правової
обізнаності населення для працівників територіального центру, було проведено
семінар на тему: «Дві тисячі вісімнадцятий рік - рік реалізації
загальнонаціонального правопросвітинцького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та
«Права громадян на отримання безоплатної правової допомоги»;

08 лютого 2018 року,
з метою розширення доступу до БПД
малозабезпечених осіб
у Вовчанському районному центрі зайнятості,
працівниками відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
було
організовано роботу дистанційного консультаційного пункту та проведено
спільно з головним спеціалістом юридичного відділу Вовчанської РДА
правопросвітницький захід, інформування громадян про проект Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», з поширенням інформаційних матеріалів,
буклетів;
13 лютого 2018 року - відділ «Мереф’янське бюро правової допомоги» спільно з співробітниками Харківського районного відділу з питань пробації
проведено круглий стіл на тему "Посилення відповідальності за несплату
аліментів";

20 лютого 2018 року в приміщенні Першого харківського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулась робоча зустріч у
рамках підписаного меморандуму з благодійною організацією "Благодійний
Фонд "Право на захист" за участю Л. Гайко - директора Центру, Ендрю Кусак з
Женеви - експерта УВКБ з згортання операції по ВПО в Україні; Юг Биссо з
Київського офісу УВКБ ООН - спеціаліста з правових питань; Вартан Мурадян співробітника Харківського офісу УВКБ ООН, молодшого польового офіцеру;
Любов Бутенко - керівник офісу "ПРАВО НА ЗАХИСТ" у м. Харкові;

06
березня
2018
року
в
рамках
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» на базі Балаклійського
районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, начальником
відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Гримашевич Ю. спільно з
психологом Балаклійського районного відділу з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України було організовано роботу
круглого столу, під час якого було обговорено питання: «Запобігання та
протидія домашньому насильству. Доступ до безоплатної вторинної правової
допомоги осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за
ознакою статі, а також для дітей».
Захід 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 (заплановано 1 захід; виконано 1 захід)

20 березня 2018 року відділом "Зміївське бюро правової допомоги"
розроблено та розповсюджено методичні рекомендації для ДП "Зміївське
лісове господарство" на правову тематику, а саме: "Аліменти по-новому: новий
розмір і порядок їх утримання". Також працівникам лісгоспу було пояснено, як
захистити свої права у разі їх порушення, відповідно до Закону України "Про
безоплатну правову допомогу" та наголошено - хто та які послуги може
отримати звернувшись до бюро чи центру. Присутніх проінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що
реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
правової допомоги. Було вручено буклети та візитівки із контактами бюро та
центру.
Захід 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 (заплановано 1 захід; виконано 1
захід)

Заступником начальника відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги"
В.Гогіним 16.03.2018 р. здійснено розповсюдження у Міськрайонному відділі
державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину
Головного територіального управління юстиції у Харківській області друкованого
видання на правову тематику стосовно порядку надання безоплатної правової
допомоги.

Захід 1.1.6 : Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів,
сіті-лайтів) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях (захід не
планувався у зв’язку із браком коштів)
Захід 1.1.7: Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації,
соціальних мережах та на веб-сайтах (заплановано 3 заходи; виконано 4 заходи)

05 лютого 2018 р. відділом «Зміївське бюро правової допомоги»
проведено заходи із розміщення відеороліків загальнонаціонального проекту
"Я МАЮ ПРАВО". http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuropravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi.html
15 лютого 2018 р. в обласній щотижневій газеті «Зміївський кур’єр» в
номері 8 від 15 лютого 2018 р. з метою посилення правової обізнаності жителів
Зміївщини було опубліковано матеріал про проведенні заходи відділом
«Зміївське бюро правової допомоги» в рамках загальнонаціонального
правопросвітницького
проекту
«Я
МАЮ
ПРАВО».
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073
741828.1981887348733715/2006359866286463/?type=3&theater
06 березня 2018 р. відділом «Зміївське бюро правової допомоги»
проведено заходи із розміщення відеороліків загальнонаціонального проекту
"Я МАЮ ПРАВО" щодо розміщення на офіційному веб-сайті Зміївської районної
ради про загальнонаціональний проект "Я МАЮ ПРАВО". http://zmievrayrada.gov.ua/news/08-21-33-06-03-2018/
22 березня 2018 р. відділ «Красноградське бюро правової допомоги» в
друкованій
пресі
розміщено
«Я
маю
право».
https://drive.google.com/open?id=1zr71pqMPHpSAJ-xR8smLBQNo9D9jwxfC
У засобах масової інформації, соціальних мережах та на веб-сайтах
постійно проводиться робота по висвітленню заходів з реалізації проекту.
Захід 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) (заплановано 3 заходи; виконано 11 заходи)

12.01.2018 - відділ «Красноградське бюро правової допомоги»
в
друкованій пресі розміщено статтю «Консультує Міністр юстиції України».
https://drive.google.com/drive/folders/1WoxHpSgEoJz39jTx1aDG4UPDVSKIT1r?usp=sharing
17.01.2018 - відділом «Зміївське бюро правової допомоги» на сайті
Зміївської міської ради розміщено - Зміни до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу» внесені Законом України «Про запобіганню та протидію
домашньому насильству». http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivskebyuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/609-zmini-do-zakonu-ukrajini-probezoplatnu-dopomogu.html
21.01.2018 - відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» на сайті
Вовчанського районного суду розміщено - «Жертви насильства та діти отримали

більше можливостей доступу до безоплатної
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/news/

правової

допомоги»

24.01.2018 - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» на сайті
Красноградської районної державної адміністрації розміщено - Жертви
насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної
правової допомоги. http://krasnogradrda.gov.ua/2018/01/24/zhertvi-nasilstva-taditi-otrimali-bilshe-mozhlivostej-dostupu-do-bezoplatno%D1%97-pravovo%D1%97dopomogi/
25.01.2018 - відділ «Красноградське бюро правової допомоги» на сайті
Красноградської міської ради розміщено - Жертви насильства та діти отримали
більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги.
http://krasnogradrada.gov.ua/2018/01/25/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
25.01.2018 - відділ «Красноградське бюро правової допомоги»
в
друкованій пресі розміщено статтю Жертви насильства та діти отримали більше
можливостей
доступу
до
безоплатної
правової
допомоги.
https://drive.google.com/open?id=16bR5XOpHBmX9mjMwitE78pAwxkqo7tps
31 січня 2018 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» був
проведений виступ на телебаченні про діяльність бюро, що транслюється в
новинах на телеканалі "Зміїв ТВ" 25 канал. Посилання на відео:
http://25tv.com.ua/news/zmvske-byuro-pravovo-dopomogi-vash-yuridichniyprovdnik
08.02.2018 - відділ «Красноградське бюро правової допомоги»
в
друкованій
пресі
розміщено
«Безоплатна
правова
допомога».
https://drive.google.com/open?id=1dOYRyrwhvElWmf6Inr8--4ubXQ9dGwOW
23.02.2018 - відділ «Красноградське бюро правової допомоги»
в
друкованій пресі розміщено «Безкоштовна правова допомога: хто має
переважне
право».
https://drive.google.com/open?id=1GkJ3mkmB6zFy16WX710hmSDWelGs6hx
27.02.2018 – відділ «Зачепилівське бюро правової допомоги» на веб – сайті
Зачепилівської районної державної адміністрації розміщено - «Органи юстиції
Інформують». http://zacheprda.gov.ua/just
15.03.2018 – відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» на веб – сайті
Вовчанського районного суду розміщено - «Вводяться в дію зміни до понад 20
статей КПК». https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/news/
Захід 1.1.9: Створення та або трансляція соціальних аудіо – та відеороликів на правову
тематику у засобах масової інформації, громадському транспорті, громадських місцях
(заплановано 0 заходів; виконано 1 захід)

01.02.2018 відділ «Красноградське бюро правової допомоги» на ТБ Телерадіокомпанія Красноградщини «Центр» розміщено відеоролик - «Ні,
домашньому насильству».
https://www.youtube.com/watch?v=TW1BOMtWh7E&feature=share
Захід 1.1.10: Опитування та заміри громадської думки (заплановано 0 заходів)
Захід 1.1.11: Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (заплановано 1 захід;
виконано 3 заходи)

05 лютого 2018 року в приміщенні Зміївської районної адміністрації
відбулася робоча зустріч та проведено навчання з прав людини
із
спеціалістами юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.
Обговорено про реалізацію проекту "Я МАЮ ПРАВО" та розроблені подальші дії
стосовно співпраці Зміївської районної міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення Зміївщини.
21 лютого 2018 року в приміщенні Зміївської міської ради проведено
навчання з прав людини із спеціалістами юридичного відділу Зміївської міської
ради стосовно співпраці та визначення правових проблем громадян, які
звертаються за правовою допомогою. Обговорено та досягнуто домовленість,
щодо взаємодії за для посилення правової обізнаності жителів міста Змієва із їх
правами, як громадян України.
19 березня 2018 року в приміщенні Гусарівської сільської ради
Балаклійського району начальником відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» Гримашевич Ю. було проведено навчання для працівників сільської
ради на тему «Дотримання прав людини та основних свобод в Україні»
Захід 1.1.12: Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги (заплановано 12 заходів; виконано 29 заходів)

10.01.2018 р. - Зміївський районний центр зайнятості;
12.01.2018 р. - Зміївське об’єднане управління Пенсійного фонду України;
18.01.2018 р. - Відділ державної реєстрації Вовчанської районної державної
адміністрації Харківської області, в т.ч. проведено інформування про проект
Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних
матеріалів, буклетів;

25.01.2018 р. - Харківський обласний військовий комісаріат;
26.01.2018р. – Управління праці та соціального захисту населення
Зачепилівської райдержадміністрації;
26.01.2018 р. – Зачепилівський районний центр зайнятості;
26.01.2018 р. – Зачепилівський РЦ соціальних служб сім’ї, дітей та молоді;

26.01.2018 р. в Балаклійському територіальному центрі Управління
соціального захисту населення;

29.01.2018 р. Управління соціального захисту населення Зміївської
райдержадміністрації;
29.01.2018 р. – Зачепилівський районний суд;
01.02. 2018 р. - Відділ виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської
області та додатково спільно проведено правопросвітницький захід,
інформування громадян про проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів;

06.02. 2018 р. - Зміївський районний ВДВС ГТУЮ у Харківській області;
07.02.2018 р. - Зміївський РВ з питань пробації;
07.02.2018 р. - Красноградський районний відділ державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській
області;
07.02.2018 р.- Балаклійська районна організація «Спілка Чорнобиль України»;

08.02.2018 р. - Харківський обласний військовий комісаріат;
14.02.2018 р. – Балаклійська громадська організація Харківської області
інвалідів, багатодітних родин, родин-дітей інвалідів ;

20.02. 2018 р. - Зміївський районний центр зайнятості;
21.02.2018 р. - Відділ виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської
області та додатково спільно проведено правопросвітницький захід,

інформування громадян про проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів;
26.02.2018 р. - Зміївський геріатричний пансіонат;
01.03.2018 р. - Балаклійський районний центр зайнятості;
05.03.2018 р. – Управління праці та соціального захисту населення
Зачепилівської райдежадміністрації;
06.03.2018 р. Управління праці та соціального захисту населення
Зачепилівської райдежадміністрації;
13.03.2018 р. – Зачепилівський районний суд;
13.03.2018 р. - Балаклійський районний відділ з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання;
13.03. 2018 р. - Зміївська районна організація ветеранів Зміївської районної
ради, всім громадянам надано вичерпну інформацію на питання, що їх
турбували;
22.03.2018 р. - Харківський обласний військовий комісаріат ;
29.03.2018 р. - Балаклійський районний центр зайнятості;
29.03.2018 р. - Красноградський районний відділ державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській
області;

Захід 1.1.13: Організація надання адресної безоплатної правової допомоги (заплановано
– за потреби; здійснено 7 виїздів)

18.01.2018 р. – відділ «Красноградське бюро правової допомоги» - надано
адресну правову допомогу літній громадянці, яка звернулася з проханням
надати їй консультацію, оскільки вона не має змоги особисто прибути до бюро
через свій фізичний стан;
22.01.2018 р. - начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
О. Десятником було здійснено виїзд до громадянки з метою надання адресної
правової допомоги;

29.01.2018 р. - начальником відділу представництва Окарою І.Л. спільно з
працівниками головного територіального управління юстиції у Харківській
області здійснено надання адресної безоплатної правової допомоги у
Харківському районі;

16.03.2018р. відділ «Красноградське бюро правової допомоги» - надано
адресну правову допомогу літній громадянці, яка звернулася з проханням
надати їй консультацію, оскільки вона не має змоги особисто прибути до бюро
через свій фізичний стан;

20.03.2018 р. головним спеціалістом відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами
Т.Опікуновою - надано адресну правову допомогу літній громадянці;
21.03 2018 р. - відділом "Зміївське бюро правової допомоги" спільно із
працівниками Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківськікій області було
здійснено виїзд за місцем проживання боржників, які знаходяться на виконанні
у Зміївському районому відділі державної виконавчої служби з метою вжиття
заходів примусового стягнення. Громадянам проводилось роз'ясненя , як
захистити свої права у разі їх порушення скориставшись безкоштовними
послугами бюро та центру
28.03.2018 р. головним спеціалістом відділу правової інформації та
консультацій Є.Зарубіним - надано адресну правову допомогу літньому
громадянину в медичному закладі.
Захід 1.1.14: Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах
життя(заплановано 6 заходів; виконано 6 заходів)

19 січня 2018 року, з метою розширення доступу до БПД для громадян
Вовчанського району Харківської області працівниками відділу «Вовчанське
бюро правової допомоги» забезпечено роботу дистанційного пункту
консультування у Вовчанському районному відділі з питань пробації.
Додатково також було проведено інформування про проект Міністерства
Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів,
буклетів;

14 лютого 2018 року начальником відділу "Зміївське бюро правової
допомоги" Десятником О. Є. спільно із заступником начальника відділу з
обслуговування клієнтів Зміївського об'єднаного ПФУ Харківської області
Ковчужною І. М. було здійснено виїзд до Соколівської сільської ради
Зміївського району Харківської області для проведення консультацій жителів

сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих
Конституцією України та законами у різних сферах життя. Присутнім було
пояснено, які вони мають права;

05 березня 2018 року, у приміщенні Вовчанського районного відділу з
питань пробації працівниками відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
спільно з працівниками Вовчанського районного відділу з питань пробації та
Вовчанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області було
проведено правопросвітницький захід на тему: «Про запобігання злочинів»,
«Відповідальність за несплату аліментів» та роз’яснень останніх нововведень
законодавства України. Крім того, з метою розширення доступу до БПД для
громадян Вовчанського району Харківської області було забезпечено роботу
дистанційного пункту консультування та проведено інформування про проект
Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних
матеріалів, буклетів;
19 березня 2018 року в приміщенні Гусарівської сільської ради
Балаклійського району начальником відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» Гримашевич Ю. було проведено навчання для працівників сільської
ради на тему «Дотримання прав людини та основних свобод в Україні»;
21 березня 2018 року начальником відділу "Мереф'янське бюро правової
допомоги" здійснено консультацію жителів сільської місцевості в с. Утківка з
метою запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та
законами у різних сферах життя;
21 березня 2018 року – в приміщенні Лебязської сільської ради
Зачепилівського району було проведено зустріч з мешканцями села ромської
національності, під час якої було проведено бесіду на тему: «Захист прав ромів
в Україні».
Захід 1.1.15: Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини (заплановано 1
захід; виконано 2 заходи)

13.02.2018 р. - в Балаклійському районному відділі з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції начальник відділу
«Балаклійське бюро правової допомоги» Першого харківського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Гримашевич Ю.
провела бесіду для засуджених, що перебувають на обліку у відділі пробації, на
тему: «Доступ громадян до безоплатної вторинної правової допомоги»;
16.02.2018 р. - відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із
працівниками Зміївського районного відділу з питань пробації Харківської
області та Комунального закладу «Зміївський районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді» було проведено спільний захід для осіб, які
перебувають на обліку у Зміївському РВ з питань пробації та потребують
соціального консультування з питань реалізації і захисту прав людини.
Захід 1.1.16: Проведення «вуличного» інформування (заплановано 18 заходів; виконано 20
заходів)

16.01.2018 р. – сел. Зачепилівка;
30.01.2018 – сел. Зачепилівка;
23.01. 2018 р. – м. Зміїв, проінформовано про порядок надання безоплатної
правової допомоги, національний правопросвітницький проект "Я маю право!"
та про практику надання Центром безоплатної правової допомоги з актуальних
соціально-правових питань;

25.01.2018 р - м. Вовчанськ;

30.01.2018 р. - м. Вовчанськ;

07.02.2018 р. – м. Красноград, біля органів пенсійного фонду, соціального
забезпечення населення, служби зайнятості;

02.02.2018 р. - м. Балаклія;

12.02.2018 р. - м. Вовчанськ;

19.02.2018 р. - м. Вовчанськ;
20.02. 2018 р. – м. Зміїв;
20.02.2018 р. – сел. Зачепилівка;
26.02.2018 р. – сел. Зачепилівка;
27.02.2018 р. - м. Мерефа;
05.03.2018 р. - м. Зміїв, громадян проінформовано про діяльність бюро та
центру;
06.03.2018 р. – сел. Зачепилівка
07.03.2018 р. - м. Красноград, біля органів пенсійного фонду, соціального
забезпечення населення, служби зайнятості, банківських установ;
19.03.2018 р. - м. Красноград ;
22.03.2018 р. - м. Зміїв, про зміст та реалізацію загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»;
26.03.2018 р. – м. Мерефа;
29.03.2018 р. - м. Мерефа, інформування населення про діяльність бюро та
центру.
Захід 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 (заплановано 3 заходів; виконано 5 заходів)

04 січня 2018 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» в
Зміївському навчально-виховному комплексі № 1 (школа-інтернат) Зміївської
районної ради Харківської області проведено виховну годину з учнями старших
класів на тему: «Вчимося жити в правовій державі». З учнями проведено захід у
вигляді діалогу, під час якого було наголошено про права та обов'язки дітей, як
особистості в нашій країні;

12 лютого 2018 року відділом "Зміївське бюро правової допомоги" за
участі начальника Зміївського районного відділу ДВС ГТУЮ в Харківській області

та Зміївського районного відділу з питань пробації Харківської області було
відвідано Зміївський навчально-виховний комплекс №1 (школа-інтернат) в
рамках святкування свята Масляна. Під час заходу дітям були надані смачні
подарунки та речі особистого користування, а також проведено бесіду в
розважальній формі, під час якої було роз’яснено права дітей, адже саме у віці
формування дитячої свідомості вкрай необхідні знання про свої права, аби діти
чи вихователі, як особи, що представляють їх інтереси, могли знати як захистити
себе в певній ситуації;

02 березня 2018 року на виконання спільних заходів відповідно до
програм правової допомоги населенню начальником відділу «Балаклійське
бюро правової допомоги» Гримашевич Ю. спільно з психологом
Балаклійського районного центру соціальних служб для дітей сім’ї дітей та
молоді та спеціалістом з профорієнтації Балаклійського районного центру
зайнятості населення в П’ятигірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів для
учнів 9-10 класів було проведено лекцію на тему: «Твої права - твій захист»;
07 березня 2018 року начальником відділу "Зміївське бюро правової
допомоги" Десятником О. проведено лекцію із учнями 9 класу Зміївської ЗОШ ІІІІ ст. №2 Зміївської районної ради на тему: "Твої права - твій захист. Правові
орієнтири для кожної дитини". Учням було роз'яснено права та механізм їх
захисту у разі порушення. Також проінформовано про загальнонаціональний
правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО", вручено брошури, буклети та
візитівки із контактами бюро та центру.
23 березня 2018 року заступником начальника відділу "Мереф’янське
бюро правової допомоги" Гогіним В. А. 23.02.2018 р. в Мереф'янській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 було проведено заходи
інформаційного характеру направлені на інформування вчителів та учнів школи
відносно діяльності бюро правової допомоги.
Завдання 1.2: Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання ними БПД
Захід 1.2.1: Налагодження зв'язків та актуалізація даних щодо мережі стейкхолдерів,
укладення меморандумів про співпрацю(заплановано 1 захід; виконано 2 заходи)

Угода про співпрацю з Вовчанським районним центром зайнятості
Угода про співпрацю з Балаклійським районним центром зайнятості
Захід 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 (заплановано 2 заходи; виконано 2 заходи)

20 лютого 2018 року, з метою підвищення рівня зайнятості незайнятого
населення Вовчанського району, надання якісних соціальних послуг
громадянам з числа тих, що належить до квотних категорій, а також для їх
адаптації у суспільстві шляхом упровадження новітніх технологій управління
процесами із застосуванням підходу кейс-менеджмент працівники відділу
«Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з представниками Управління
соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації, Вовчанського
районного центру соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді, Громадської
організації «Ветеранів АТО Вовчанщини та патріотичних громадян»,
Старосалтівської селищної ради Харківської області прийняли участь у круглому
столі за вказаною тематикою Вовчанського районного центру зайнятості.
Додатково працівниками бюро було проведено інформування про проект
Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних
матеріалів, буклетів;

23.02.2018 р. - у залі засідань Зміївської міської ради відбулася чергова
сесія Зміївської міської ради VIІ скликання. В роботі взяли участь 16 депутатів,
голова Зміївської міської ради, керівники підприємств, установ, організацій
району,
представники
засобів
масової
інформації,
представники
правоохоронних органів та начальник відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» О.Десятник.

Захід 1.2.3: Направлення запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням
захисту прав людини Національної поліції, щодо попередження порушених прав
людини(заплановано – за потреби)

Протягом звітного періоду не виникало потреби з направлення запитів
Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини
Національної поліції, щодо попередження порушених прав людини.
Захід 1.2.4: Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для
громадських приймальнь, ОМС, юридичних клінік, органів державної влади, параюристів

та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги
(заплановано 1 захід; виконано 1захід)

21 березня 2018 року, працівниками відділу «Вовчанське бюро правової
допомоги» було підготовлено та поширено методичні рекомендації, матеріали
на тему «Відповідальність за несплату аліментів» для відділу виконавчої служби
у Вовчанському районі Харківської області, щодо надання ними безоплатної
первинної правової допомоги громадянам.
Захід 1.2.5: Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД, з метою залучення
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ грограм/ проектів, фандрейзинг (заплановано
1 захід; виконано 1захід)

В січні 2018 р. з головним редактором рекламно-інформаційного
щотижневика «Комерсант» було проведено робочу зустріч та досягнуто
можливість щодо щомісячної безкоштовної публікації інформацій від Першого
харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
Захід 1.2.6: Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання
правової допомоги територіальним громадам (заплановано 1 захід; виконано 0 заходів)

Перенесено на 4 квартал 2018 року у зв’язку з вимогами регламенту роботи
Мереф’янської міської ради
Завдання 1.3:Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи
дистанційних пунктів доступу до БПД
Захід 1.3.1: Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до
БПД (заплановано 2 заходи; виконано 30 заходів)

17 січня 2018 року в приміщенні Управління соціального захисту населення
Зміївської РДА працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Зміївське
бюро правової допомоги», бажаючим надано вичерпну інформацію на
хвилюючі їх питання правового характеру. Також всіх осіб, які отримували
консультацію проінформовано про систему безоплатної правової допомоги та
проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу з наданням контактів
центру та бюро;

23 січня 2018 року в приміщенні Балаклійського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було забезпечено роботу
дистанційного пункту з 10.00 год. по12.00 год.;
25 січня 2018 року в приміщенні Центру надання адміністративних послуг,
начальником відділу представництва забезпечено роботу дистанційного пункту
доступу до БПД;

30 січня 2018 року в приміщенні Балаклійського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було забезпечено роботу
дистанційного пункту з 10.00 год. по12.00 год.;
23 березня 2018 року, з метою розширення доступу до БПД для громадян
Вовчанського району Харківської області, працівниками відділу «Вовчанське
бюро правової допомоги» було створено та забезпечено роботу дистанційного
пункту консультування в відділі державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Вовчанського РУЮ у Харківській області та додатково
спільно проведено правопросвітницький захід, інформування громадян про
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», з поширенням
інформаційних матеріалів, буклетів;
26 березня 2018 року у приміщенні КЗ «Центральна дитяча бібліотека
Зміївської бібліотечної системи» Зміївської районної ради Харківської області
працював дистанційний пункт відділу «Зміївське бюро правової допомоги»;
28 березня 2018 року у приміщенні Зміївського районного відділу ДРАЦС
ГТУЮ у Харківській області працював дистанційний пункт відділу "Зміївське
бюро правової допомоги", громадяни, які потребували правової допомоги
отримали необхідні відповіді на поставлені запитання. Також клієнтам було
роз'яснено права та механізм захисту у разі їх порушення звернувшись за
кваліфікованою допомогою до нашого центру;
29 березня 2018 року в приміщенні Центру надання адміністративних
послуг,
начальником
відділу
представництва
забезпечено
роботу
дистанційного пункту доступу до БПД;
Постійно діючий ДП - Управління праці та соціального захисту населення
Красноградської РДА (перший-третій вівторок місяця з 9 до 11 год.) 16.01.2018, 06.02.2018, 06.03.2018, 20.03.2018;
Постійно діючий ДП - Красноградське об’єднане управління Пенсійного
фонду України (щосереди с 9 до 11 год.) – 10.01., 17.01., 24.01., 07.02., 28.02.,
07.03., 14.03., 21.03., 28.03.;
Постійно діючий ДП - Красноградський районний суд (щочетверга з 9 до
11 год.) – 11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 08.02, 01.03., 15.03., 22.03., 29.03.;

Захід 1.3.2: Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства
юстиції України (заплановано 100 %)

Протягом звітного періоду надано 7 клієнтам доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України.

Завдання 1.4: Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам
системи БПД
Захід 1.4.1: Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення
укладання контрактів з адвокатами БПД (заплановано 1 захід; виконано 3 заходи)

Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та
забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД проводиться щомісячно
до 10 числа місяця.
Захід 1.4.3: Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за
виконаними дорученнями (заплановано 100 %)

Під час оформлення адвокатами актів надання безоплатної вторинної
правової допомоги постійно надається консультативна допомога.
Захід 1.4.6: Організація та проведення тренінгів на тему «Кращі практики адвокатської
діяльності» (заплановано 100 %)

В лютому проведено робочу зустріч з адвокатами системи БПД щодо
кращих практик адвокатської діяльності. Під час такої зустріч було
запропоновано адвокатам надавати до Центру інформацію щодо кращих
практик з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Захід 1.4.7: Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів системи БВПД у
навчанні (в І квадраті даний захід не планувався)
Захід 1.4.9 : Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення
Інформаційного дайджесту (заплановано 2 заходи; виконано 3 заходи)

Щомісячно до 5 числа місяця проводиться узагальнення кращих практик
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кращі практики
направляються до Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та
Харківській областях задля наповнення Інформаційного дайджесту.
Захід 1.4.12: Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та
рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку
допомогу (заплановано 1 захід; виконано 1 захід)

Проведено аналіз звернень громадян, які звертаються за отриманням
безоплатної вторинної правової допомоги.
Захід 1.4.14: Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу
адвокатів, які надають БВПД (за потреби)

Протягом звітного періоду не було потреби у наданні пропозицій до
Координаційного центру щодо проведення конкурсу адвокатів.
Захід 1.4.16: Аналіз: скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості
надання БВПД, участі адвокатів в підвищенні кваліфікації та надання пропозицій щодо
виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВПД (за потреби)

Проведено аналіз скарг на роботу адвокатів. За результатами аналізу не
було потреби у наданні пропозицій щодо виключення адвокатів з Реєстру
адвокатів, які надають БВПД

Захід 1.4.17: Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості надання
безоплатної правової допомоги для працівників місцевих центрів (підвищення
кваліфікації) за участю ГО, адвокатів-тренерів (захід не планувався; виконано 4 заходи)

22.02.2018 року працівники Центру та Бюро приймали участь у тренінгу
на тему: "Консультування в режимі online, як спосіб розширення доступу до
БПД" за підтримки Координаційного центру з надання правової допомоги;

27.02.2018 року головний спеціаліст відділу правової інформації та
консультації А.Логвінова взяла участь у тренінгу на тему: "Вторинна правова
допомога внутрішньо переміщеним особам: нормативно-правова база та
судова практика", який відбувся за підтримки NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL,
Ради адвокатів Харківської області, Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській області;
13.03.2018 року директор Центру Л. Гайко взяла участь у семінарі-тренінгу
на тему: «Посилення міжвідомчого реагування у сфері протидії та запобігання
домашньому насильству та насильству за ознакою статі: впровадження нового
законодавства та оновлення чинних механізмів його реалізації»;
30.03.2018 директор Центру Л. Гайко взяла участь у семінарі- практикумі
на тему: «Основні аспекти протидії корупції та дотримання стандартів
антикорупційної поведінки».
Захід 1.4.19: Запровадження стандартів якості по ЦАС. Навчальні заходи для адвокатів
з питань застосування стандартів (заплановано 1 захід; виконано 0 заходів)

Перенесено на ІІ квартал 2018 р.
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
Завдання 2.1: Розвиток людських ресурсів системи БПД
Захід 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 (захід не планувався)
Захід 2.1.3: Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів)
(захід не планувався)

Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурснокомунікаційних платформ
Захід 2.2.1: Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МКРП, підвищенні
кваліфікації (заплановано 0 заходів; виконано 1 захід)

Протягом звітного періоду до Регіонального центру з надання БВПД у
Луганській та Харківській області було направлено тематику задля проведення
навчань працівників Центру.
Захід 2.2.2: Поширення інформації про функціонування МКРП у ЗМІ, в мережі Інтернет
(заплановано 1 захід; виконано 1 захід)

Протягом І кварталу 2018 року Центр в соціальних мережах поширює
інформацію про діяльність МКРП.
Завдання2.3: Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»
Захід 2.3.1: Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних консультацій
на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових
консультацій "WikiLegalAid" (заплановано 2 заходи; виконано 0 заходів)

Під час проведеного аналізу звернень громадян було встановлено, що
типові
консультації за якими найчастіше звертаються громадяни вже
висвітлена на онлайн-платформі правових консультацій "WikiLegalAid", а тому
на разі триває робота з визначенням тематики висвітлення відповідної
інформації на онлайн-платформі правових консультацій "WikiLegalAid".
Запланові заходи перенесено на ІІ та ІІІ квартали 2018 р. ( 1 захід на ІІ кв., 1
захід на ІІІ кв.)
Захід 2.3.2: Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень
"WikiLegalAid" (заплановано 2 заходи; виконано 1 захід)

29 січня 2018 року головним спеціалістом Вовчанського бюро
правової допомоги Уханьовою М.О. було здійснено редагування та підтримка в
актуальному стані інформаційного розміщення «WikiLegalAid», стаття за
назвою: «Проходження митного контролю» з доповненням про «Особливості
визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію
України
у
міжнародних
поштових
та
експрес-відправленнях,
у
несупроводжуваному багажі, та для товарів, що ввозяться на митну територію
України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному
багажі». (поточн. • попер.) 10:22, 29 січня 2018 Mariya.ukhanova (обговорення • внесок) . . (79 868 байтів)
(+6609) . . (Особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у
міжнародних поштових та експрес-відправ) (скасувати)

( 1 захід перенесено на ІІ кв.)
[1.3.] Децентралізація системи БПД
Завдання 3.1: Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД,
прийняття управлінських рішень
Захід 3.1.1: Організація та участь у засіданнях Керівної ради (заплановано 1 захід;
виконано 1 захід)

15 січня 2018 року директор Центру Л.Гайко взяла участь у засіданні
керівної ради

Захід 3.1.2: Оприлюднення звітів про виконання квартальних планів роботи центру
(заплановано 1 захід; виконано 1 захід)

Центр не має відокремленого веб – сайту, оскільки оприлюднення звітів
здійснюється Регіональним центром, Центр в установлені строки надасть
відповідну інформацію для оприлюднення.
Захід 3.1.3: Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань
організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з
метою прийняття управлінських рішень (заплановано 1 захід; виконано 3 заходи)

Щомісячно 10 числа місяця проводиться робочі наради з питань, що
виникають під час реалізації завдань з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання 3.2: Моніторинг діяльності центрів БПД
Захід 3.2.2: Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової
допомоги (заплановано 1 захід; виконано 3 заходи)

Щомісячно 5 числа місяця проводиться аналіз інформації наданої Бюро
правової допомоги.
Захід 3.2.4: Аналіз своєчасності та ефективності
роботи(заплановано 1 захід; виконано 1 захід)

виконання

МЦ

плану

В січні 2018 року проведено аналіз виконання плану роботи Першого
харківського МЦ у 2017 році.
Захід 3.2.6: Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ бюджетних
коштів, виявлення додаткових потреб (заплановано 3 заходи; виконано 3 заходи)

Щомісячно проводиться аналіз ефективності та раціональності
використання МЦ бюджетних коштів, виявлення додаткових потреб
Завдання 3.3: Управління людськими ресурсами
Захід 3.3.1: Розробка штатного розпису з урахуванням навантаження та подання його
на затвердження (за потреби)

В лютому Центр звертався до Регіонального центру з проханням щодо
внесення змін до штатного розпису з урахуванням навантаження та змінений
штатний розпис було направлено на затвердження
Захід 3.3.2: Проведення тім-білдінгів, зустрічей з працівниками РЦ, МЦ (за потреби)

Протягом звітного періоду не виникало потреби у проведенні тім –
білдінгів та зустрічей з працівниками Регіонального центру.
Захід 3.3.3: Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні онлайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ (за окремим графіком)

В січні 2018 року було проведено внутрішнє навчання працівників Центру
з метою удосконалення та покращення надання безоплатної правової
допомоги щодо питань надання працівниками Центру правових послуг
(правової інформацій, консультацій, роз’яснень, опрацювання звернень тощо).
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів
ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях

Завдання4.1: Побудова оптимальної моделі оформлення відносин з адвокатами працівниками 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
Завдання 5.1: Електронний документообіг та кадровий облік
Захід 5.1.1: Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної діяльності)
(за потреби)

В центрі не запроваджено ПЗ електронний документообіг.
Захід 5.1.2: Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління
(електронний документообіг - вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і
звітності з основної діяльності) (100%)

Відсутня потреба у навчанні, оскільки ПЗ електронний документообіг не
запроваджено
Захід 5.1.3: Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників
на роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення військового
обліку, підготовка проектів наказів, облік та моніторинг робочого часу) (за потреби)

В центрі не запроваджено ПЗ управління персоналом. Подання
інформації про призначення нових працівників здійснюється за допомогою ПЗ
«М.Е.Dоc», облік та моніторинг робочого часу здійснюється за допомогою
комплексного обліку для бюджетних установ України «1С».
Завдання 5.2: Інноваційні форми доступу до БПД
Захід 5.2.1: Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БВПД через
налагодження Skype-зв’язку, зокрема, з використанням можливостей системи
«Бібліоміст» (заплановано 1 захід; виконано 0 заходів)

Відсутність доступу до системи «Бібліоміст».
Захід 5.2.2: Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладення договорів про
співпрацю (заплановано 1 захід; виконано 2 заходи)

Угода про співпрацю з Вовчанським районним центром зайнятості
Угода про співпрацю з Балаклійським районним центром зайнятості
Завдання 5.3: Створення порталу системи БПД
Захід 5.3.1: Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту
БПД (заплановано 2 захід; виконано 2 заходи)

Щопонеділка Центр
надає до Регіонального центру
оперативну
інформацію щодо видання доручень Центром, оплати послуг та відшкодування
витрат адвокатів, які надають БВПД. Центр направить до Регіонального центру
інформаційні матеріали – Звіт про виконання плану роботи за І квартал 2018 р.
та Інформаційну довідку, про виконання плану зазначеного плану для
оприлюднення.

Захід 5.3.2: Аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ, Підтримання в
актуальному стані медіа мапи (заплановано 2 захід; виконано 3 заходи)

Щомісячно проводиться аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ.
Завдання 5.5: Розвиток аналітичної спроможності центрів
Захід 5.5.1: Організація системного аналізу звернень по БПД (за потреби)

Постійно проводиться аналіз звернень по БПД
Захід 5.5.2: Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих
доручень) (заплановано 1захід; виконано 4 заходи)

Щопонеділка Центр надає до Регіонального центру оперативну інформацію
щодо видання доручень Центром, оплати послуг та відшкодування витрат
адвокатів, які надають БВПД
Захід 5.5.3: Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок
доступу(за потреби)

Відсутня потреба
Захід 5.5.4: Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів (заплановано
1захід; виконано 3 заходи)

Щомісячно проводиться аналіз кількості прийнятих актів надання БВПД
адвокатами.
Захід 5.5.5: Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками
МЦ(заплановано 1захід; виконано 1 захід)

Проведено
працівниками

аналіз

кількості

складених

процесуальних

документів

Захід 5.5.6: Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД (100%)

Щомісячно проводиться аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Захід 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) (заплановано 1захід; виконано 1 захід)

Проведено аналіз показників та визначено потреби.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 січня по 31 березня 2018 року Першим харківським
місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, було
зареєстровано 1590 звернень клієнтів, 1341 особам було надано правову
консультацію, 253 із них написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найменування відділу МЦ

Відділ
правової
консультацій

інформації

Кількість
зареєстрованих
звернень
та

Відділ «Балаклійське бюро правової
допомоги»
Відділ «Вовчанське
допомоги»

бюро

правової

Відділ «3ачепилівське бюро правової
допомоги»
Відділ «Зміївське
допомоги»

бюро

правової

Відділ «Красноградське бюро правової
допомоги»
Відділ «Мереф’янське бюро правової
допомоги»

Разом по МЦ

Кількість наданих
правових
консультацій

Кількість отриманих
письмових звернень про
надання БВПД

596

404

189

145

129

16

218

206

12

63

69

2

287

276

11

147

131

16

134

126

7

1590

1341

253

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД, було
прийнято 235 рішення про надання БВПД та надано 254 доручення адвокатам
та 15 наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або
оформлення процесуальних документів). По 7 письмовим зверненням було
надано відмову у надання БВПД.
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
соціального забезпечення 179 (11,7 %), спадкового 160 (10 %), сімейного 314
(20 %), медичного 29 (2 %), трудового 45 (3 %), адміністративного 39 (2,5 %),
земельного 101 (6,5 %), договірного 89 (5,5 %), житлового 87 (5,5 %), іншого
цивільного права 393 (25 %), виконання судових рішень 37 (2,5 %), з інших
питань 91 (5,5 %), не правових питань 4 (0,3 %)

Діаграма 2. Розподіл звернень за категоріями питань за І квартал 2018 р.
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За статтю: звернулося чоловіків – 502 (43 %) та жінок 665 (57 %).
Діаграма 3. Розподіл клієнтів за статтю
чоловіки

жінки

43%

За віком : до 18 р. – 5 ( 0,4 %), 18-35 р. – 265 (22 %), 35-60 р. – 545 (46 %),
понад 60 р. – 375 (31,6 %)

Діаграма 4. Розподіл клієнтів за віком

понад 60 р.
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Найбільше звернень за період з 01 січня по 31 березня 2018 року було
зареєстровано від малозабезпечених осіб 124(49 %), інвалідів 52 (20,6 %),
ветеранів війни 24 (9,5%), внутрішньо переміщених осіб 11 (4,4 %), біженців 1
(0,4 %) та особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку 25 (10,6 %).

Діаграма 5. Розподіл клієнтів БВПД за категорією права на БВПД
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Крім цього за І квартал 2018 року було:
•
здійснено 29 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 30
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 252 особа, в тому числі 159 особи звернулися за
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 93 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД;
•
надано методичну допомогу 18 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 85 правопросвітницьких заходів,
•
розміщено у ЗМІ 21 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
•
надано 7 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру
в розрізі бюро
№
п\п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Найменування відділу
МЦ

Разом по МЦ, в тому
числі:
Відділ «Балаклійське
бюро
правової
допомоги»
Відділ «Вовчанське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«3ачепилівське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Зміївське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Красноградське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Мереф’янське
бюро
правової
допомоги»

Директор

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
правопросвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів, яким
надано
доступ до
електронних
сервісів МЮ

Кількість
інформаційних
матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

29/159

30/93

18

85

7

21

6/9

2/8

0

7

0

0

3/7

3/10

10

13

6

4

7/25

4/14

0

4

0

1

12/44

3/8

1

27

0

7

4/9

3/53

7

13

1

9

3/3

0

0

11

0

0
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