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  Інформаційна довідка 
 

щодо виконання Першим харківським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги річного 
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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 
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[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 
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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, визначення місця проживання 
дитини, встановлення факту родинних відносин. 
Спадкові - визнання права власності на спадщину, поновлення строку на прийняття 
спадщини. 
Земельні - порядок приватизації земельних ділянок, порядок реєстрації права 

власності. 
Інші цивільні – встановлення факту належності правовстановлюючого документу. 

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 заборгованості за кредитними договорами;  
Земельні - визнання права власності на майно. 
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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 41 заходи) 

05.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги - робоча зустріч із 
керівником апарату Зміївського районного суду Харківської області. Під час зустрічі 
було обговорено питання співпраці стосовно можливості консультування осіб, які 
потребують правової допомоги в приміщенні суду. Також керівником бюро було 
пояснено відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", хто та які 
послуги можна отримати звернувшись до бюро чи центру 

 
12.04.2018 р.  -  Вовчанське бюро правової допомоги - спільно з працівниками 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 
Вовчанського РУЮ у Харківській області та Вовчанської Державної нотаріальної 

контори в Харківській області  провели тематичний круглий стіл, на найактуальніші 
питання життя громад: «Порядок прийняття, строки прийняття спадщини 
громадянами за законом та за заповітом», «Порядок реєстрації народження та смерті 
громадян», «Останні зміни до Цивільного процесуального кодексу України».  
 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - в приміщенні Вовчанської 
Державної нотаріальної контори в Харківській області  спільно з працівниками відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Вовчанського РУЮ у 
Харківській області проведено інформування про проект Міністерства Юстиції України 
«Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 
 

 

 

 

 

 

 

12.04.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги -  в Балаклійському 
територіальному центрі управління соціального захисту населення проведено право 
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просвітницьку роботу, під час якої було демонстровано фільм «Інші люди» та 

проведено лекцію на тему: «Життя осіб з інвалідністю в сучасному світі». 

 
16 квітня 2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги -  в приміщенні 

центру надання адміністративних послуг Красноградської районної державної 
адміністрації робоча зустріч з спеціалістом ЦНАП Герасименко Н.О. стосовно 
співпраці. 

17.04.2018 р.-  начальник відділу представництва прийняла участь у засіданні 
Комітету медичного та фармацевтичного права Ради Адвокатів Харківської області. 

 
17.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  в Зміївському об'єднаному 

управлінні Пенсійного фонду України проведено лекцію на тему: «Правова освіта. 
Забезпечення захисту прав громадян по питанням пенсійного забезпечення». Під час 

заходу було пояснено, як захистити свої права у разі їх порушення, відповідно до 
Закону України "Про безоплатну правову допомогу". А також наголошено хто та які 
послуги можна отримати звернувшись до бюро чи центру. Всіх присутніх 
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної 
правової допомоги.  

 
18.04.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - спільно з начальником 

відділу виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської області проведено 

правопросвітницький захід, інформування громадян про проект Міністерства Юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 
 

 

 

 

 
 

 

20.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  в приміщенні Зміївської 
центральної бібліотеки відбулася зустріч ГО «Зміївська організація союз «Чорнобиль 
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Україна» спільно із відділом "Зміївське бюро правової допомоги" проведено лекцію 

серед учасників подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на тему: «Права та 
пільги учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС». 

         
24.04.2018р експертами норвезького проекту NORLAU був проведений круглий 

стіл "Що таке пробація і чому це важливо". В круглому столі приймала участь 

начальник відділу представництва І.Окара 

 
25.04.2018 р. – Зачепилівське бюро безоплатної правової допомоги - проведено 

правоосвітницький захід – інформування жителів сільської місцевості  «ЮСТИЦІЯ 
ВІДКРИТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ» для жителів с. Зачепилівка, та мешканців району. 

         
26.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  задля вшанування пам’яті 

постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС участь у мітингу-реквіємі 
з нагоди 32-ої річниці Чорнобильської катастрофи. Працівником відділу було надано 
безоплатна правова допомога учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. Всім бажаючим, що звернулися за допомогою, було надано ґрунтовні 

роз’яснення та відповіді на питання, зокрема, обговорено механізм захисту прав 
чорнобильців відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

 
26.04.2018 р.  – Вовчанське бюро правової допомоги -  з нагоди подальшого 

свята День перемоги, спільно з працівниками Вовчанського районного відділу з 
питань пробації було проведено в Вовчанському історико-краєзнавчому музеї 
круглий стіл та обговорено найактуальніші зміни у законодавстві, в тому числі зміни 

до Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України.  
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26.04.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - в приміщенні 
Вовчанського історико - краєзнавчого музею проведено спільно з працівниками 

Вовчанського районного відділу з питань пробації інформування для громадян про 
проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних 
матеріалів, буклетів. 
 

 

 

 
 

 
08.05.2018 р. - Зміївське бюро правової допомоги - з нагоди Дня пам'яті та 

примирення та 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні начальник 
відділу  прийняв участь у мітингу. Після мітингу серед учасників було поширено 
інформаційні буклети. 

 
11.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  в рамках інформаційно – 

роз’яснювальної роботи в Зміївському районному суді Харківської області поширено 
інформаційні матеріали та буклети серед присутніх. 

 
11.05.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги -  в приміщенні 

Балаклійського районного суду Харківської області було проведено обстеження 
будівлі Балаклійського районного суду на її доступність для людей з інвалідністю як 
зовні так і зсередини. 

  
15.05.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  участь у інформаційно-

консультаційному та профорієнтаційному заході для мешканців Старосалтівської ОТГ, 
яке відбулося в приміщенні Старосалтівського селищного будинку культури.   
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15.05.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - в приміщенні 
Старосалтівського селищного будинку культури проведено інформування для 

громадян смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області про проект 
Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних 
матеріалів, буклетів. 
 

 

 

  

 

 

 

 

17.05.2018 р. – Вовчанське бюро правової допомоги -  з нагоди святкування Дня 
вишиванки,  спільно з працівниками відділу виконавчої служби у Вовчанському 
районі Харківської області залучилися до національного флешмобу. 

 

 

 

 

 
 
 

17.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги, з нагоди Дня вишиванки, в 
приміщені КЗ "Зміївська районна бібліотека" проведено лекцію на тему: "Ми українці 

- захищена нація". Під час заходу були присутні жителі району, які люблять традиції 
українського народу та займаються вишуканою роботою;  

        
22.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  відповідно до п.7 спільного 

плану дій на виконання Меморандому про наміри щодо співпраці між Міністерством 
оборони України та Координаційним центром з надання правової допомоги від 

11.12.2017 року в приміщенні Зміївського районного військового комісаріату  
розповсюджено інформаційні матеріали, щодо прав та соціальних гарантій 
військовослужбовців Збройних Сил України, членів їхніх сімей, у тому числі права на 
безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадження та цивільних 
спорах, які виникають у військовослужбовців. 
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22.05.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги -  в приміщенні відділу 

«Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено правороз’яснювальну 
роботу на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» для неповнолітніх, що 
перебувають на обліку в Балаклійському районному відділі з питань пробації. 

 
23.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги - спільно із начальником 

відділу з обслуговування клієнтів Зміївського об'єднаного ПФУ Харківської області 
Слонь К. С. було здійснено виїзд до КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» де 

відбулася робоча зустріч із керівництвом пансіонату стосовно реалізації їхнього права 
на захист порушених прав, як громадянина України. Наголошено про реалізацію 
проекту "Я МАЮ ПРАВО" та розроблені подальші дії стосовно співпраці для 
забезпечення права осіб, що знаходяться на утриманні в пансіонаті. Всім присутнім 
було вручено буклети та візитівки із контактами бюро та центру. 

 
 
24.05.2018 р. - Зміївське бюро правової допомоги - в КЗ "Чемужівський будинок 

культури" Чемужівської сільської ради Зміївського району Харківської області серед 
мешканців с. Чемужівка проведено лекцію на тему: "Безоплатна правова допомога та 
її роль у вирішенні правових питань людей". Мова йшла про шляхи подолання 

правових проблем як у цивільному, так й у кримінальному законодавстві. Присутнім 
були наведені приклади реального захисту прав та інтересів громадян. Присутні 
отримали відповідну інформаційну літературу, брошури, буклети, візитівки. 

    
24.05.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги -  лекція на тему 

«Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів та 
встановлення факту родинних відносин» для осіб, які перебувають на обліку в 

Красноградському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян. 

04.06.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - в приміщенні 
Вовчанського районного відділу з питань пробації проведено інформування для 
громадян про проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням 
інформаційних матеріалів, буклетів. 
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06.06.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги -   робоча зустріч з 

працівником відділу реєстрації Красноградської міської ради стосовно співпраці щодо 
надання безоплатної первинної правової допомоги. 

07.06.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги - спільно з працівниками 
Вовчансько - Великобурлуцького об’єднаного районного військового комісаріату 
участь у роботі круглого столу з питання: «Порядок надання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги військовослужбовцям ЗСУ, членам їхніх сімей». 

Результатом роботи учасників круглого столу було вироблено стратегії подальшої 
співпраці. 
 

 

 

 

 

 
 
 
07.06.2018 р.  – Красноградське бюро правової допомоги -   в приміщенні 

Володимирівської сільської ради  робоча зустріч    з сільським головою та 
працівниками Володимирівської сільської ради стосовно співпраці  щодо надання 

безоплатної первинної правової допомоги. 
08.06.2018 р. - Зачепилівське  бюро правової допомоги -  спільно з головним 

спеціалістом Зачепилівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану ГТУю в Харківській області Булгаковою С. В. та державним виконавцем 
Зачепилівського РВДВС ГТУЮ в Харківській області Рудь О. О. було проведено 
інформування для громадян про проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 

     

08.06.2018 р. -  Зміївське бюро правової допомоги - було здійснено виїзд до 
Задонецької сільської ради Зміївського району Харківської області, де відбулася 
робоча зустріч із головою сільської ради стосовно подальшої взаємодії та співпраці 
задля посилення правової спроможності жителів сільської місцевості. Наголошено 
про реалізацію проекту "Я МАЮ ПРАВО" та розроблений подальший механізм 
співпраці для відновлення порушених прав осіб, що живуть на території сільської 
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ради. Голові сільської ради для розповсюдження серед відвідувачів сільської ради 

надано буклети інформаційного характеру. 

 

11.06.2018 р. -  Зачепилівське  бюро правової допомоги -  спільно з головним 

спеціалістом Зачепилівського районного відділу державної реєстрації актів 
Цивільного стану ГТУЮ в Харківській області Булгаковою С.В., та державним 

виконавцем Зачепилівського РВДВС ГТУЮ в Харківській області Рудь О.О. було 
проведено інформування для громадян про проект Міністерства Юстиції України «Я 
МАЮ ПРАВО», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів в Зачепилівського 
районному військовому комісаріати Міністерства Оборони України в Харківській 
області. 

 

11.06.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги -  в приміщенні 

Красноградської нотаріальної контори робоча зустріч з нотаріусом Мошковою Н.О. 
проведено інформування про проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з 
поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 

20.06.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги -   в приміщенні 
Красноградської міської ради відбулася робоча зустріч з заступником  міського голови 
Красноградської міської ради Кревсуном Г.П. стосовно співпраці щодо надання 

безоплатної первинної правової допомоги. 
22.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», в приміщенні 
відділу «Зміївське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч на тему: 
«Легальна зайнятість - запорука соціальної захищеності працівника». У заході взяли 
участь заступник начальника Зміївського районного відділу державної виконавчої 

служби Нагорна О. О., начальник Зміївського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Рибак Г. О., в.о. першого заступника начальника Зміївського 
об’єднаного управління Слонь К. С. Між учасниками заходу визначено механізм 
взаємодії, щодо роз’яснення законодавства жителям Зміївщини стосовно переваг 
досягнуто домовленості легальної зайнятості, як основи соціальної захищеності 
працюючого населення.  
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22.06.2018 р. -  Вовчанське бюро правової допомоги - проінформовано громадян 

спільно з працівниками Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області 
про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що 
реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги, з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 

 
22.06.2018 р. - відділ представництва Центру  - в рамках проекту під 

патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації «Правові засади 
лікарської діяльності: вирішення конфліктів між лікарями та пацієнтами» відбулася 
зустріч з лікарями-інфекціоністами. Були розглянуті питання:  Права та захист прав 
лікарів-інфекціоністів у сучасних умовах,  Розв‘язання конфліктів між лікарем-
інфекціоністом та пацієнтами, - Особливості страхування лікарів-інфекціоністів. Захід 
відбувся за підтримки Управління охорони здоров‘я ХОДА. 

 

26.06.2018 р.-  відділ представництва Центру  - участь у круглому столі на тему: 
«Подолання перешкод в отриманні документів, що посвідчують особу, серед 
засуджених» 

 
27.06.2018 р. – Балаклійське бюро праової допомоги -  в Балаклійській 

громадській організації Харківської області інвалідів, багатодітних родин, родин-дітей 
інвалідів  проведено бесіду на тему: «Основні положення Конституції України». 
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27.06.2018 р. -  відділ представництва Центру - участь у засіданні 

Координаційної ради з питання захисту прав інтелектуальної власності при 
Харківській обласній державній адміністрації 
 
Захід 1.1.3: Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод; договорів про співпрацю 
(заплановано 7 заходів; виконано 10 заходів) 

25.04.2018 р. - Зміївське бюро правової допомоги - в Зміївському об'єднаному 
управлінні Пенсійного фонду України спільно із начальником Зміївського об'єднаного 

управління ПФУ Лісовим О. П., державним виконавцем Зміївського районного ВДВС 
ГТУЮ у Харківській області Зубенко Л. С., старшим інспектором Зміївського відділу з 
питань пробації Бєлєвцовою М. В., з метою посилення правової обізнаності населення 
Зміївського району проведено нараду на тему: "Правове регулювання пенсійного 
забезпечення в Україні відповідно проведеної пенсійної реформи". 

 
23.05.2018 р. -  Директором Першого харківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги спільно з регіональним адвокатом 
Харківської області "Право на захист" в рамках меморандуму була проведена робота 
зустріч. 

 
27.06.2018 р. –Зачепилівське Бюро правової допомоги разом з головним 

спеціалістом Зачепилівського УПСЗН РДА Семенець І. Ю. було проведено 

інформування  для сімей які мають опіку над неповнолітніми дітьми «Права опікунів 
та соціальна допомога» 

07.05.2018 р. - Зміївське бюро правової допомоги - в приміщенні Зміївського 
районного центру зайнятості відділом  спільно із фахівцем Зміївського РЦЗ проведено 
лекцію для безробітних громадян на тему: "Правова організація працевлаштування" . 
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11.05.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги -  у приміщенні 

Балаклійського районного центру зайнятості прийнято участь у роботі круглого столу з 
питання: «Працевлаштування інвалідів та осіб з інвалідність з зони АТО». 

 
11.05.2018 р. – Вовчанське бюро правової допомоги - спільне консультування  із 

спеціалістом Вовчанського районного центру зайнятості в рамках проекту «Я МАЮ 
ПРАВО». 

 
 
 
 
 
 

 
22.05.2018 р. Красноградське бюро правової допомоги - робоча зустріч із т.в.о. 

військового комісара підполковника Змієнко В.М. та працівниками і 
військовослужбовцями Красноградського ОМВК, секретарем РПК, представником БФ 
ім.Героя України Гулого І.М., були обговорені проблемні питання, з якими 
звертаються громадяни та подальша співпраця. 

22.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  відповідно до п.3 спільного 

плану дій на виконання Меморандому про наміри щодо співпраці між Міністерством 
оборони України та Координаційним центром з надання правової допомоги від 
11.12.2017 року в приміщенні Зміївського районного військового комісаріату 
відбулася робоча зустріч начальника відділу "Зміївське бюро правової допомоги" із 
військовослужбовцями Зміївського РВК для підвищення рівня поінформованості 
військовослужбовців ЗСУ та інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

        
13.06.2018р. – Красноградське бюро правової допомоги -  в приміщенні 

Красноградського районного центру зайнятості проведено семінар на тему: 

«Переваги легальних трудових відносин та негативні наслідки виплати «тіньової» 
заробітної плати», та «Все про житлові субсидії на 2018 рік». 

14.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги, в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», в приміщенні 
відділу «Зміївське бюро правової допомоги» проведено «круглий стіл» на тему: 
«Взаємодія та співпраця державних органів – запорука успіху українців». У заході 

взяли участь начальник Зміївського районного відділу державної виконавчої служби 
Пономарьова А. О., начальник Зміївського районного відділу з питань пробації Лимар 
І. І., в. о. начальника Зміївського об’єднаного управління Лісовий О. П., в.о. першого 
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заступника начальника Зміївського об’єднаного управління Слонь К. С. Під час заходу, 

метою якого є встановлення комунікації між працівниками державних установ, були 
окреслені основні напрямки майбутньої спільної роботи. Обговорені питання захисту 
та запобігання порушених прав жителів Зміївщини, гарантованих Конституцією 
України у різних сферах життя. В ході заходу було розповсюджено друковані 
матеріали правового характеру та буклети загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!». 

 
 
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) 

23.06.2018 р. - Балаклійське бюро правової допомоги -  розроблено та 
надано друковані брошури для Балаклійського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Скажи STOP насильству». 
 
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 13 
заходів) 

25.04.2018 р. - Зачепилівське бюро безоплатної правової допомоги - для 
жителів с. Зачепилівка, та мешканців району здійснено розповсюдження друкованого 

видання на правову тематику стосовно порядку надання безоплатної правової 
допомоги. 

Красноградське бюро правової допомоги – протягом 2 кварталу 
розповсюджено буклети інформаційного характеру в таких установах:  
Красноградський ОМВК; громадська приймальня Красноградського об»єднаного 
управління Пенсійного фонду України Харківської області; управління праці та 

соціального захисту населення Красноградської РДА;  у Красноградському 
територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян; відділ реєстрації Красноградської міської ради; 
Володимирівська сільська рада; Красноградська нотаріальна контора; 
Красноградський районний центр зайнятості; у Красноградського районному 
Центрі дитячої та юнацької творчості Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області; у Красноградського районному відділі державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Харківській області; в службі у справах дітей; в центрі надання адміністративних 
послуг Красноградської районної державної адміністрації . 
 

 
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) 
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Захід 1.1.7: Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, 
соціальних мережах та на веб-сайтах (заплановано 3 заходи; виконано 19 заходів) 

05.04.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - рекламно 
інформаційний щотижневик «Комерсант» № 12  («Я маю право») 

19.04.2018 р.- Красноградське бюро правової допомоги - рекламно 
інформаційний щотижневик «Комерсант» № 14 ("Я маю право. Що таке податкова 

знижка на навчання та як нею скористатись?") 
17.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" з метою посилення правової обізнаності населення проведено прийом 
громадян на якому були висвітлені такі питання: "Дві тисячі вісімнадцятий рік - рік 
реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»" та 
"Права громадянна отримання безоплатної правової допомоги". Про, що розміщена 

інформація на сторінці у ФБ.  
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.10737

41828.1981887348733715/2036853543237095/?type=3&theater 
20.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   у Зміївській центральній 

бібліотеці було підготовлено та проведено зустріч з ліквідаторами наслідків аварії на 
ЧАЕС «Чорнобиль… біль і пам'ять вічні». Захід проходив в рамках засідань 

любительського об’єднання «Пам’ять». Про, що розміщена інформація на веб – сайті 
КЗ "Зміївська центральна бібліотека". http://zmiiv-cbs.edu.kh.ua/ 

24.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в приміщенні ПФУ в 
Зміївському районі - Зміївським районним відділом державної виконавчої служби 
ГТУЮ в Харківській області спільно з Зміївським районного відділом з питань пробації 
Харківської області та Зміївським бюро правової допомоги в рамках 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО» було 

проведено спільне консультування осіб, які проживають на території Зміївского 
району та потребують допомоги в оформленні пенсійного забезпечення. Про, що 
розміщена інформація на сторінці у ФБ.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2040093316246451&id=1981
887348733715 

27.04.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  на сайті Вовчанського 

районного суду розміщено - «Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги» 
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/  

29.04.2018 р. – Зачепилівське бюро правової допомоги -    в рамках проекту "Я 
МАЮ ПРАВО" з метою посилення правової обізнаності населення проведено прийом 
громадян на якому були висвітлені таке питання: "Загальнонаціональний 

правоосвітницький  проект Міністерства юстиції України   « Я МАЮ ПРАВО!» в дії. 
Про, що розміщена інформація на сторінці Зачепилівської РДА  

http://zacheprda.gov.ua/just 
21.05.2018р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  на сайті Вовчанського 

районного суду розміщено - «Звернення Організаційного комітету з підготовки та 
проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні»  

https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/  
21.05.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги - на сайті Вовчанського 

районного суду розміщено - «Для системи БПД виготовили буклети шрифтом Брайля»  
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/  

https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1981887348733715/2036853543237095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1981887348733715/2036853543237095/?type=3&theater
http://zmiiv-cbs.edu.kh.ua/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2040093316246451&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2040093316246451&id=1981887348733715
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/
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24.05.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги -  на веб-сайті Харківського 

обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було опубліковано 
матеріал про проведенні спільні заходи з Балаклійським районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: "Здолаємо насилля разом". 

http://xocsssdm.org.ua/category/novini/page/3/ 
07.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   спільно із фахівцями 

Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Харківській області 

проведено флеш-моб «Ми – за легальну зайнятість!». Про, що розміщена інформація 
на веб – сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.  

 http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/07/provedeno-flesh-mob-my-za-legalnu-zajnyatist/ 
13.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в рамках проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" спільно із державним виконавцем Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у 
Харківській області Зубенко Л. проведено консультування громадян з питань 
примусового стягнення аліментів, пояснено зміни в законодавстві України стосовно 

захисту прав жінок та дітей. Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ.  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2064632677125848&id=1981

887348733715 
14.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено 
круглий стіл на тему: «Взаємодія та співпраця державних органів – запорука успіху 

українців». Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ.  
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.10737

41828.1981887348733715/2065544037034712/?type=3&theater 
14.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено 
круглий стіл на тему: «Взаємодія та співпраця державних органів – запорука успіху 

українців». Про, що розміщена інформація на веб – сайті Головного управління 
Пенсійного фонду України в Харківській області. 

http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/14/provedeno-kruglyj-stil-na-temu-vzayemodiya-
ta-spivpratsya-derzhavnyh-organiv-zaporuka-uspihu-ukrayintsiv/ 

19.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено 
круглий стіл на тему: «Взаємодія та співпраця державних органів – запорука успіху 

українців». Про, що розміщена інформація на сторінці у ФБ.  
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/229972327417078 
20.06.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги-  на сайті Вовчанського 

районного суду розміщено - «Як дитині отримати правову допомогу» 
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/507806/  

21.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги - в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено 
чергове засідання „круглого столу” на тему: «Легальна зайнятість». Про, що 
розміщена інформація на веб – сайті Головного управління Пенсійного фонду України 
в Харківській області. 

http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/21/v-ramkah-zagalnonatsionalnogo-
pravoprosvitnytskogo-proektu-ya-mayu-pravo/ 

22.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», в приміщенні 
відділу «Зміївське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч на тему: 

http://xocsssdm.org.ua/category/novini/page/3/
http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/07/provedeno-flesh-mob-my-za-legalnu-zajnyatist/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2064632677125848&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2064632677125848&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1981887348733715/2065544037034712/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/a.1992389217683528.1073741828.1981887348733715/2065544037034712/?type=3&theater
http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/14/provedeno-kruglyj-stil-na-temu-vzayemodiya-ta-spivpratsya-derzhavnyh-organiv-zaporuka-uspihu-ukrayintsiv/
http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/14/provedeno-kruglyj-stil-na-temu-vzayemodiya-ta-spivpratsya-derzhavnyh-organiv-zaporuka-uspihu-ukrayintsiv/
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/229972327417078
https://vv.hr.court.gov.ua/sud2008/pres-centr/pres_releases/507806/
http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/21/v-ramkah-zagalnonatsionalnogo-pravoprosvitnytskogo-proektu-ya-mayu-pravo/
http://www.pfu.gov.ua/kh/2018/06/21/v-ramkah-zagalnonatsionalnogo-pravoprosvitnytskogo-proektu-ya-mayu-pravo/
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«Легальна зайнятість - запорука соціальної захищеності працівника». Про, що 

розміщена інформація на сторінці у ФБ.  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2072796869642762&id=1981

887348733715 
23.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в рамках реалізації проекту 

«Я МАЮ ПРАВО» спільно із державним виконавцем Зміївського районного ВДВС ГТУЮ 
у Харківській області Зубенко Л. та інспектором Зміївського відділу поліції ГУНП у 

Харківській області Пустовітом О. забезпечено мобільний пункт консультування 
малозабезпечених осіб з питань захисту порушених прав дітей та жінок. Про, що 
розміщена інформація на сторінці у ФБ. 

https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/pcb.2073661176222998/2073
660906223025/?type=3&theater 
 

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) (виконано 7 заходів)  
03.05.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - рекламно 

інформаційний щотижневик «Комерсант» № 16 
16.05.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - веб-сайт 

Красноградської міської ради  
17.05.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - рекламно 

інформаційний щотижневик «Комерсант» № 18 
31.05.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - рекламно 

інформаційний щотижневик «Комерсант» № 20 
14.06.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - рекламно 

інформаційний щотижневик «Комерсант» № 22 
14.06.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - веб-сайт 

Красноградської районної державної адміністрації 
15.06.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - Красноградська 

районна газета "Вісті Красноградщини" № 24 
 
Захід 1.1.9: Створення та або трансляція соціальних аудіо – та відеороликів на правову 
тематику у засобах масової інформації, громадському транспорті, громадських місцях    

12.04.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги -  в Балаклійському 
територіальному центрі управління соціального захисту населення демонстровано 

фільм «Інші люди» . (тематикою фільму є проблематика соціалізації людей які мають 
інвалідність) 

 
 
Захід 1.1.10: Опитування та заміри громадської думки (заплановано 1 заходів виконано 1 
захід) 

07.06.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  спільно із фахівцями 
Зміївського об'єднаного управління Пенсійного фонду України з метою посилення 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2072796869642762&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2072796869642762&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/pcb.2073661176222998/2073660906223025/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1981887348733715/photos/pcb.2073661176222998/2073660906223025/?type=3&theater
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правової обізнаності населення Зміївського району стосовно захисту порушених їхніх 

прав, як громадян України було проведено інформування, опитування та заміри 
громадської думки пересічних українців. Зміївчанам було пояснено механізм захисту 
прав та як їх захистити у разі порушення, відповідно до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». Всі проінформовані громадяни пройшли анкетування, 
стосовно обізнаності своїх прав та які проблеми турбують громаду. Також наголошено 
хто та які послуги можна отримати звернувшись до бюро чи центру.  

    
 

Захід 1.1.11: Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування  (заплановано 0 західів; 
виконано 2 заходи) 

05.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» відбулася 
робоча зустріч та проведено навчання з прав людини  із фахівцями Зміївьскої 
районної ради Харківської області, під час якої обговорено загальні питання проекту: 
щодо захисту своїх прав відповідно до чинного законодавства, щодо вирішення 
спорів, порядку отримання субсидії, протидії корупції та як оформити аліменти . 

       
10.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -   в приміщенні Зміївської 

районної адміністрації відбулася робоча зустріч та проведено навчання з прав людини 
із спеціалістами юридичного відділу апарату Зміївської районної державної 
адміністрації стосовно співпраці та визначення правових проблем громадян, які 
звертаються за правовою допомогою. Обговорено про реалізацію пректу "Я МАЮ 

ПРАВО" та розроблені подальші дії стосовно співпраці Зміївської районної 
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Зміївщини. 

         
 
Захід 1.1.12: Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (заплановано 12 заходів; виконано 26 заходів) 

04.04.2018 р. - КП «Вовчанський геріатричний  пансіонат» 
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10.04.2018 р. – Зміївський ВДВС ГТУЮ у Харківської області та додатково спільно 

проведено правопросвітницький захід, інформування громадян про проект 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», з поширенням інформаційних 
матеріалів, буклетів. 

 
17.04.2018 р. – Зміївське об’єднане управління Пенсійного фонду України;  

 
 18.04.2018 р. - відділ виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської 

області 
 

 
 
 
 
 
 

 
20.04.2018 р.  – Зміївська районна центральна бібліотека для учасників ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

 
26.04.2018 р. - Балаклійський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді. 
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04.05.2018 р. –  Зміївська державна нотаріальна контора Харківської області. Крім 

того, було проведено інформування громадян про проект Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. 

 
 
 
07.05.2018 р. –  Зміївський районний центр зайнятості; 

 
15.05.2018 р. – в приміщенні Зміївської районної організації ветеранів Зміївської 

районної ради для осіб, на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни та 
гарантії їх соціального захисту" . 

    
 
 26.04.2018 р., 15.05.2018 р. – в приміщенні Харківського обласного військового 
комісаріату працювали мобільні пункти консультування. 

17.05.2018 р. –  КЗ "Зміївська районна бібліотека". 

 
17.05.2018 р. – Зачепилівська реєстраційна службі Зачепилівської селищної ради. 
 

 
22.05.2018 р.  спільно із фахівцями Зміївського РВ з питань пробації проведено 

консультування осіб, що перебувають на обліку в Зміївського РВ з питань пробації. 

 
24.05.2018 р. – КЗ "Чемужівський будинок культури" Чемужівської сільської ради 

Зміївського району; 
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24.05.2018 Красноградський територіальний центр соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. 

25.05.2018 р. спільно із працівниками Зміївського об’єднаного управління 
пенсійного фонду та Управління соціального захисту населення Зміївської РДА на базі 
КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» було проведено консультування жителів 

пансіонату, людей похилого віку, інвалідів стосовно проблемних правових питань. 

 
31.05.2018 Красноградський районний відділ державної  реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області.  

06.06.2018 р. – Зміївський відділ з питань пробації. Клієнтам було роз'яснено про 
реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
та поширено інформаційні буклети, матеріали з контактами центру та бюро. 

 
07.06.2018р. -  Володимирівська сільська рада Красноградського району. 
12.06.2018 р. - КП «Вовчанський геріатричний  пансіонат» 
 
 

 
 
 
 
 
 

13.06.2018 р. в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО" спільно із державним 
виконавцем Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області проведено 
консультування громадян з питань примусового стягнення аліментів, пояснено зміни 
в законодавстві України стосовно захисту прав жінок та дітей. 
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13.06.2018 в приміщенні Красноградського районного центру зайнятості  

15.06.2018 року - Балаклійський районний відділ з питань пробації. 

 
 

18.06.2018 р. – КУ Територіальний центр соціального обслуговування Зміївської 
районної ради Харківської області; 

 
23.06.2018 року в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО» державним 

виконавцем Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області Зубенко 
Людмилою спільно із начальником відділу "Зміївське бюро правової допомоги" 
Десятником Олегом та інспектором Зміївського відділу поліції ГУНП у Харківській 

області Пустовітом Олександром було забезпечено мобільний пункт консультування 
малозабезпечених осіб з питань захисту порушених прав дітей та жінок. Роз’яснено 
механізм впливу на злісних боржників аліментів шляхом подання заяви до поліції 
стосовно притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

     
 

Захід 1.1.13: Організація надання адресної безоплатної правової допомоги (заплановано 

– за потреби;  здійснено 8 виїздів) 
18.04.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -  до особи похилого 

віку - роз’яснення з соціального питання. 
02.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  надано адресну правову 

допомогу літній жінці, яка звернулася з проханням надати їй консультацію, оскільки 
вона не має змоги особисто прибути до бюро через свій фізичний стан. 

 
04.05.2018 р. - Відділ правової інформації та консультацій -  до особи з 

інвалідністю здійснено надання адресної правової допомоги.  
15.05.2018 р. - Відділ  представництва -  надано адресну правову допомогу 

громадянину, який перебуває на лікуванні у медичному закладі  м. Харкова. 
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30.05.2018 р. - Красноградське бюро правової допомоги -  до особи з 

інвалідністю(2 гр.)- прийнято звернення на вторинну правову допомогу по питанню 
визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням  

07.06.2018 р. – Мерефянське бюро правової допомоги -  здійснено консультацію 
жителя сільської місцевості шляхом надання адресної правової допомоги літньому 
інваліду першої групи, який звернулася з проханням надати йому консультацію з 
приводу роз’яснення порядку надання йому соціальних послуг, оскільки він не має 

змоги особисто прибути до бюро через свій фізичний стан. 
12.06.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги, з метою надання 

безоплатної правової допомоги особам похилого віку, з обмеженими фізичними 
можливостями за місцем їх перебування було здійснено надання адресної 
безоплатної правової допомоги в КП «Вовчанський геріатричний  пансіонат», який 
розташований у смт. Вільча, Вовчанського району, Харківської області.     
 

 
 
 
 
 
 

23.06.2018 р. - Відділ правової інформації та консультацій - до особи з 
обмеженою можливістю самостійно пересуватись здійснено надання адресної 
правової допомоги. 

 
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 7 заходів) 
17.04.2018 р. – Зачепилівське бюро правової допомоги – на території Лебязької 

сільської ради проведено консультування жителів сільської місцевості з метою 
запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у 
різних сферах життя. Пояснено про можливість захисту  порушених прав звернувшись 
до бюри чи центру. Проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з 
системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети.. 

03.05.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги -  на території  Геніївської 
сільської ради проведено консультування жителів сільської місцевості з метою 
запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у 
різних сферах життя. Пояснено про можливість захисту порушених прав звернувшись 
до бюри чи центру. Проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з 
системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети. 

15.05.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги – на території  
Маховицької сільської ради проведено консультування жителів сільської місцевості з 
метою запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України та 
законами у різних сферах життя. Пояснено про можливість захисту порушених прав 
звернувшись до бюри чи центру. Проінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством 
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юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено 

інформаційні буклети. 
24.05.2018 р. - Зміївське бюро правової допомоги - в КЗ "Чемужівський будинок 

культури" Чемужівської сільської ради Зміївського району Харківської області серед 
мешканців с. Чемужівка проведено лекцію на тему: "Безоплатна правова допомога та 
її роль у вирішенні правових питань людей". Мова йшла про шляхи подолання 
правових проблем як у цивільному, так й у кримінальному законодавстві. Присутнім 

були наведені приклади реального захисту прав та інтересів громадян. Присутні 
отримали відповідну інформаційну літературу, брошури, буклети, візитівки.  

    
07.06.2018 р.- Красноградське бюро правової допомоги – на території 

Володимирівської сільської ради проведено консультування жителів сільської 
місцевості з метою запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією 
України та законами у різних сферах життя. Пояснено про можливість захисту 
порушених прав звернувшись до бюри чи центру. Проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що 
реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги та поширено інформаційні буклети. 

08.06.2018 року – Зміївське бюро правової допомоги - на території Задонецької 
сільської ради проведено консультування жителів сільської місцевості з метою 
запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у 

різних сферах життя. Пояснено про можливість захисту порушених прав звернувшись 
до бюри чи центру. Проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з 
системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети. 

     
26.06.2018 р. – Балалкійське бюро правової допомоги -  проведено 

консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушених їх прав, 
гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. Пояснено про 
можливість захисту порушених прав звернувшись до бюри чи центру. 
Проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної 
правової допомоги та поширено інформаційні буклети. 
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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) 

21.05.2018 р. -  Зміївське бюро правової допомоги -  за участю начальника 
Зміївського РВ з питань пробації підполковника внутрішньої служби Лимар І. 
проведено спільне консультування осіб, що знаходять на обліку в Зміївського РВ з 
питань пробації для подальшої ресоціалізації засуджених. 

 
06.06.2018 р. – Мереф’янське бюро правової допомоги -  спільно з 

працівниками Харківського районного відділу з питань пробації в рамках угоди про 

співпрацю було проведено спільний прийом осіб, засуджених до покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі.    

 
 

 

Захід 1.1.16: Проведення «вуличного» інформування (заплановано 18 заходів; виконано 20 
заходів) 

12.04.2018  р. -  м. Зміїв  -  також інформування про зміст та реалізацію 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»;  

 
13.04.2018 р. - сел. Зачепилівка;.  

        

21.04.2018 р. – с.  Зачепилівка  
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24.04. 2018 р. - м. Зміїв  

 

25.04.2018 р. - м. Вовчанськ  
 
 
 

 
 
 
27.04.2018 р. - м.Красноград  

 
03.05.2018 р. -  с. Геніївка Зміївського району  

  

04.05.2018 р. - м. Мерефа   

 

10.05.2018 р. - м. Балаклія 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441305979662590&set=a.233481607111696.1073741827.100013495740396&type=3
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14.05.2018 р. - м. Балаклія  

 
 
15.05.2018 р. -  с.Маховик Красноградський район 

 
 
21.05.2018 р. - м.Красноград 

 
 
23.05.2018 р. - м. Вовчанськ  
 
   

   
 
 
 
 
01.06.2018 р. –  м. Зміїв 
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06.06.2018 р. -  сел. Зачепилівка, Зачепилівського району  

     

07.06.2018 р. -  с.Володимирівка,  Красноградський район 
 

 
11.06.2018 р. – м. Мерефа 

 

14.06.2018 р. -  м. Балаклія 
 

 
21.06.2018 р -  м. Вовчанськ; 
 
 
 

 
 
 
 
23.06.2018 р. - м.Красноград 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441305979662590&set=a.233481607111696.1073741827.100013495740396&type=3
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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) 

10.04.2018 р. – Красноградське бюро правової допомоги - робоча зустріч з 
начальником служби у справах дітей Кухлій О.Л. стосовно співпраці. 

13.04.2018 р. – Зміївське бюро правової допомоги - в приміщенні Зміївського 

районного центру соціальних служб Зміївської РДА відбулася робоча зустріч з 
фахівцями Зміївського районного центру соціальних служб Зміївської РДА стосовно 
співпраці. Під час зустрічі Зміївським бюро було проінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що 
реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги та поширено інформаційні буклети. 

         
17.04.2018 р. – Мереф’янське бюро правової допомоги - в Мереф'янській 

загальноосвітній школі № 6 для учнів школи було проведено лекцію на тему "Права 

людини". 

 

16.05.2018 р.  – Красноградське бюро правової допомоги - робоча зустріч з 

працівниками Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної державної адміністрації Харківської області стосовно 
співпраці. 

13.06.2018 р.  - Вовчанське бюро правової допомоги - спільно з працівниками 
Вовчанського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено круглий стіл з питання:  «Захист прав дітей» , «Порядок надання 

соціальних послуг державою, безоплатної первинної  та вторинної правової допомоги 
дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітях, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів». Результатом учасників круглого столу було вироблено стратегії 
у подальшій співпраці та взаємодопомозі у вирішенні питань, які хвилюють громадян 
Вовчанського району Харківської області.  
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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 1 захід) 

Меморандум про співпрацю з Територіальним центром соціального 
обслуговування  (надання соціальних послуг) Красноградського району. 
 

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) 

23.05.2018 р. -  Директором Першого харківського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги спільно з представником  Харківської 
області "Право на захист" проведена робота зустріч щодо організації надання 
безоплатної правової допомоги внутрішньо перемішеним громадянам. За 

результатами роботи було проведено аналіз взаємодії та узгоджено план спільних дій 
у разі отримання повідомлень про вчинення насильства. 

24.05.2018 р. – Балаклійське бюро правової допомоги - спільно з 
представниками Балаклійського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
працівниками служби у справах дітей, представниками відділу освіти, медицини, 
управління соціального захисту населення, участь у роботі круглого столу на тему: « 

Здолаймо насилля разом!». За результатами роботи було проведено аналіз взаємодії 
між службами та узгоджено план спільних дій у разі отримання повідомлень про 
вчинення насильства. 

 
  

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 1 захід) 

22.06.2018 р. - Вовчанське бюро правової допомоги -  розроблено та 
розповсюджено методичні рекомендації для Вовчанського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 
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юстиції у Харківській області на правову тематику, а саме: «Про встановлення факту 

родинних відносин». Також працівникам РАЦС було роз’яснено, 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Захід 1.2.5: Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД, з метою залучення 
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг (заплановано 
1 захід; виконано 1 захід) 

11.05.2018 р. -   Мереф’янське бюро правової допомоги - в Харківському 
районному відділі з питань пробації було проведено інформаційну кампанію з метою 
залучення до співпраці працівників установи для профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі. 

 

Захід 1.2.6: Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання 

правової допомоги територіальним громадам (заплановано 1 захід; виконано 1захід) 
Балаклійське бюро правової допомоги - 11 червня 2018 року розроблено      

Програму безоплатної правової допомоги населенню Балаклійського району на 2018 -
2019 роки. (Програма перебуває на розгляді в Балаклійській районній раді, на разі 
відсутнє повідомлення щодо погодження чи відмови у погодженні) 
 
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 33 заходи) 
Красноградське бюро правової допомоги - Управління праці та соціального 

захисту населення Красноградської РДА (щовівторка з 9 до 11 год)  - 17.04.2018р., 
24.04.2018 р., 15.05.2018 р. 

 

Красноградське бюро правової допомоги - Громадська приймальня 
Красноградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=444473646012490&set=a.233481607111696.1073741827.100013495740396&type=3
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області (щосереди з 9 до 11 год) – 11.04.2018 р., 18.04.2018 р. 02.05.2018 р., 

16.05.2018 р. 

  

Красноградське бюро правової допомоги - Красноградський районний суд 
(щочетверга з 9 до 11 год) – 26.04.2018 р., 10.05.2018 р., 24.05.2018 р., 07.06.2018 р., 
14.06.2018 р., 21.06.2018 р.  

04.04.2018 р. – Зачепилівське бюро правової допомоги - приміщення 

Зачепилівського районного центру зайнятості. 
20.04.2018 р. -  Зачепилівське бюро правової допомоги -  в приміщенні 

Зачепилівської районної державної реєстраційної служби селищної ради. 
 

   
26.04.2018 р. -  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». 

 
 
 
 

 
 
26.04.2018 р. – Відділ представництва - в приміщенні Центра надання 

адміністративних послуг м. Харкова організовано роботу дистанційного пункту. 
26.04.2018 р. – Мереф’янське бюро правової допомоги - в приміщенні 

Харківського обласного військового комісаріату за адресою м. Харків, вул. Кацарська, 

46 забезпечено роботу мобільного пункту консультування. 

 

Вовчанське бюро правової допомоги  -  Вовчанський районний центр зайнятості 
Харківської області (щоп’ятниці з 9 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.) – 27.04.2018 р., 
04.05.2018 р., 11.05.2018 р.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437997096660145&set=pcb.437997186660136&type=3
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07.05.2018 р. - Зміївське бюро правової допомоги – в Зміївському районному 
центрі зайнятості для осіб, які знаходяться на обліку як безробітні в РЦЗ працював 
дистанційний пункт консультування  

18.05.2018 р. -  Зміївське бюро правової допомоги - в приміщенні КУ «Зміївський 
геріатричний пансіонат» спільно із фахівцями Зміївського об'єднаного ПФУ Харківської 
області було забезпечено роботу дистанційного пункту консультування для осіб, на 

яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 
захисту». Присутнім було пояснено, які вони мають права та що робити у разі 
порушення; 

   
 
21.05.2018 р.  – Зачепилівське бюро правової допомоги - приміщення УПСЗН 

Зачепилівської РДА. 
23.05.2018 р. – Зачепилівське бюро правової допомоги - приміщення 

Зачепилівського райсуду. 
29.05.2018 р. -  Зміївське  бюро правової допомоги -  в приміщенні Зміївського 

районного військового комісаріату відділом забезпечена робота дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги з метою надання безоплатної правової 
допомоги військовослужбовцям. Також працівником бюро роз'яснено про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що 
реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги та поширено інформаційні буклети. 

 
Балаклійське бюро правової допомоги - для громадян Балаклійського району 

Харківської області було забезпечено роботу дистанційного пункту консультування в 

приміщенні Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та 
молоді ( з 10 до 12 год) -  03.05.2018 р.,  31.05.2018 р., 07.06.2018 р.  

31.05.2018 р. - Відділ представництва - в приміщенні Центра надання 
адміністративних послуг м. Харкова організовано роботу дистанційного пункту . 

04.06.2018 р. – Вовчанське бюро правової допомоги - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування, (перший робочий понеділок кожного місяця з 
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09:00-12:00)  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. 

 
 
 
 

 
 
 
07.06.2018 р. – Вовчанське бюро правової допомоги -  в приміщенні Вовчансько-

Великобурлуцького об’єднаного районного військового комісаріату м. Вовчанськ, 
Харківської області, відкрито та забезпечено роботу дистанційного пункту відділу 
«Вовчанське бюро правової допомоги». Громадянам було надано правові 

консультації на поставлені ними питання; 
 
 
 
 
 

 
 
08.06.2018 р. Зміївське бюро правової допомоги - в приміщенні Задонецької 

сільської ради Зміївського району Харківської області працював дистанційний пункт 
доступу до БПД відділу «Зміївське бюро правової допомоги»  

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

Протягом звітного періоду надано 4 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. 
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Захід 1.4.6: Організація та проведення тренінгів на тему «Кращі практики адвокатської 

діяльності» (заплановано 100 %) 
 В квітні 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 (за потреби) (виконано 1 захід) 

Проведено анкетування та вивчення потреб адвокатів системи БВПД у навчанні 
(в анкетуванні взяли участь 21 адвокат). 

 

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 6 заходів) 

02.04.2018 р. працівники Центру брали участь у семінарі з новел законодавства 
та судової практики при підтримці NRC - Norwegian Refugee Council. Семінар проходив 
на базі Харківської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи.  Учасники 
мали можливість обмінятись практичним досвідом та налагодити співпрацю між 
собою. 
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03.04.2018 р.  працівники Центру брали участь у навчальному заході "Moot court: 

я учасник цивільного процесу". Розігрівалися 3 справи за участю суддів . В цих справах 
приймали участь в якості представників відповідачів (по різним справам) начальник 
відділу "Зміїївське бюро правової допомоги " О. Десятник, начальник відділу 
"Балаклійське бюро правової допомоги" Ю.Гримашевич, начальник відділу 
представництва Центру І.Окара.  

 

12.04.2018 р. головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 
А.Логвінова та начальник відділу «Мереф’янське бюро правової допомоги взяли 
участь у семінарі  на тему: «Правова допомога ВПО, біженцям, особам без 
громадянства в контексті стандартів якості надання безоплатної правової допомоги»  
Проблема безгромадянства та правова допомога ВПО. Семінар проходив на базі 

Міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи м.Харкова. Учасники мали 
можливість ознайомитись з особливостями судової практики у справах за участю ВПО, 
проблемою безгромадянства в Україні та шляхами її вирішення, обмінятись 
практичним досвідом та налагодити співпрацю між собою. 

 

27.04.2018 р. участь начальника відділу представництва І.Окари у  майстер – 
класі, який проведено  Адвокатом Артемом Донец за підтримкою Координаційного 
центра з надання правової допомоги на тему: "Захищай за 130 КУпАП" .  

 
18.05.2018 р. - працівник центру прийняла участь в активності Громадській 

центр правосуддя правового клубу PRAVOKATOR м. Харкова. Захід було проведено в 
форматі ігрофікації процедури медіації та за допомогою телекомунікаційної 
технології. Медіатор та друга сторона знаходолися у приміщенні правового клубу 

PRAVOKATOR м. Дніпро. 
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25-26.05.2018р. - працівник Центру прийняв участь у тренінгу з розвитку 

навичок роботи з вразливими групами клієнтів системи БПД "Soft skills". Тренінг 
проводився  року в приміщенні PRAVOKATOR правовий клуб Харків. 

 
 
Захід 1.4.19: Запровадження стандартів якості по ЦАС. Навчальні заходи для адвокатів 
з питань застосування стандартів (за потребою)(виконано 1 захід) 

Проведено в 26 квітня 2018 р. робочу зустріч для адвокатів які надають БВПД 
під час якої розглядалось питання застосування стандартів якості по ЦАС. 
 

[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 (за потреби) (виконано 1 захід) 

16 та 17 червня працівники Центру взяли участь у тренінгу з розвитку навичок 

написання статтей для інформаційно – довідкової платформи правових консультацій 
WikiLegalAid. 
 
 Захід 2.1.3: Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів)  

(за потреби) (виконано 1 захід) 

Протягом звітного періоду в рекламно – інформаційному щотижневику 

«Комерсант» розміщено статтю щодо старту 2 – го набору параюристів (громадських 
радників). 
 

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

У звітному періоді направлено до Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях лист щодо 
пропозицій з навчання працівників Центрів в МКРП, підвищенні кваліфікації  
 
Захід 2.2.2: Поширення інформації про функціонування МКРП у ЗМІ, в мережі Інтернет  
(заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

Протягом звітного періоду в рекламно – інформаційному щотижневику 
«Комерсант» розміщено інформацію щодо діяльності МКРП, а також  Центр в  
соціальних мережах постійно поширює інформацію про діяльність МКРП. 
 

Завдання2.3: Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» 
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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 2 заходи) 

23.05.2018 року головним спеціалістом  Вовчанського бюро правової допомоги  
Уханьовою М.О. було складено та розміщено у встановленому порядку у довідковій-
інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» статтю за назвою: 
«Про визнання права на земельну частку (пай) у зв’язку з втратою сертифікату на 

право на відповідну земельну частку (пай)» 
06.06.2018 року головним спеціалістом  Вовчанського бюро правової допомоги  

Уханьовою М.О. було доопрацьовано, здійснено редагування, внесено актуальні 
зміни, шаблони заяв до статті за назвою: «Ухвалення додаткового рішення суду у 
цивільному процесі. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому 
рішенні.» та розміщено у встановленому порядку у довідковій-інформаційній 

платформі правових консультацій «WikiLegalAid» . 
 

Захід 2.3.2: Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 

"WikiLegalAid" (заплановано 2 заходи + 1 захід перенесено з І кВ.; виконано 5 заходів) 

27.04.2018 р. Мереф’янське бюро правової допомоги - редагування та підтримка 

в актуальному стані інформаційних розміщень "WikiLegalAid". 

17.04.2018 р. Вовчанське бюро правової допомоги  - здійснено редагування та 
підтримка в актуальному стані інформаційного розміщення «WikiLegalAid», стаття за 
назвою: «Проходження митного контролю» з доповненням про  «Внесення 
посилення на Наказ Міністерства фінансів України від 16.03.2018 №368 "Про внесення 
змін до Переліку документів, які необхідно подати відповідному контролюючому 

органові для завершення відповідного виду державного контролю"». 
11.05.2018 р.  Мереф’янське бюро правової допомоги - редагування та 

підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень "WikiLegalAid". 
29.05. 2018 р. Мереф’янське бюро правової допомоги -  здійснено редагування 

та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень "WikiLegalAid". 
 14.06.2018 р.  Вовчанське бюро правової допомоги  -  здійснено редагування, 

підтримку в актуальному стані  статті за назвою: «Договір підряду» та внесено до 
статті новий розділ «Шаблон договору підряду» з розміщенням у встановленому 
порядку у довідковій-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid». 

  

[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) 

24 квітня 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 1захід) 

 Центр не має відокремленого веб – сайту, оскільки оприлюднення звітів 
здійснюється Регіональним центром, Центр в установлені строки надасть відповідну 
інформацію для оприлюднення. 
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 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 виконання МЦ плану 
роботи(заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 

В квітні 2018 року проведено аналіз виконання плану роботи Першого 
харківського МЦ у І кварталі 2018 р. 

 
 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) 

Протягом звітного періоду не виникало потреби в розробці штатного розпису. 

  
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 он -

лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ (за окремим графіком) (виконано 1 захід) 
 В квітні 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) 
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 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» (за наявності техніки проведення консультацій) 
 Відсутність відповідної техніки та доступу до системи «Бібліоміст». Але 
протягом звітного періоду постійно проводиться консультування в телефонному 

режимі. 
 
 Захід 5.2.2: Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладення договорів про 

співпрацю (заплановано 1 захід; виконано 1 захід) 
Меморандум про співпрацю з Територіальним центром соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг) Красноградського району. 
 

Завдання 5.3: Створення порталу системи БПД 
Захід 5.3.1: Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту 
БПД (за наявності актуальної інформації) 

Щопонеділка Центр  надає до Регіонального центру  оперативну інформацію 
щодо видання доручень Центром, оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 

які надають БВПД.   
Щомісячно Центр надає інформацію щодо запланованих заходів. 
Центр направить до Регіонального центру  інформаційні матеріали – Звіт про 

виконання плану роботи за ІІ 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 11 заходів) 
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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 аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками 

 
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. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01 квітня по 31 червня 2018 року Першим харківським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, було зареєстровано  2076 (1006-00)  
звернень клієнтів, 1817 (1007-01) особам було надано правову консультацію, 259 (1010-03) із 
них написали письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
рішення про надання БВПД  по 210 (1012-01)  зверненням та надано 108  (1013-01) доручень 
адвокатам та 112 (1013-02) штатним працівникам  (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 4 (1012-02) письмовим зверненням було 
надано відмову у надання БВПД 

  
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

№ 

п\п 

Найменування відділу МЦ 

 
 

Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

1006-00 

Кількість наданих 

правових 
консультацій 

1010-01 

Кількість отриманих 

письмових звернень 
про надання БВПД 

1010-03 
1. Відділ правової інформації та консультацій 877 681 196 
2. 

Відділ «Балаклійське бюро правової 
допомоги» 

153 138 15 

3. 
Відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» 211 200 11 

4. 
Відділ «3ачепилівське бюро правової 
допомоги» 

70 70 0 

5. 
Відділ «Зміївське бюро правової допомоги»  325 313 12 

6. 
Відділ «Красноградське бюро правової 
допомоги» 

262 244 18 

7. 
Відділ «Мереф’янське бюро правової 
допомоги» 

178 171 7 

 Разом по МЦ 2076 1817 259 

 
  Категорії звернень 
 Відділ 

«Балаклійс
ьке бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Вовчанськ
е бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«3ачепилів
ське бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Зміївське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Красногра
дське бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Мереф’ян
ське бюро 
правової 
допомоги» 

Місцевий 
центр  

Разом 

соціального 
забезпечення  
(1009-01) 

35 0 0 51 106 14 95 301 

Спадкового 
(1009-02) 

10 38 0 33 18 12 42 153 

Сімейного 
(1009-03) 

24 72 1 89 50 35 109 380 

Медичного 
(1009-04) 

3 1 1 0 4 2 27 38 

Трудового 
(1009-05) 

4 6 1 8 7 5 31 62 

Адміністративного 
(1009-06) 

1 6 3 5 4 7 26 52 

Земельного 
(1009-07) 

1 20 18 15 2 9 23 88 

Договірного 
(1009-08) 

21 0 21 11 20 12 70 155 

Житлового 
(1009-09) 

27 27 1 8 17 17 58 155 

іншого цивільного 
права 
(1009-10) 

9 18 16 95 31 43 270 482 

виконання судових 
рішень 

8 2 6 5 2 7 12 42 
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(1009-11) 

не правових питань 
(1009-12) 

1 0 0 0 0 0 2 3 

з інших питань 
(1009-13) 

9 21 0 5 1 15 102 153 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
цивільного права 482 (23 %), сімейного 380 (18 %), соціального забезпечення 
301 (15 %), спадкового 153  (8 %),  житлового 155 (8 %), договірного 155 (8 %),  
земельного 88  (7 %)   

 
Діаграма 1. Розподіл звернень за категорією питань 

земельне

7%договірне

8%

житлове

8%

спадкове

8%

соціальне 

забезпечення

15%

сімейне

18%

цивільне питання

23%

 
За статтю:  
 
 Відділ 

«Балаклійсь
ке бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Вовчанське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«3ачепилівс
ьке бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Зміївське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Красногра
дське бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Мереф’янс
ьке бюро 
правової 
допомоги» 

Місцевий 
центр 

Разом 

Чоловіків 
(1002-01) 

41 68 35 74 45 29 252 544 

Жінок 
(1002-02) 

84 68 35 125 125 49 376 862 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

чоловік

и; 544

жінки; 

862
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За віком :  
 Відділ 

«Балаклійськ
е бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Вовчанське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«3ачепилівсь
ке бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Зміївське 
бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Красноград
ське бюро 
правової 
допомоги» 

Відділ 
«Мереф’янсь
ке бюро 
правової 
допомоги» 

Місцевий 
центр 

Разом 

До 18 р. 
(1003-01) 

1 0 0 2 0 0 3 6 

 18 – 35 р. 
(1003-02) 

20 48 11 63 25 18 93 278 

35 – 60 р. 
(1003-03) 

45 64 42 89 72 35 270 617 

Понад 60 р.  

(1003-04) 
59 24 16 45 73 25 262 504 

 
Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

до 18 р.

0% 18 - 25 р.

20%

35 - 60 р.

44%

понад 60 р.

36%

 
 
Категорія права на БВПД 
 Місцевий 

центр 

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми 
прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" 
для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;  
1011_03 

106 

  інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб;  
1011_04 

42 

внутрішньо переміщені особи 
1011_05 

5 
громадани України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб 

1011_06 
0 

 діти-сироти;  
1011_07 

0 

  діти, позбавлені батьківського піклування;  
1011_08 

2 
  діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;  
1011_09 

0 
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  діти, які постраждали внаслідок воєнниї дій та збройних конфліктів;   
1011_10 

0 

 діти, які не належать до окремих категорій;  
1011_19 

0 
особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту"; 
1011_11 

1 

 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту"; 
1011_12 

37 

особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;  
1011_13 

0 
 особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;  
1011_14 

0 
особи, які перебувають під юрисдикцією україни і звернулися для отримання статусу особи,на яку поширюється дія 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
1011_15 

0 

 особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;   
1011_16 

0 

 особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;   
1011_17 

17 

 особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.   
1011_18 

0 

 особи, які постраждали від насильства за ознакою статі; 
 1011_20 

0 

 особи, які постраждали від домашнього насильства;  
1011_21 

0 
особи, які мають статус свідків\потерпілих у кримінальних провадженнях;  
1011_22 

4 

 

Найбільше звернень за період з 01 квітня по 30 червня   2018 року було 

зареєстровано від осіб, які мають середньомісячний сукупний дохід ї сім'ї 

нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 

відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум"  106 (41%), інвалідів 

42 (16 %), ветеранів війни 37 (14%) та особи, щодо яких суд розглядає справу 

про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 17 (7 %). 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів БВПД за категорією права на БВПД 
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Крім цього за ІІ квартал 2018 року було: 
• здійснено 26 виїздів мобільних пунктів (1.1.12) та забезпечено діяльність 33 

дистанційних пунктів доступу (1.3.1) 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 особи, в тому числі 99 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 153 особи до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 12 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 88  правопросвітницьких заходів (1.1.2; 1.1.3; 1.1.11; 1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 1.1.17; 1.2.5); 

• розміщено у ЗМІ 27 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (1.1.7; 1.1.8; 

1.1.9); 

• надано 4  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту (1.3.2).  

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

№ 
п\п 

Найменування відділу 
МЦ 

 
 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

(1.1.12) 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

(1.3.1) 

Кількість ОМС 
та установ - 

провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьки

х заходів 
(1.1.2; 1.1.3; 

1.1.11; 1.1.14; 
1.1.15; 1.1.16; 
1.1.17; 1.2.5) 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

(1.3.2) 

Кількість 
інформаційни
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ (1.1.7; 
1.1.8; 1.1.9) 

1. Разом по МЦ, в тому 
числі: 

26/99 33/153 12 88 4 27 
2. 

Відділ «Балаклійське 
бюро правової 
допомоги» 

2/3 4/4 0 9 0 1 

3. 
Відділ «Вовчанське 
бюро правової 
допомоги» 

3/9 4/8 0 17 4 4 

4. 
Відділ «3ачепилівське 
бюро правової 
допомоги» 

1/1 4/4 0 4 0 1 

5. 
Відділ «Зміївське бюро 
правової допомоги» 

14/67 4/22 0 27 0 11 

6. 
Відділ «Красноградське 
бюро правової 
допомоги» 

4/17 13/97 12 15 0 9 

7. Відділ «Мереф’янське 
бюро правової 
допомоги» 

2/2 2/3 0 7 0 1 

 
 
Директор                                                                                         Л.Гайко 
 


