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ІНФОРМАЦІЙНА 

ДОВІДКА 
щодо виконання Первомайським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного  плану діяльності  на 2019 рік 

у  II кварталі 
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ЗМІСТ: 
 

Вступ. 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[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”. 

 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 . 

 Завдання 1.3:  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

 Завдання 1.4:  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

[2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 

[3.] Децентралізація системи БПД. 

[5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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ВСТУП 

 

Діяльність центру охоплює 6 (шість) районів області : 

 

м. Лозова та Лозівський район  92,5  тис. осіб  1410  км²  

м. Первомайський та Первомайський район  45,1  тис. осіб  1200  км²  

Близнюківський район  18,1  тис. осіб  1380  км²  

Барвінківський район  21,2  тис. осіб 1365  км²  

Сахновщинський район  20,9  тис. осіб 1170  км²  

Кегичівський район  20,6  тис. осіб 780  км²  

ВСЬОГО  218,4  тис. осіб  7305  км²  

(від загальної кількості населення та площі 
Харківської  області без урахування 
 м. Харків)  

17,3 %  23 %  

 

17,3% 

82,7% Співвідношення кількості населення в районах обслуговувння 
Первомайського МЦ  з надання БВПД до загальної кількості населення 

Харківської області (без урахування м. Харків) 

Первомайський 
місцевий центр 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

[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”. 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в актуальному 

стані карти правових потреб. (кількість  запланованих заходів – 1): 

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у 2 

кварталі 2019 року визначено поширені  правові потреби  клієнтів  Первомайського МЦ по 

районам і в цілому (узагальнена карта правових потреб). 

 

 КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ : 

 

 
  
  Узагальнена карта правових потреб населення (відповідно до звернень, які надійшли в 

2 кварталі 2019 року до Первомайського МЦ: (порядок оформлення спащини, визнання 

особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, встановлення 

факту, що має юридичне значення, порядок стягнення аліментів, порядок надання БПД, 

розірвання шлюбу) 
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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 (в т.ч. в центрах зайнятості, територіальних 

центрах соціального обслуговування громадян, бібліотеках та закладах культури, ГО 

інвалідів, ветеранів війни, інших ГО тощо), спрямованих на найактуальніші питання 

життя громад (зокрема,  проведення заходів, присвячених Міжнародному Дню праці, 

Міжнародному Дню захисту дітей, Дню Конституції України) (кількість запланованих  

заходів – 61): 

 

Відповідно до Плану заходів Центру у II кварталі 2019 року Центром та його відділами 

на виконання цього пункту плану проводились семінари, лекції, зустрічі-інформування, 

бесіди та інші правопросвітницькі заходи із роз’ясненням актуальних правових питань для 

громад  та  новин законодавства.  

Так, найчастіше у звітному періоді роз’яснювали питання щодо: безоплатного 

забезпечення ліками та лікуванням, порядку видачі, відновлення та зміни паспорту, порядку 

виїзду за кордон дитини, змін в законодавстві щодо відшкодування вартості послуги з 

догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, змін до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», забезпечення функціонування української мови як державної, 

охорони материнства та сім’ї, відповідального батьківства тощо.  

Заходи проводились для соціально вразливих категорій громадян, зокрема, безробітних, 

осіб з інвалідністю,для соціальних працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування, які безпосередньо працюють із соціально вразливою групою населення, а 

також для учнівської молоді, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, 

працівників підприємств і установ, членів громадських організацій тощо.  

 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 83 заходи. 
Первомайський МЦ – 16 

Барвінківське бюро – 8 

Близнюківське бюро – 15 
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Лозівське бюро – 13 

Сахновщинське бюро – 17 

Кегичівське бюро – 14, 

зокрема: 

 

05.04.2019 року із педагогічним колективом 

Барвінківської ЗОШ № 1 представник відділу 

правопросвітництва Первомайського центру 

з надання безоплатної правової допомоги 

провів бесіду «Порядок спадкування». Разом 

із роз’ясненням порядку прийняття та 

оформлення спадщини було повідомлено про 

те, як як можна отримати безоплатну 

правову допомогу. 

 

05.04.2019 року у відділі надання соціальних послуг 

у Близнюківському районі Лозівського МРЦЗ 

проведено семінар на тему:«Безоплатне забезпечення 

ліками та лікуванням», для осіб, які перебувають на 

обліку. 

 

 

01 травня 2019 року  під час проведення 

молодіжною суспільною організацією 

"BrainUP" спільно з адміністрацією Палацу 

Культури "Хімік" щорічного  молодіжного  

фестивалю «Майка» в м. Первомайський 

юристи Первомайського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги долучились до участі в організації 

та проведенні квесту для старшокласників «Маршрут безпеки», який відбувся під час 

фестивалю, облаштувавши станцію «Безоплатна правова допомога». 

 

13.05.2019 з батьками дітей, які 

відвідують Центр розвитку особистості 

«Clever» спеціалістами 

Первомайського центру з надання 

безоплатної правової допомоги 

проведено бесіду на тему: «Правові 

гарантії материнства та сімꞌї». 

Присутнім було повідомлено про те, 

яким чином держава захищає сім’ю, 

дітей.  
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22.05.2019 року фахівцями Кегичівського бюро з 

надання правової допомоги в Медведівській ЗОШ 

проведено семінар на тему "Податкова знижка за 

навчання". Присутнім було роз'яснено який 

відсоток податкової знижки відшкодовується та які 

документи слід надати батькам для того, щоб 

отримати компенсацію від держави. 

 

29.05.2019 року в приміщенні відділу 

"Барвінківське бюро правової допомоги" з 

представниками Барвінківського РС філії 

ДУ "Центр пробації" в Харківській області, 

Барвінківського РВ ДРАЦС ГТУЮ в 

Харківській області, Управління АПР 

Барвінківської РДА, Міжрайонного відділу 

державної виконавчої служби по 

Барвінківському, Борівському, ізюмському 

районах та по місту Ізюм Головного 

територіального управління юстиції у 

Харківській області було проведено семінар 

на тему: «Відповідальне батьківство".  

 

31.05.2019 року напередодні Міжнародного Дня захисту дітей у 

селищі Близнюки відбулися розважальні заходи для малечі,до 

яких  долучилася начальник Близнюківського бюро правової 

допомоги Тищенко Л.О.,  з іншими посадовими особами, які 

проінформували дітей  про їх права та обов’язки,  розповіли  про 

Конвенцію ООН про права дитини,а  присутніх на святі дорослих  

проінформували про права та обов’язки батьків, ознайомили 

з  порядком виїзду з дитиною за кордон та 

проектом #ВідповідальнеБатьківство».  

 

04.06.2019 року - спеціалістами 

Первомайського центру в Орільському 

відділенні територіального центру 

соціального обслуговування Лозівської РДА 

було проведено семінар на тему: 

«Повноваження нотаріусів, порядок надання 

нотаріальних послуг» із соціальними 

працівниками та особами, які перебувають на 

обліку. Присутнім було роз’яснено про 

діяльність нотаріусів в правовій діяльності, 

завірені документів, посвідчені заповітів та 

ін. документів.  
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29.05.2019 року працівником центру в приміщенні ЛДНЗ 

(ясла-садок) № 6 з  педагогічними працівниками було 

проведено бесіду на тему: «Охорона праці: що важливо знати». 

Присутнім пояснили, як слід вести себе під час роботи за 

комп’ютером, коли варто робити перерву та відпочивати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2019 року  фахівцями відділу «Кегичівське 

бюро правової допомоги» проведено лекцію на тему: 

«Випробування при прийнятті на роботу» в 

Кегичівській філії ХОЦЗ, під час якої  було 

ґрунтовно роз’яснено, що слід знати під час пошуків 

роботи та в разі працевлаштування з 

випробовувальним терміном.  

 

 

 

 

 

19.06.2019 року – фахівцями відділу «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» в приміщенні 

територіального центру з надання соціальних послуг 

Сахновщинської РДА  для соціальних працівників 

проведено правове інформування на тему: «Порядок 

отримання первинної медичної допомоги». Присутнім 

розповіли як діяти в період тимчасової відсутності  

лікаря в зв’язку з його відпусткою чи іншими 

обставинами, що унеможливлюють здійснення прийому 

пацієнтів.  

22.05.2019 року спеціалістами відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги» з 

педагогічними працівниками Медведівської ЗОШ 

проведено семінар на тему "Податкова знижка за 

навчання". Під час семінару розглянули, що 

потрібно зробити батькам, аби отримати 

знижку: оплатити навчання та зберегти квитанцію 

про оплату, отримати від роботодавця довідку про 

доходи за формою №3, до 31 грудня поточного 

року заповнити податкову декларацію про 

майновий стан та доходи за минулий рік.  

  

 



9 
 

31.05.2019 начальником відділу проведено бесіду на тему: 

«Порядок зарахування в 1-й клас» з працівниками 

Кегичівського відділення ПАТ «Ощадбанк»,під час якої 

повідомлено, що відповідно до вимог нового Закону 

"Про освіту" було змінено порядок зарахування дітей у 

перші класи. Тепер кожна дитина може піти в школу, 

найближчу до її місця проживання, закріплену за цією 

територією (без тестів, співбесід чи інших випробувань).  

 

 

 
31.05.2019 року до Дня захисту дітей в приміщенні Лозівської дитячо-юнацької спортивної 

школи «Юність» центром, спільно з управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської 

ради, було організоване проведення настільної гри «Правова монополія». Участь у грі взяли 

команди з Лозівської міської гімназії та Краснопавлівського ліцею. 

 

04.06.2019 року  із вихованцями дитячого денного 

табору перебування «Гарт» на базі Орільського ліцею 

Лозівської районної ради Харківської області  було 

проведено правову гру «Права дитини» під час якої 

відгадували порушені права казкових героїв, дивились 

пізнавальні мультфільми.   

 

 

 

 

 
 

03.06.2019 року з нагоди Дня захисту дітей за спільної ініціативи місцевих центрів, в 

приміщенні центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено настільну 

гру «Правова монополія» одночасно з  командами учнівської молоді в Одеській,Львівській, 

Рівненській та Чернівецькій областях. Участь у грі, як представники Лозівщини, взяли учні 

восьмого та десятого класів Лозівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» № 10. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6Nz-JdwKzhoYOBEZPkaqXZPZiLajrmZ4lXZ39DFv4ctBjuu_DWWNlqzT9Tsj09Wd2r4Pe2DJv6zD4c8bGqi1tyLK2AUeIY8QEYHyoqJwgZUOOHmvrfkjZiD4VjSf6UOep4Finwz5fNYEJ4INAawZAEXiWHL3SjUA3MlO5kwx_vE4EhK0mnmfv8BgN9BvDgr7ZCUHYNXYU43HilwSj4Id8_9aCTPRJCxKZAgJ6KP_dfP4k74Vk7J_dKgnF7Q_qbgiISZ6KIztbDvRtQyKkqcZh0aFV0ymhumGXrSg32HBDuH_iSzjMPG9ZKLee08tBUVT5Xp5GwW7y_RPdHM1REihUyvT&__tn__=%2ANK-R
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14.06.2019 року начальником відділу "Барвінківське 

бюро правової допомоги" з колективом та 

відвідувачами  бібліотеки було проведено семінар на 

тему: "Відповідальне батьківство", зокрема детально 

розглянуто питання стягнення аліментів на 

утримання дитини. 

 

 

20.06.2019 року з працівниками 

фінансового відділу Кегичівської РДА 

заступником начальника проведено бесіду 

на тему: «Актуальні зміни в законодавстві». 

Присутнім були висвітлені зміни в 

законодавстві, що передбачають посилення 

відповідальності за несплату аліментів. Так, 

якщо у батька чи матері дитини виникає 

заборгованість по сплаті аліментів за 6 

місяців, таку особу може бути внесено до 

Єдиного реєстру боржників, внаслідок чого 

можливе накладення стосовно боржника 

тимчасової заборони на виїзд за кордон, на 

керування автомобілем.  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2019 року юристами центру спільно з фахівцем Лозівського МР відділу ДРАЦС 

проведено бесіду з дітьми, які перебувають у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 

«Зміна» на тему: «Мої права». Дітям розповіли про їх права, задавали питання про права 

героїв в казках,вручили   «Паспорт прав дитини» та правопросвітні яскраві буклети.  

 

27 червня 2019 року в приміщенні Кегичівської ЦРБ 

спеціалістами відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» проведено семінар на тему: «Зміни в мовному 

законодавстві». Присутнім розповіли про те, що за 

порушення в мовному законодавстві, зокрема, у 

діловодстві, сфері культури, освіти, реклами, у 

друкованих ЗМІ   та державними або правоохоронними 

органами передбачається адміністративна 

відповідальність. Окрім того, держава надає змогу безкоштовного навчання та поглиблення 

своїх знань з української мови усіх бажаючих.  
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1.1.3. Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 

населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів  про співпрацю 

(кількість запланованих  заходів – 23):  

Первомайським місцевим центром з надання БВПД укладено угоди про співпрацю із 

центрами зайнятості, філіями ДУ «Центр пробації», відділами (управліннями) освіти, 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також громадськими організаціями  

тощо.  

Крім того прийнято вісім місцевих програм з надання безоплатної правової допомоги – у 

Лозівському, Близнюківському, Барвінківському, Сахновщинському районах, смт. Кегичівка 

та смт. Близнюки, в м. Лозова, м. Первомайський.  

На виконання цих програм та угод про співпрацю, Центром та його відділами проводяться 

правопросвітницькі заходи у різних формах, в т.ч. спільно із партнерами, з питань, які є 

актуальними у громадах. 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 23 заходи,  

Первомайський МЦ – 5  

Барвінківське бюро – 3  

Близнюківське бюро – 6 

Лозівське бюро – 3 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 3 

зокрема: 

08.04.2019 року фахівець Центру, спільно з 

представниками УПСЗН Лозівської міської 

ради, Лозівського відділу поліції та 

Лозівської міськрайонної філії ДУ «Центр 

пробації» провели  бесіду 

«Відповідальність за вчинення насильства» 

із учнями 8 класів Лозівського НВК № 10. 

Крім обговорення шляхів попередження 

домашнього насильства приділено також 

увагу відповідальності за вчинення булінгу 

в школі. 

 

 

 

. 

   

16.04.2019 року із працівниками 

Кегичівської селищної ради проведено 

семінар «Порядок відшкодування витрат на 

дитину до 3 років. Муніципальна няня». 

Обговорено реалізацію програми 

компенсації послуги “муніципальна няня” 

у 2019 році 
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23.04.2019 року працівники відділу 

«Сахновщинське БПД» взяли участь у 

заході циклу «Наш вічний біль – 

Чорнобиль». Зокрема, напередодні 

річниці Чорнобильської трагедії 

Сахновщинська Центральна бібліотечна 

система організувала зустріч з 

ліквідаторами на ЧАЕС. 

 

 

 

 

 

23.04.2019 року представником центру у 

приміщенні Лозівської ЗОШ I-III ст. № 11 

з учнями 5 класу проведено бесіду 

«Протидія булінгу». Дітям роз’яснено які 

бувають види булінгу, показано тематичні 

мультфільми та відеоролики 

 

 

 

 

23.05. 2019 року в Барвінківській районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості з 

особами, що перебувають на обліку, проведено 

семінар на тему: "Практичні поради 

працевлаштування за кордоном" Додатково 

присутнім доведена інформація про діяльність 

Барвінківського бюро правової допомоги та 

можливість отримати безоплатну правову 

допомогу. 

. 

 

 

 

 

30.05.2019 року спеціалістом центру в 

приміщенні ГО «УТОГ»  з членами громадської 

організації була проведена бесіда на тему: 

«Порядок спадкування за законом та 

заповітом».  Під час бесіди розглядалися 

життєві ситуації, конкретизувалися  відповідні 

тези законодавства 
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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 (кількість розроблених матеріалів – 3): 

Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Первомайського МЦ.  Виявлено 

галузі права, з яких до Центру та його відділів найчастіше звертаються клієнти: цивільне, 

сімейне право, житлове. Протягом звітного періоду Центром були розроблені буклети, з 

метою роз’яснення актуальних правових питань, зокрема:  «Оформлення претензій 

споживачів комунальних послуг», «Поновлення батьківських прав», «Безпечне навчання за 

кордоном»: 
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Під час усіх правопросвітницьких заходів працівники Первомайського МЦ поширювали 

буклети, візитівки центру, буклети з соціально-правових питань та інформаційні матеріали 

загальнонаціонального право-просвітницького проекту "Я маю право!". 
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Крім того, Центром за погодженням  із Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця» було  забезпечено  розміщення у приміщеннях залізничних вокзалів міст 

Лозова, Первомайський, селищ Кегичівка, Сахновщина, Близнюки та у вагонах приміських 

поїздів Південної  залізниці ПАТ «Укрзалізниця» у період з 18.02.2019 по 17.04.2019 року 

оголошень про діяльність Первомайського місцевого центру з надання БВПД та його 

відділів (у загальній кількості 215 шт.). 
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За погодженням з керівництвом Лозівської міської ради і Лозівської районної державної 

адміністрації  оголошення про діяльність Центру  постійно розміщені у автобусах 

Лозівських міських  та районних  автобусних маршрутів: 

 
1.1.5. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову тематику 

відповідно до інтересів цільової аудиторії (кількість запланованих  заходів – 3): 

Інформаційний бюлетень Міністерства юстиції України поширено в:  

- Територіальному центрі соціального обслуговування Сахновщинської селищної ради;  

- Лозівській районній державній адміністрації; 

- Близнюківській  селищній  раді.  

 

   
 

1.1.7. Висвітлення заходів з реалізації проекту «Я маю право!» у засобах масової 

інформації, соціальних мережах та на веб-сайтах (кількість запланованих  заходів – 1): 

12.04.2019 року на сайті Близнюківської  районної державної адміністрації Харківської 

області за наступним посиланням http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/31/66259 було 

розміщено інформацію про захід на тему: «Захищай свої права не порушуючи інших», який 

відбувся 01 квітня 2019 року за участю директора Первомайського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірини Шевченко,  начальника 

Близнюківського бюро правової  Людмили Тищенко спільно з начальником 

Близнюківського районного відділу ДРАЦСу  ГТУЮ у Харківській області Яною Закорко, 

начальником служби у справах дітей Близнюківської РДА  Ніною Макаровою для учнів 5-6 

класів Криштопівського ліцею. Також серед учнів 2 класу було  проведено конкурс 

малюнків на тему: «Я маю право на ...».  

Крім того, проведені центром  заходи постійно  висвітлюються на офіційній сторінці 

центру у соціальній мережі Фейсбук. 

 

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 (кількість запланованих  заходів – 18): 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/31/66259
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22.04.2019 року на сайті Сахновщинської РДА розміщена стаття: «Порядок проведення 

індексації пенсій» за посиланням:  

 http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6310:-l---r 

&catid=219:c-&Itemid=240   

23.04.2019 розміщена стаття на офіційному веб-сайті Близнюківської РДА «Оформлення 

паспорта громадянина України  у разі відсутності свідоцтва про народження або його 

втрати»: http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/66477 

26.04.2019 на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю на тему: «Правові аспекти 

відпочинку на природі»  

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3052-pravovi-aspekti-vidpochinku-na-prirodi 

26.04.2019 на веб-сайті Первомайської РДА розміщено публікації на теми «Спадкування за 

законом», «Порядок призначення аліментів на утримання дітей»:  

http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5704%3A2019-

04-25-05-54-10&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk  

26.04.2019 на сторінці Первомайської міської ради на ФБ розміщено інформацію 

«Спадкування за законом», «Порядок призначення аліментів на утримання дітей»:  

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2131554620231907?__tn__=-R 

26.04.2019 року на веб-сайті Лозівської міської ради розміщено статтю «Трудовий договір та 

цивільно-правова угода – основні відмінності»: https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html 

02.05.2019 на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю на тему: «Як оскаржити заборону 

виїзду за кордон»: 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3053-yak-oskarzhiti-zaboronu-vijizdu-za-

kordon 

07.05.2019 року в газеті «Слобідський край»в рубриці «Право знати» опубліковано статтю 

«Виправлення помилок земельного кадастру». 

https://drive.google.com/drive/folders/128jup1rJqyEZ5mAexwUvgqjcdFA3zMK8?fbclid=IwAR1X

9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6310:-l---r%20&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6310:-l---r%20&catid=219:c-&Itemid=240
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/66477
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3052-pravovi-aspekti-vidpochinku-na-prirodi
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5704%3A2019-04-25-05-54-10&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5704%3A2019-04-25-05-54-10&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2131554620231907?__tn__=-R
https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3053-yak-oskarzhiti-zaboronu-vijizdu-za-kordon
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3053-yak-oskarzhiti-zaboronu-vijizdu-za-kordon
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11.05.2019 року в газеті «Нове життя» опубліковано статтю відділу «Близнюківське бюро 

правової допомоги» на тему «Працевлаштування повинно бути офіційним». 

  

14.05.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю «Порядок посвідчення 

заповіту за відсутності нотаріуса»: 

https://drive.google.com/drive/folders/128jup1rJqyEZ5mAexwUvgqjcdFA3zMK8?fbclid=IwAR1X

9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/128jup1rJqyEZ5mAexwUvgqjcdFA3zMK8?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/128jup1rJqyEZ5mAexwUvgqjcdFA3zMK8?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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14.06.2019 року публікація в газеті «Кур’єр» в рубрику «Пошта-кур’юєра» запитання-

відповідь.https://drive.google.com/drive/folders/1GhlYsNdR6SLcdR3ezVlPfmJpj0Tp1OPK?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 
 

18.06.2019 року в газеті «Слобідський край» розміщено статтю «Виїзд за кордон, кому 

можуть відмовити»: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GhlYsNdR6SLcdR3ezVlPfmJpj0Tp1OPK?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 
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18.06.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю в рубриці «Право знати» на тему: 

«Сплата податку на власноручно вирощену продукцію». 

https://drive.google.com/drive/folders/1GhlYsNdR6SLcdR3ezVlPfmJpj0Tp1OPK?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 
04.06.2019 року в ефірі радіо «Терра» здійснено оголошення про проведення гри «Правова 

монополія».https://drive.google.com/drive/folders/1GhlYsNdR6SLcdR3ezVlPfmJpj0Tp1OPK?fbclid=Iw

AR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

06.2019 розміщено статтю на офіційному веб-сайті Близнюківської РДА «Позбавлення 

батьківських прав в Україні: підстави та порядок» http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/67273  

20.06.2019 на сайті Кегичівської селищної ради опубліковано статтю «Правила перевірки 

димоходів»: http://kegich-rada.com.ua/index.php/oholoshennia/2-uncategorised/97-pravila-perevirki-

dimokhodiv. 

25.06.2019 році на сторінці в Фейсбуці Первомайської міської ради Харківської області 

опубліковано стать ю «Особливості виїзду за кордон дитини».  

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2231495276904507?__tn__=K-R. 

26.06.2019 році на сайті Сахновщинської РДА опубліковано статтю «Муніципальна няня». 
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6462:-q-q&catid=219:c-
&Itemid=240. 

21.06.2019 року в газеті «Слобідський край» в рубриці «Пошта курєра» опубліковано 

консультації працівників Первомайського місцевого центру з знадання безоплатної правової 

допомоги.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-aZMpOH0AoHQ0VIQTltWUlFSzA?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/67273
http://kegich-rada.com.ua/index.php/oholoshennia/2-uncategorised/97-pravila-perevirki-dimokhodiv
http://kegich-rada.com.ua/index.php/oholoshennia/2-uncategorised/97-pravila-perevirki-dimokhodiv
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2231495276904507?__tn__=K-R
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6462:-q-q&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6462:-q-q&catid=219:c-&Itemid=240
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Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів - 31 

Первомайський МЦ - 8 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 5 

Лозівське бюро – 7 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 3 

 

1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість заходів – 1): 

25.06.2019 року начальником відділу "Лозівське бюро правової допомоги" 

Первомайського МЦ  з надання БВПД М.Демченко для  представників юридичних служб  

міста проведено навчання  з питань  захисту основоположних прав людини.   

Обговорювалися  механізм та методи національного  і міжнародного захисту прав людини 

та громадянина. Додатково обговорено питання стягнення аліментів та вивезення дітей за 

кордон без дозволу другого з батьків, поновлення правовстановлюючих документів, 

проведення повірки лічильників.  
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1.1.12. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість запланованих  виїздів – 22):  

Протягом звітного періоду працівниками відділу правової інформації та консультацій, а 

також відділів «бюро правової допомоги» Центру здійснювались виїзди до сільських рад 

районів, на які поширюється діяльність Центру – Барвінківського, Близнюківського, 

Первомайського, Лозівського, Сахновщинського та Кегичівського. Під час виїздів 

проводився прийом громадян, поширення в приміщеннях сільських рад інформаційних 

матеріалів. 

Всього протягом звітного періоду організовано роботу 26 мобільних 

консультативних пунктів у 6 районах Харківської області. 

Первомайський МЦ - 5 

Барвінківське бюро – 4 

Близнюківське бюро – 4 

Лозівське бюро – 3 

Сахновщинське бюро – 6 

Кегичівське бюро – 4   

   

 

 

31.01.2019 – мобільний консультацій пункт в Григорівській селищній раді. 
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04.04.2019 року - мобільний консультаційний пункт у Павлівській селищній раді.  

 

1.1.13. Організація надання адресної безоплатної правової допомоги (за потреби): 

Представники Первомайського місцевого центру протягом звітного періоду надавали 

адресну правову допомогу особам, які у зв’язку з обмеженими можливостями пересування 

не мали можливості особисто звернутись за правовою допомогою до приміщень центру чи 

бюро правової допомоги.  

Всього протягом звітного періоду надано адресну правову допомогу 1 особі. 

1.1.14. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 

порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах 

життя (кількість запланованих  заходів – 3): 

            
      12.06.2019 року в Семенівській сільській раді проведено консультування громадян. 

 
06.06.2019 року проведено консультування громадян в Огіївській сльській раді 

Сахновщинського району. 
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18 червня 2019 працював пункт доступу до БПД у Слобожанській селищній раді 

Кегичівського району..  

 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 3 заходи.  

 

1.1.15. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини (кількість 

запланованих  заходів – 6): 

Протягом звітного періоду представниками Центру проводились роз’яснювальні заходи 

з питань реалізації і захист прав людини із особами, які перебувають на обліку центрів 

пробації та в установах виконання покарань. Висвітлювались актуальні новини 

законодавства та роз’яснення з питань, які поширені серед даної цільової аудиторії.  

Всього на виконання пункту 1.1.15 плану у звітному періоді проведено 8 заходів 

Первомайський МЦ - 1 

Барвінківське бюро – 2 

Близнюківське бюро – 1 

Лозівське бюро – 2 

Сахновщинське бюро –1 

Кегичівське бюро – 1 

 

23.05.2019  року  представник  відділу спільно з  представниками центру занятості,  

центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  Первомайської  міської ради та центру 

соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  Первомайської РДА   для осіб,  які відбувають 

покарання в  Державній установі «Первомайська виправна колонія  № 117» провели семінар 

на тему: «Захист прав і законних інтересів засуджених». 

 

 
 

05.06.2019 року в приміщенні відділу  його начальником спільно з директором 

Близнюківського РЦССДМ, інспектором Близнюківського РС філії ДУ «Центр пробації» в 
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Харківській області проведено семінар на тему: «Права та обов’язки виборця» для осіб, які 

перебувають на обліку в Близнюківському РС філії ДУ «Центр пробації»  в Харківській 

області.  

 

 
 

1.1.16. Проведення «вуличного» інформування (кількість запланованих  заходів – 6): 

У звітному періоді працівниками Первомайського місцевого центру проводились 

вуличні інформування про діяльність центру та його відділів поблизу державних установ, 

органів влади та під час різноманітних масових заходів. 

31.05.2019 року до Дня захисту дітей в Лозівському міському Палаці культури, за 

сприяння управління культури Лозівської міської ради, працював правовий куточок, де 

маленьким мешканцям Лозівщини фахівцями центру була надана можливість отримати 

іменні "Паспорти прав дитини",а дорослим  інформацію про центр. 

 

 
   

18.04.2019 року проведено вуличне інформування в смт. Близнюки. 

Всього ж у звітному періоді проведено 12 інформувань. 

Первомайський МЦ - 1 

Барвінківське бюро – 0 

Близнюківське бюро – 4 

Лозівське бюро – 0 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 4 

1.1.17. Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових 

знань, дискусій, бесід тощо) з неповнолітніми - в навчальних закладах, службах у 

справах дітей, центрах соціальних служб для дітей сім'ї та молоді, відділах/секторах у 

справах сім'ї, молоді та спорту РДА (кількість запланованих  заходів – 12): 

Всього на виконання пункту 1.1.17 плану центром у звітному періоді проведено 20 

заходів, 
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Первомайський МЦ – 6 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 4 

Лозівське бюро – 3 

Сахновщинське бюро – 4 

Кегичівське бюро – 2   

 зокрема: 

 

05.04.2019 року для учнів 9 класів Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 представником центру 

було проведено урок-презентацію «Стоп булінг»; крім обговорення поняття булінгу та його 

попередження, також розглянули приклади порушень прав людини та їх відновлення у 

різних сферах життя. 

    

 
 

10.04.2019 року студентам Кегичівського ПТУ прочитано лекцію «Як захиститися від 

недобросовісних продавців при купівлі в інтернеті». Присутні дізнались про ризики 

придбання товарів через інтернет-магазини і про засоби захисту прав споживачів, які 

придбали товари і послуги через інтернет. 

 

 
11.04.2019 року начальником  відділу « Близнюківське бюро правової допомоги» , спільно 

з  директором центру та представниками Близнюківського відділу ДРАЦС та служби у 

справах дітей Близнюківської РДА для учнів КЗ «Криштопівський ліцей» Близнюківського 

району проведено правовий урок «Захищай свої права не порушуючи інших». Організатори 

заходу розповіли дітям про основні права дітей в нашій державі, які основні нормативно-

правові акти їх визначають. Учні відповідали на запитання правової вікторини, грали в гру 

«Спіймай правило». За допомогою яскравих наліпок діти зробили дерево прав та обов’язків. 
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16.04.2019 року в Олійниківській ЗОШ Сахновщинського району з учнями проведено 

заняття з елементами  гри  на тему:  «Правові аспекти  відпочинку на природі». Учні 

дізнались про правила поведінки на природі та про відповідальність, яка може настати за 

заподіяння шкоди довкіллю. 

 

23.05.2019 року в приміщенні Орільського НВК Лозівського району спеціалісти центру з 

учнями провели гру на правову тематику «Важниця». Діти з цікавістю відповідали на 

питання, поглиблюючи свої знання з права. 

 

10.05.2019 року – в Первомайській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з учнями старших класів проведено 

семінар на тему «Протидія булінгу», роз’яснено поняття булінгу, відповідальність за його 

вчинення та засоби протидії. 
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28.05.2019 року юристи Первомайського місцевого центру провели правову вікторину з 

дітьми молодшого шкільного віку у приміщенні Лозівського центру розвитку 

особистості"Clever".  

Дітям показали мультфільми, які ілюстрували основні права дитини, закріплені 

Конвенцією ООН про права дитини. Після "теорії" перейшли до "практики" - діти 

відгадували, які права порушувались у різних казках. За правильну відповідь кожен 

отримував солодкий приз. 

 
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. 

1.2.1. Налагодження зв'язків та актуалізація даних  щодо мережі стейкхолдерів, 

укладення меморандумів про співпрацю (зокрема, із централізованими бібліотечними 

системами) (кількість укладених меморандумів – 2): 

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю:  

- з Комунальною установою Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для 

жінок».  

- з Харківської філією громадської спілки  «Міжнародна антинаркотична асоціація». 

 

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, правозахисними 

організаціями щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД 

(кількість запланованих  заходів – 6): 
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З метою спільного обговорення нових законодавчих актів, вирішення проблемних питань, які  

виникають в громаді, центром та його відділами організовується проведення комунікативних 

заходів – круглих столів, семінарів. У звітному періоді головними темами для обговорення 

були: проект Мін'юсту «Відповідальне батьківство», захист прав дітей 

 25.04.2019 проведено круглий стіл до 

Всесвітнього дня охорони праці 

«Гарантії трудових прав». Обговорили 

питання стану охорони праці в районі, 

надали методичну допомогу, а також в 

процесі засідання відповідали на 

питання, що виникали  в учасників 

заходу.   

 

 

 

 

04 червня 2019 року в приміщенні  

Близнюківської центральної районної бібліотеки 

з нагоди відзначення  01 червня 2019 року в 

Україні Міжнародного Дня захисту дітей 

керівником відділу  проведено засідання 

круглого столу «На захисті прав дитини». У 

ньому брали участь начальник Близнюківського 

районного відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській 

області, інспектор Близнюківського РС філії ДУ 

«Центр пробації» в Харківській області , 

директор Близнюківського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

працівники служби у справах дітей 

Близнюківської райдержадміністрації, завідувач Близнюківської державної нотаріальної 

контори, директор Близнюківської центральної районної бібліотеки, головний спеціаліст 

відділу культури і туризму Близнюківської райдержадміністрації. Було розглянуто  актуальні 

та   проблемні  питання правового регулювання сімейних правовідносин.  
 

27.06.2017 року в приміщенні 

служби у справах дітей Лозівської 

міської ради фахівцями центру було 

організовано та проведено засідання 

круглого столу на тему: 

«Відповідальне батьківство в 

Україні», в якому взяли участь 

директор Лозівського міського 

центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Нескородько С.Л., 

начальник служби у справах дітей 

Лоізвської міської ради Брежнєва 

С.А., завідувач сектору ССД 

Лозівської міської ради Кара Я.В., 

директор районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Савенко Л.А, начальник служби у справах дітей Лозівської РДА Ярута Л.Р., 

спеціаліст Лозівського міськрайонного відділу ДРАЦС Рубан Т.І. 

Учасниками заходу було обговорено права та обов'язки батьків ,визначені 

законодавством, пільги та державні гарантії для батьків-вихователів відповідальність за 
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неналежне виконання батьківських обов'язків, реалізацію 

проекту #ЧужихДітейНеБуває Міністерства Юстиції України, питання отримання податкової 

знижки за оплату навчання, компенсацію витрат "Муніципальна няня", отримання соціальної 

допомоги батькам, які доглядають за важкохворою дитиною 

 

Всього на виконання пункту 1.2.2 плану у звітному періоді проведено 6 заходів.  

Первомайський МЦ – 1 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 1 

Лозівське бюро – 1 

Сахновщинське бюро – 1 

Кегичівське бюро – 1 

 

1.2.4. Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

громадських приймалень, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів 

та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги 

(кількість підготовлених методичних рекомендацій – 1): 

Протягом звітного періоду Центром розроблено методичні рекомендації для ОМС на тему 

«Залучення грантів для розвитку громад» та надіслано до 19 ОМС. 

 

1.2.5. Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/програм/проектів, франдрейзинг.  

 

Протягом звітного періоду Центром вживались заходи щодо  виділення   коштів районною 

радою  на виконання місцевої програми надання БПД населенню Барвінківського району, 

затвердженої рішенням Барвінківської районної ради від 21.12.2017 року № 514-VII. 

 

1.2.6. Проведення роботи з ОМС  з розробки та затвердження Програм надання 

правової допомоги територіальним громадам.  

На LXVIII сесії VII скликання Лозівської міської ради Харківської області 31.05.2019 

року за номером 1538  одноголосно прийнято «Програму надання безоплатної правової 

допомоги населенню Лозівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 

роки». 

 

Завдання 1.3: Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

1.3.1. Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до БПД 

(в т.ч. за допомогою Скайп-зв’язку) (кількість працюючих пунктів доступу - 53): 

Бюро правової допомоги та відділами Центру у звітному періоді організовано 

діяльність 53 дистанційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

Вони діють у центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, сільських радах та 

бібліотеках (з використанням Skype-зв’язку), територіальних відділеннях центру пробації, 

структурних підрозділах місцевих органів влади, територіальних центрах соціального 

обслуговування, військовій частині. 

За графіком, впродовж звітного періоду громадяни мали можливість отримати безоплатну 

правову допомогу через дистанційні пункти доступу до БПД шляхом Skype-зв’язку із: 

Олексіївською, Лозівською сільською радою, Верхньосамарською, Олександрівською, 

Бурбулатівською сільськими бібліотеками Близнюківського району, Парасковіївською, 

Новопарафіївською та Слобожанською сільськими бібліотеками Кегичівського району, 

Іллічівською сільською радою Барвінківського району, Аполонівською  бібліотекою 

Сахновщинського району,  Сахновщинською, Барвінківськими  центральною районною та 

дитячою бібліотеками, Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками Лозівського району, 

Артільним, Чернігівським старостинськими округами, Первомайською центральною міською 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAWYdU7CPKOV4ROBfQFXdeRncicNSMHv_Np_bmqOqX5ka6T_7rldDtbQcTyL6qwFYDIhAH3Gkbu2jQTxc6kcUPQGajPtfQPiehjwk6uZax0Av4abFBNJ0PLBewlRrBXq9GdROl9gumTVa3jmmuOs9JEp7cH1fR5sSfYJj-dTnE326skeuO_1aQyw4BxWGnMJNtj4JytJ2eNK0seeXtt4GfY5P_u2Ou2CL1YjVmZYfCNnUkAdfN6MCYPcxJxGufdrsigKHVYvWtTO1vsn6PGKq8HAI1tit3CzMS83M4IxoQm9_gVbUX5_H_SMtAJPEi7vYBO5CGPN1oqEAnoKZpnWsABrDvA&__tn__=%2ANK-R
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бібліотекою, Первомайським міськрайонний центром зайнятості, Олексіївською, 

Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району, Барвінківським районним 

ЦСССДМ, Новопарафіївською сільською радою Кегичівського району, Царедарівським 

старастинським округом Лозівської міської ради. 

 

1.3.2. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України (за потреби): 

У центрі та відділах «Бюро правової допомоги»  Первомайського МЦ забезпечено належні 

умови для надання населенню доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.  

 

1.3.3. Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ 

директора РЦ та начальника ГТУЮ (згідно з окремим графіком): 

У звітному періоді в бюро правової допомоги спільні виїзні консультації МЦ, директора 

РЦ та начальника ГТУЮ за графіком не проводились. 

 

Завдання 1.4: Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД. 
1.4.1. Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД (Кількість аналітичних заходів – 1)  

Проведено  щоквартальний аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та 

забезпечення укладання контрактів з адвокатами .  

1.4.3. Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями (за потреби) : 

Адвокатам постійно надається консультативна допомога щодо оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 

Станом на 01.07.2019 р. укладено 7 контрактів з  адвокатами на постійній основі та 2 

договори з адвокатами на тимчасовій основі. Адвокати ознайомлені з  Порядком розподілу 

справ серед адвокатів, які надають БВПД.  
 

1.4.5. Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за допомогою 

електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться 

адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо, в яких могли б взяти участь 

адвокати (Кількість – 1): 

04.04.2019 року проінформовано адвокатів, які співпрацюють з центром, про проведення 

дводенного виїзного семінару з підвищення кваліфікації адвокатів, який відбудеться з 

31.05.2019 - 01.06.2019 року в с. Коропово Зміївського району Харківської області (у 

семінарі взяли участь 3 адвокати: Соколова Р.І., Цувіна О.О., Остапенко С.Ю.); 

- 10.05.2019 року поширено серед адвокатів, які співпрацюють з центром, опитування, що  

проводиться в рамках проекту «Дружня до дитини система правосуддя: гуманізація судових 

процесів та нетравматичні методи опитувань» і реалізується за підтримки проекту «Доступна 

та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної 

освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та 

фінансується Урядом Канади; 

- 20.06.2019 поширено серед адвокатів, які співпрацюють з центром, інформацію про 

проведення у липні-серпні 2019 року семінарів-практикумів спрямованих на презентацію та 

впровадження застосування методичних рекомендацій «Гендерна дискримінація: 

ідентифікація та механізм надання правової допомоги», які були затверджені наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги №33 від 12 березня 2019 року.  

 

1.4.9. Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту (Кількість узагальнень – 3): 

Центром регулярно розповсюджуються  інформаційні дайджести БПД серед адвокатів, які 

надають БВПД та уклали контракти з Первомайським МЦ та партнерів Центру.  
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На виконання листа Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях  від 30.10.2017 № 1131/10-26  Центр 

щомісяця надає інформацію щодо прикладів успішного захисту  прав та представництва 

інтересів  осіб за наданою формою. 

 

1.4.12. Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та рівня 

задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку 

допомогу (Кількість – 1) : 

Центром  вивчається рівень задоволеності клієнтів  центру які зверталися за отриманням 

безоплатної  правової допомоги протягом звітного періоду.  Також за результатами звернень  

узагальнено потреби клієнтів, які звертались за отриманням БВПД: 

 
 

 

1.4.14. Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу 

адвокатів, які надають БВПД (за потреби) : 

Проведено аналіз потреби у залученні адвокатів для надання БВПД на території, на яку 

поширюється діяльність Центру. 

  

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) : 

Центром постійно аналізується стан оскарження дій адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу клієнтам Первомайського МЦ та якість надання безоплатної 

вторинної правової допомоги працівниками центру . 

 

[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 
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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 (кількість  навчань – 1): 

06.06.2019 року з метою обміну досвідом і кращими практиками правопросвітництва для 

учнівської молоді, фахівці Первомайського місцевого центру Катериник М.С. та Кушнір 

А.М. долучились до правопросвітницьких заходів, що проводились Богодухівським 

місцевим центром з надання БВПД для вихованців табору пришкільного відпочинку 

Богодухівської гімназії № 1. З вихованцями проводилася гра "Знай свої права", а вожаті 

табору взяли участь в унікальній  грі, привезеній гостями  «Правова монополія». 

 

 
13-15.06.2019 року директор центру з метою обміну досвідом взяла участь у засіданні 

круглого столу на тему "Посилення правових можливостей та надання БПД вразливим 

категоріям громадян, в тому числі в місцях компактного проживання національних меншин» 

який відбувся в регіональному центрі з надання БВПД у Закарпатській області,  

ознайомилась з кращими практиками роботи  Мукачівського та Ужгородського місцевих 

центрів,підпорядкованих їм  бюро. 

 
2.1.2. Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю 

адвокатів системи БПД, партнерських організацій, МРКП з питань якісного надання 

БПД, також з урахуванням успішної практики (за окремим графіком): 

22.04.2019 року працівники центру взяли участь у тренінгу: «Покращення рівня 

правової обізнаності осіб з інвалідністю про судовий захист своїх прав та інтересів», який 

проводився в м. Харків в правовому клубі PROVOKATOR. 

14.05.2019 року працівники бюро та центру взяли участь у 1 Всеукраїнському форумі 

«Правосвідомість», який проводився в  м. Харків в правовому клубі PROVOKATOR. 

12-13.06.2019 року та 18-19.06.2019, 24-25.06.2019 року працівники центру взяли 

участь в тренінгу з розвитку навичок Soft Skills з вразливими групами клієнтів системи 

безоплатної правової допомоги в рамках проекту «Доступна та якісна правова освіта», який 

https://www.facebook.com/Legal.Aid.Zakarpattya/?__tn__=kCH-R&eid=ARDhhf6d_aw45VNG7tDn4Fc3Yvncc817NJ7pDq7OCbxGnVc-aZlbcMbW5JX3j9OfyVLEF89sUiSQ5Ju7&hc_ref=ARQAnMUXJdF06HLhSVBiuMITWPbbMEWPH8t_eTPX69ucLYe4C5_nQ34LSqeQpBDgn2w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBPCTBAO_lLSLp0ciLFxnQsU4hfMlcrm5Qs0119hk3-wB6X-JBWQxyGYhLMGSJb3gUh6TFyzIz77rZm3k9EvBjyQkhv7YUUcLqgZLuMnimC40ZpoxczkX10oiw4rb9aYwlV0fKTDsOgb54BjfM_TlTBlU84Vp1fxNO7RdCuo0pUQG6mrrzE9bgYpOaHzdaltjz-4_XL41u8Z6qyU99t3cztT9NbFDu6gaTYnzx1JHbfqdITsfFCe0nituiMX5JTtxYtZoEES-1fefZ-5qpmeSSM-b6hCzjk2zNo5o9NMge4ajOzpCLNuOyEmXMgVUS9YlfhYUveq6ZcQr-dJ0Awtv9USRA
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проводився в м. Одеса та м. Харків в правовому клубі PROVOKATOR. 

20-21.06.2019 року працівники бюро та центру взяли участь в тренінгу «Особливості 

надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерного насильства», який 

проводився в м. Харків в правовому клубі PROVOKATOR.В центрі щомісячно проводяться 

внутрішні навчання  для працівників центру з метою підвищення рівня їх правової 

обізнаності  

2.1.3. Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів) (за 

потреби): 

Потреби у висвітленні даної інфомації не було.  

 

Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ: 

2.2.1. Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МРКП, підвищення 

кваліфікації (кількість  – 1): 

Центром надано 2 пропозиції щодо участі працівників Центру у навчальних заходах, які 

організовувались на базі правового клубу «Правокатор» (МРКП) в м. Харків протягом 

звітного періоду. 

 

2.2.3. Поширення інформації про функціонування МРКП у ЗМІ, в мережі Інтернет 

(кількість  – 1): 

Інформацію про функціонування МРКП розміщена на сторінці центру в Facebook:  
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2327787320828723?__tn__=-R 

 

Завдання 2.3: Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid»: 

2.3.1. Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних консультацій на 

основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій 

"WikiLegalAid" (за потреби): 

Потреби у додаванні нових консультацій у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" у звітному періоді не виникало. 

 

2.3.3. Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 

"WikiLegalAid" (кількість оновлень – 3): 
Протягом звітного періоду щомісячно здійснювалось підтримання в актуальному стані 

раніше розміщених працівниками Центру в довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій.  

 

[3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Завдання 3.1: Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень 

3.1.1. Участь у засіданнях Керівної ради (за графіком РЦ) 

Протягом звітного періоду директор центру регулярно брала участь у скайп-нарадах  з РЦ.  

 

3.1.2. Оприлюднення звіту про виконання Плану заходів Первомайського МЦ на 1 

квартал 2019 року (кількість – 1) 

Інформаційна довідка щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з надання 

БВПД на 1 квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги 

у Харківській області на 2019 рік надіслана до РЦ для оприлюднення в строк до 10.04.2019 

року. 

 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2327787320828723?__tn__=-R
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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 (кількість – 3): 

Робочі наради працівників центру проведено: 12.04.2019, 08.05.2019, 22.05.2019. 
 

Завдання 3.2: Моніторинг діяльності центрів БПД 

3.2.2. Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової 

допомоги (кількість заходів – 1): 

Проведено аналіз інформації, наданої бюро правової допомоги до Центру, проведено  

перевірку виконання відділами «бюро правової допомоги» Первомайського МЦ завдань за 

основними напрямами діяльності. За результатом аналізу визначено пріоритетні напрямки 

цієї роботи по відділах Центру (бюро) у 3 кварталі 2019 року.  

 

3.2.4. Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи, з метою 

покращення роботи (кількість аналітичних заходів – 1): 

Проведено  перевірку своєчасності та ефективності виконання Центром плану у першому 

кварталі 2019 року стосовно проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів, 

виїзних прийомів.  

 

3.2.6. Аналіз ефективності використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб (кількість аналітичних заходів – 3): 

Центром щомісячно аналізується ефективність використання бюджетних коштів з метою    

виявлення додаткових потреб. 

 

Завдання 3.3: Управління людськими ресурсами 

3.3.1. Розробка пропозицій змін до штатного розпису, з урахуванням навантаження 

та подання його на затвердження (за потреби): 

Розробка пропозицій не проводилася. 

3.3.2. Проведення тім-білдінгів, зустрічей з працівниками РЦ, МЦ з метою 

налагодження взаємозв’язків між співробітниками центрів (за потреби): 

- робоча зустріч  з працівниками Богодухівського місцевого центру відбулась в межах  

візиту працівників Первомайського місцевого центру  по обміну досвідом з питань кращих 

правопросвітницьких практик 06 червня 2019 року. 

 

3.3.3. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-лайн 

навчання) для персоналу МЦ (за потреби): 

Проведено внутрішні навчання працівників Первомайського МЦ (в т.ч. за участі бюро 

правової допомоги із застосуванням Скайп - зв’язку): 

25.04.2019 - внутрішні навчання працівників центру та його структурних підрозділів  на 

тему: «Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою». 

29.05.2019 року - проведено внутрішнє навчання працівників центру, висвітлені 

питання: безпечні умови праці, новели закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», новели Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

питання по проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 

рішень».  

26.06.2019 року - проведено внутрішнє навчання на тему: «Медична таємниця. 

Банкрутство фізичних осіб - підприємців». 

 [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. 
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5.1.1. Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 

вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної діяльності) 

(за потреби): 

Відповідне ПЗ протягом звітного періоду не запроваджувалось, у зв’язку з відсутністю 

потреби. 

 

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 електронного документообігу не 

впроваджувалось. 

 

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): 

Відповідне ПЗ протягом звітного періоду не запроваджувалось у зв’язку з відсутністю 

потреби. 

 

Завдання 5.2: Інноваційні форми доступу до БПД. 

5.2.2. Пошук нових точок доступу до БПД, в т.ч. через укладення угод про співпрацю 

(кількість нових точок доступу, у разі укладення договорів про співпрацю – 1): 

Центром протягом звітного періоду укладено угоду про співпрацю з Комунальною 

установою Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для жінок» в якій 

передбачено створення дистанційних пунктів доступу (за потреби). 

 

Завдання 5.3: Створення порталу БПД. 

5.3.2. Аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ, підтримання в 

актуальному стані медіамапи (кількість – 1): 

Проаналізовано  наповнення сторінки Центру у мережі ФБ та у місцевих ЗМІ протягом 

звітного періоду. 

Завдання 5.4: Встановлення технічних засобів в центрах. Налагодження скайп-

консультувань. Можливість проведення комунікативних заходів та подальше їх 

висвітлення в ЗМІ. Ефективне використання робочого часу та раціональне 

використання бюджетних коштів. 

На виконання доручення КЦ здійснено аналіз  таймінг  робочого часу працівниками 

центру. 

5.4.3. Оновлення ПК та інше ТЗ (за потреби): здійснюється за потреби) 

- 

Завдання 5.5: Розвиток аналітичної спроможності центрів. 

5.5.1. Організація системного аналізу звернень по БПД (за потреби): 

 При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у 2 

кварталі 2019 року постійно аналізувалось співвідношення надходжень звернень клієнтів до 

центру   між безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою ,визначено 

найбільш поширені правові питання клієнтів  Первомайського МЦ (див. п. 1.1.1 довідки),з 

урахованням проведеного аналізу було розроблено право просвітні матеріали,заплановано 

заходи.  

 

5.5.2. Підготовка Інформації по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість 

виданих доручень) (кількість аналітичних заходів – 1): 

Протягом звітного періоду розподіл справ між адвокатами проводився відповідно до 

затвердженого Порядку розподілу справ серед адвокатів, які надають БВПД у 

Первомайському місцевому центрі з надання БВПД, враховуючи навантаженість та 

спеціалізацію адвокатів. 
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5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу (за 

потреби):  

Проведено аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу.  

 

5.5.4. Аналіз кількості прийнятих актів від адвокатів (кількість аналітичних заходів 

– 3): 

Щомісячно здійснений  аналіз кількості прийнятих актів від адвокатів 

5.5.5. Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, 

(кількість аналітичних заходів – 3): 

У третіх декадах щомісяця протягом звітного періоду проводились відповідні аналітичні 

заходи.  

5.5.6. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам (постійно)  

 Відповідний аналітичний захід проводиться постійно у 3 декаді кожного місяця.  

 

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) 

(постійно): 

У звітному періоді проаналізовано потребу у залученні адвокатів для надання БВПД. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

За період з 01 квітня по 30 червня  2019 року Первомайським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1678  звернень клієнтів, з них 1570 особам було надано правову 

консультацію,  108 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнтів було 

перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 106 рішень 

про надання БВПД, з них видано 5 доручень адвокатам, винесено  101  наказ про 

призначення працівника Центру для надання БВПД (представництво клієнта в суді або 

складення процесуальних документів), адвокатських актів - 10. Винесено 1 наказ про 

відмову в наданні БВПД і 2 накази про заміну надавача БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 
звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правової 

інформації та 
консультацій 

591 534 57 0 

2 
Відділ «Кегичівське 

бюро» 
219 192 27 0 

3 
Відділ «Барвінківське 
бюро» 

105 102 3 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

бюро» 
126 118 8 0 

5 Відділ «Лозівське бюро» 371 363 8 0 

6 
Відділ «Сахновщинське 

бюро» 
266 261 5 0 

  Разом по МЦ 1678 1570 108 0 
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       Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:  

 

 інше цивільне 452 26,9 % 

 сімейне 273 16,2 % 

 житлове 204 12,2 % 

інше 203 12,1 % 

 спадкове 136 8,1 % 

земельне 110 6,6 % 

соціальне забезпечення 86 5,1 % 

адміністративне 51 3,0 % 

трудове 49 2,9 % 

виконання судових рішень 47 2, 8 % 

договірне 28 1,7 % 

 неправове питання 26 1,5 % 

 медичне 13 0,9 % 

 

Серед категорії  «інші питання» (всього 203 звернення) питаннями є: з конституційного 

права  - 71 (35 %); з кримінального права - 36 (17,7 %) ; з цивільно – процесуального права  

- 33 (16,2 %); з кримінально - процесуального права – 16 (7,9 %); з податкового права - 15 

(7,4 %); з пенсійного права - 14 (6,9 %); з міграційного права – 11 (5,4 %); з військового 

права – 2 (1%); з виборчого права - 2 ( 1%); з адміністративно – процесуального права - 2 ( 

1%); з підприємницького права -1 ( 0,5 %);   
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соціальне 
забезпечення; 

 спадкове; 

 сімейне; 

 медичне; 

трудове; 

адміністративне; земельне; 

договірне; 

 житлове; 

 інше цивільне; 

виконання судових 
рішень; 

 неправове питання; 

інше 

РОЗПОДІЛ 
 КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 

чоловіки; Основной 

жінки; Основной 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІЦЕВОГО ЦЕНТРУ 
 З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень 

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід особи не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)  - 68  ( 64,2 %), особам з інвалідністю – 12 

(11,3 %), внутрішньо переміщеним особам  – 5  (4,7 %) та  ветеранам війни  - 21  ( 19,8 %);   

 

 

 

до 18 років; 
0% 

 від 18 до 35 років 
включно; 

19% 

 від 35 до 60 років 
включно; 

50% 

 понад 60 років. 
31% 

Розподіл клієнтів місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за віком 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

період було: 

Здійснено 26 виїздів мобільних пунктів - 25 виїздів – до старастинських округів та 

сільських/селищних рад, 1 виїзд – для надання адресної допомоги  

та забезпечено діяльність 53 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 126 

осіб, з яких: 

- 78 особам - під час роботи  мобільних консультаційних пунктів (з них у 1 особи 

прийнято звернення БВПД  під час адресної допомоги);    

- 48 осіб  звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 19 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та з 2 

громадськими організаціями налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги; 

 опрацьовано 10 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  142  правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 31 інформаційний матеріал з питань БПД; 

 надано  16 клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу(в 

т.ч. 

адресна  

допомога) 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів 

(включаючи   

скайп - 

зв’язок)/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в т. ч.: 26/78  53/ 48 19 142 16 

2 Первомайський МЦ 5/12 9/8 19 33 3 

3 
Відділ «Барвінківське 

БПД» 
4/6 6/5 0 13 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

БПД» 
4/10 9/6 0 22 6 

5 Відділ «Кегичівське БПД» 4/18 12/9 0 25 3 

6 Відділ «Лозівське БПД» 3/6 8/8 0 25 1 

7 
Відділ «Сахновщинське 

БПД» 
6/26 9/12 0 24 3 

 

 


