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І. ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ОКРЕМИМ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ТА ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

1. ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ 

 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в 

актуальному стані карти правових потреб.  

 

«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» м. Харків, 

м.Дергачі, м.Ізюм, м.Люботин, смт Золочів, смт Нова Водолага Харківської області 

 

 

 

 
 

 

o Соціальні: оскарження дій УПСЗН щодо відмови у призначенні 

субсидій; умови отримання субсидії у разі заборгованості за комунальні послуги 

призначення пенсії за віком, перерахунок пенсії. 

o Спадкові питання: порядок усунення від спадкування, наслідки пропуску строку для 

прийняття спадщини та порядок визначення додаткового строку для прийняття 

спадщини, правила спадкування за заповітом та законом. 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав. 

o Медичні питання: встановлення групи інвалідності, оскарження рішення МСЕК. 

o Трудові питання: стягнення заборгованості по заробітній платі, порядок і 

особливості звільнення працівника за власним бажанням або за згодою сторін. 

o Адміністративні питання: оскарження постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності, оскарження рішень органів місцевого 

самоврядування, ПФУ. 

o Земельні питання: порядок приватизації земельної ділянки та виготовлення 

технічної документації, встановлення межі на земельну ділянку. 

o Договірні питання: розірвання договору довічного утримання, визнання недійсним 



договору довічного утримання, погашення заборгованості за кредитним договором.  

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, виділення часток 

у житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим 

приміщенням.  

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення.  

o Виконання судових рішень: порядок звернення стягнення на заробітну плату 

боржника, виправлення помилки у судовому рішенні, заміна сторони у виконавчому 

провадженні.  

o Інші питання: пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, 

оскарження дій працівників поліції, порядок оподаткування при укладанні 

правочинів 

o Соціальні питання: перерахунок пенсій, порядок оформлення і 

отримання соціальної державної допомоги, про порядок отримання статусу 

учасника бойових дій. 

o Спадкові питання: порядок спадкування за законом або за заповітом, умови і 

особливості фактичного вступу у спадок. 

o Сімейні спори: розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання дитини, поділ 

майна подружжя, позбавлення батьківських прав або встановлення батьківства, 

порядок зміни розміру аліментів. 

o Адміністративні питання: порядок і строки оскарження постанови суду про 

накладення адміністративного стягнення. 

o Земельні правовідносини: встановлення меж земельної ділянки, порядок 

отримання кадастрового номеру на земельну ділянку, порядок приватизації 

земельної ділянки. 

o Житлові питання порядок визнання особи такою, що втратила право 

користування житлом, порядок приватизації кімнати у гуртожитку. 

o Договірні питання: особливості укладання договору дарування нерухомості, його 

розірвання або визнання недійним, відмінність договору довічного утримання від 

спадкового договору, відповідальність за невиконання зобов'язань по кредитному 

договору. 

o Інші цивільні: реєстрація права власності на нерухомість, відновлення втрачених 

документів про право власності, порядок поділу майна, що є у спільній сумісній 

власності; встановлення юридичного факту народження дитини; про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення. 

o Трудові питання:  підтвердження трудового стажу, порядок оплати лікарняного 

листа, строки випробування при прийомі на роботу, внесення записів у трудову 

книжку фізичної особи — підприємця, стягнення заборгованості по заробітній 

платі; Про порядок здійснення доплат до заробітної плати працівникам бібліотек. 

o Інші питання: ставки оподаткування доходу фізичних осіб при відчуженні 

нерухомого майна, представництво інтересів потерпілої особі у кримінальному 

провадженні; порядок розробки проекту на приєднання до газових мереж.  

o Медичне: порядок відмови від розтину тіла після смерті. 

 

o Соціальні питання: оформлення і отримання соціальної 



державної допомоги одиноким матерям, малозабезпеченим, пільги учасникам АТО, 

порядок оформлення і отримання субсидій на оплату послуг ЖКГ; перерахунку 

розміру пенсії, соціальні виплати при народженні дитини, одноразова допомога на 

поховання. 

o Спадкові питання: складання (посвідчення) заповіту, відмова від спадщини, 

оформлення спадщини за законом (за заповітом), порядку спадкування, щодо черги 

спадкоємців. 

o Сімейні питання: визнання батьківства, внесення змін до актових записів про 

шлюб (про розірвання шлюбу, про народження, про смерть), позбавлення 

батьківських прав, розірвання шлюбу через органи ДРАЦС (в судовому порядку), 

щодо порядку поділу сумісно набутого майна подружжя. 

o Трудові питання: порядок оформлення додаткової відпустки, стягнення 

заборгованості по заробітній платі з підприємства-банкрута, порядок укладання 

трудового договору, порядок і особливості звільнення працівника за власним 

бажанням, щодо порядку звільнення за згодою сторін. 

o Адміністративні питання: щодо оскарження штрафу в суді. 

o Земельні питання: реєстрація нерухомого майна (земельної ділянки; будинку), 

зміна цільового призначення земельної ділянки, оренда земельної ділянки, 

встановлення меж земельної ділянки, отримання кадастрового номеру на земельну 

ділянку. 

o Договірні питання: особливості укладання договору дарування нерухомості, 

оформлення договору довічного утримання, порядок виплати заборгованості по 

кредитному договору 

o Житлові питання: порядок реєстрації місця проживання особи, у тому числі 

реєстрації місця проживання дитини, узаконення самочинного будівництва, щодо 

порядку отримання дозволу на будівництво будинку 

o Інші цивільні: визнання особи безвісно відсутньою, поновлення втрачених 

правовстановлюючих документів, посвідчення довіреності, встановлення факту 

проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, порядок виділення частки з 

житлового будинку в натурі 

o Виконання судових рішень: стягнення на заробітну плату боржника, щодо 

рішення суду на примусове виконання стягнення заборгованості. отримання 

дублікату виконавчого листа 

o Інші питання: порядок розгляду цивільної справи в суді, порядок складання заяви 

відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» 

o Соціальні питання: оформлення субсидії, сплата заборгованості 

за комунальні послуги з врахуванням субсидії або пільг, пільги та виплати  одинокої 

матері, перерахунок пенсій «чорнобильцям», пільги для осіб, що мають статус 

учасника бойових дій, порядок та умови оформлення пенсії на пільгових умовах, 

умови отримання соціальної стипендії дитиною-сиротою. 

o Спадкові питання: оформлення спадщини, в тому числі в судовому порядку 

визнання права на майно в порядку спадкування, порядок оформлення заповіту. 

o Сімейне питання: розділ майна, розірвання шлюбу, стягнення аліментів на 

утримання неповнолітніх дітей та повнолітніх дітей, що продовжують навчання , 

позбавлення батьківських прав, стягнення пені за заборгованість по аліментам, 

зміна розміру аліментів, встановлення опіки над малолітніми дітьми, оспорювання 

батьківства, стягнення витрат на догляд та лікування непрацездатних батьків. 

o Трудові питання: розірвання трудового договору(роботодавець знаходиться на 

тимчасово окупованій території, стягнення заробітної плати та середнього 

заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.   



o Адміністративні питання: відновлення втраченого паспорта, реєстрація місця 

проживання при отриманні ID паспорта. 

o Земельні питання: визначення порядку користування земельною ділянкою, 

стягнення орендної плати за користування земельної ділянкою (паєм). 

o Договірні питання: Стягнення заборгованості за кредитним договором, сплата 

заборгованості за комунальні послуги за судовим наказом, укладання договору 

оренди житла, укладання договору оренди земельної ділянки. 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням, вселення 

у житловий будинок. 

o Інші цивільні: зняття арешту з банківських карток при виконанні судового 

рішення, встановлення факту народження на тимчасово окупованій території, 

скасування рішення суду по цивільній справі в касаційному порядку, стягнення 

матеріальної та моральної шкоди, встановлення фактів, що мають юридичне 

значення. 

o Договірні питання порядок розівання договору споживчого 

кредиту, порядок нарахування плати за договором газопостачання. 

o Інші цивільні допомога у складанні скарги до Укрзалізниці; чи належить 

майно, набуте за договором довічного утримання до спільної сумісної власності; 

порядок укладання, зміст, форма, наслідки укладання договору купівлі-продажу 

нерухомого майна; порядок надання особі психіатричної допомоги у примусовому 

порядку; допомога у складанні заяви до ВДВС; порядок отримання паспорта (ID 

картки) громадянином України; правове регулювання звернень громадян; будівельні 

норми для індивідуального житлового будівництва, наслідки їх недодержання, 

порядок введення в експлуатацію самобуду; визнання особи обмежено дієздатною; 

порядок визнання права власності на самочунно збудовані прибудови (2); порядок 

продажу нерухомого майна, право користування яким має малолітня дитина; 

порядок захисту прав споживачів при придбанні неякісного товару; правове 

регулювання питань гарантійного ремонту техніки; зміст та форма довіреності на 

отримання коштів в банку; допомога у складані листа до Харківгазу. 

o Соціальні питання порядок оформлення субсидії на оплату ЖКП; 

оформлення пенсії з втрати годувальника. 

o Сімейні питання підстави та порядок позбавлення батьківських прав; 

порядок розірвання шлюбу; порядок отримання дозволу від одного з батьків на вивіз 

дитини за кордон; порядок стягнення додаткових витрат на дитину з батька. 

o Виконання судових рішень порядок видачіи дублікату виконавчого листа. 

o Земельні питання порядок отримання кадастрового номеру. 

o Житлові питання зняття з реєстрації місця проживання. 

o Спадкові питання порядок спадкування за заповітом; відповідальність 

спадкоємця по зобов'язання спадкодавця, відмова від спадщини; право 

непрацездатних осіб на обов'язкову частку при спадкуванні за заповітом; 

належність банківського вкладу померлого до спадкової маси. 

o Трудові правовідносини порядок оформлення статусу безробітного, розмір 

допомоги по безробіттю; порядок нарахування відпускних по вагітності та пологах. 

o Адміністративні відповідальність за порушення ст.ст. 126, 130 КУАП. 

 



o Соціальні питання: допомога при народженні дитини, перерахунок 

пенсії, оформлення інвалідності, одноразова грошова допомога на поховання, 

перерахунок пенсії військовим пенсіонерам, пільги для багатодітних сімей, вихід на 

пенсію на пільгових умовах, оформлення субсидії, оформлення пенсії за віком. 

o Спадкові питання: оформлення спадщини, поділ спадщини, оскарження заповіту, 

відновлення строків для прийняття спадщини. 

o Сімейні питання: відповідальність за несплату аліментів, укладення шлюбу, 

заборгованість по аліментах, порядок розірвання шлюбу. 

o Медичні питання: медична реформа, відповідальність лікаря за неефективне 

лікування, підписання декларації з сімейним лікарем. 

o Трудові питання: поновлення на роботі, звільнення при скороченні штатної 

чисельності працівників, переведення на іншу посаду, офіційне працевлаштування, 

не виплата заробітної плати за місяць, офіційне працевлаштування за кордоном.  

o Адміністративні питання: відновлення втраченого паспорту, відповідальність за 

спалювання сухої трави та листя. 

o Земельні питання: приватизація земельної ділянки, податок на землю, правила 

добросусідства. 

o Договірні питання: оформлення договору оренди житла, договір довічного 

утримання, оформлення договору купівлі-продажу автомобіля, умови кредитного 

договору, визнання договору дарування не дійсним, заборгованість за кредитним 

договором. 

o Житлові питання: зняття особи з реєстрації місця проживання, порядок надання 

окремої поштової адреси частині будинку. 

o Інші цивільні питання: поділ майна, відновлення документів на дім, визнання особи 

недієздатною, видача дубліката свідоцтва про право власності на житлове 

приміщення. 

 

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.  

 

З метою реалізації правопросвітницького проекту ЯМП, 04 липня 2018 року у 

Люботинському міському центрі зайнятості працівники відділу «Люботинського бюро 

правової допомоги» провели семінар на тему: “Захист прав громадян у повсякденному 

житті за допомогою системи БПД”. Мета заходу — підвищення правової обізнаності 

мешканців міста, розвиток системи БПД. Цільова аудиторія: громадяни, що знаходяться 

на обліку в центрі зайнятості. Під час семінару спеціалісти бюро надали правові 

консультації присутнім з питань трудового, сімейного права, права соціального 

забезпечення. Представники Люботинського бюро правової допомоги учасникам заходу 

надали роз’яснення про те, що таке безоплатна правова допомога, хто має право на 

отримання відповідної допомоги, що для цього потрібно та куди звертатися для 

отримання відповідної правової допомоги. Проінформували про перелік послуг, які можна 

отримати в центрі правової допомоги, а саме питання щодо можливості отримання 

допомоги у складанні заяв, скарг, документів процесуального характеру, здійснення 

представництва інтересів осіб в судах, питання спадкування та багато інших. Важливою 

інформацією для безробітних осіб була інформація щодо захисту прав громадян у трудових 

правовідносинах, щодо переваг легального працевлаштування. В ході заходу представники 

бюро правової допомоги зацікавленим особам надавали індивідуальні консультації з питань 

https://www.facebook.com/hashtag/ямп?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/бпд?source=feed_text


реалізації та захисту прав людини. Відповідні спільні заходи проводяться з метою 

створення належних умов для забезпечення прав і свобод людини, зокрема у сфері 

зайнятості населення та соціального захисту від безробіття, а також доступу до 

безоплатної правової допомоги в частині гарантій держави щодо захисту прав громадян 

на працю та від незаконного звільнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 липня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. було проведено «круглий стіл» із спеціалістами Центру з надання 

адміністративних послуг Золочівської РДА на тему: «Захист прав землевласників та 

землекористувачів у сфері земельного законодавства та орендних відносин». По 

закінченню заходу було організовано роботу мобільної точки доступу до системи 

безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення чинного законодавства щодо захисту 

прав землевласників та землекористувачів.  

 

19 липня 2018 року в межах реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою 

О. спільно з начальником Нововодолазької виконавчої служби була організована робоча 

зустріч. Були розглянуті питання щодо «Сплати заборгованості по аліментам», «Правової 

обізнаності громадян» та шляхи реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!», а також співпрацю щодо підвищення рівня свідомості громадян. 

 
 

19 липня 2018 року заступником начальника відділу "Золочівське бюро правової 

допомоги" Дзьонь О. було проведено семінар для працівників управління соціального 

захисту населення Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 

тему : «Запобігання насильства в сім’ї». Також, працівників та відвідувачів управління 

було поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», були залишені інформаційні матеріали. По закінченню заходу 



фахівець бюро провела прийом громадян, під час якого присутнім надана консультація з 

питань оформлення житлових субсидій, порядок оформлення спадщини  та питання 

оформлення земельних ділянок. 

 

 

25 липня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Обідою О. була організована робоча зустріч з начальником Нововодолазького 

районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області. Були обговорені зміни в законодавстві України, проект Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» та наприкінці зустрічі було узгоджено проведення спільних 

правопросвітніх заходів для населення. 

 
 

25 липня 2018 року головний спеціаліст відділу "Золочівське бюро правової допомоги" 

П’ятак С. приймала участь у засіданні «круглого столу» спільно із спеціалістами  

Золочівського районного центру зайнятості, який було проведено для осіб, які перебувають 

на обліку з метою запобігання безробіттю на тему: «Запобігання нелегальній 

зайнятості». В ході заходу працівник бюро розповіла про цю глобальну проблему та 

попередив шукачів роботи про небезпеку, яка чекає на них у разі нелегального 

працевлаштування не тільки у своїй країні, а й за кордоном.  

 
 

 

01 серпня 2018 року в рамках робочого візиту головним спеціалістом відділу 

«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. було відвідано відділ Нововодолазької 

виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Харківської області. З 

працівниками виконавчої служби було обговорено загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», «Зміни 

правил виїзду дитини за кордон», а також було проінформовано про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні. 



 
 

07 серпня 2018 року заступником начальника відділу "Золочівське бюро правової 

допомоги" Дзьонь О. з метою покращення доступ громадян до правосуддя, у Золочівському 

районному центрі зайнятості було  проведено  правопросвітницький семінар на тему: «Як 

відновити трудову книжку у разі її втрати?» для осіб, які перебувають на обліку центрі 

зайнятості. Також, присутніх було поінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я маю право!», були залишені 

інформаційні матеріали. Наприкінці семінару діяв мобільний пункт консультування де за 

юридичною допомогою звернулося два громадянина, яким були надані вичерпані відповіді. 

  

 

09 серпня 2018 року головним спеціалістом відділу “Люботинське бюро правової 

допомоги” Дяченко Р. В. разом з представниками Другої державної нотаріальної контори 

на базі нотаріальної контори була проведена зустріч для цільової аудиторії громадян 

(відвідувачами нотаріальної контори), в ході якої був роз`яснений механізм отримання 

безоплатної правової допомоги та розповсюджені інформаційні матеріали. Захід 

проведений в рамках реалізації проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 серпня 2018 року в приміщенні Нововодолазької 

районної філії ХОЦЗ головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Обідою О. взято участь у проведені круглого столу із залученням представників 

Управління праці та соціального захисту населення, Управління Пенсійного фонду з метою 

ознайомлення з порядком надання субсидій, переваг легальної зайнятості та інших питань, 

що входять до компетенції управлінь. Наприкінці зустрічі всім присутнім були роздані 

інформативні буклети. 



 
 

14 серпня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. було проведено робочу зустріч із державним реєстратором 

Золочівської районної державної адміністрації з приводу обговорення актуальних проблем 

у сфері земельного законодавства та орендних відносин з метою захисту прав 

землевласників та землекористувачів». По закінченню заходу було організовано роботу 

мобільної точки доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення 

чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів. За 

правовою консультацією звернулося троє громадян.  

 
 

23 серпня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівського бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. напередодні Дня Незалежності в Золочівській центральній районній 

бібліотеці проведено інформаційно-просвітницьку бесіду з бібліотекарами щодо змін у 

законодавстві про безоплатну правову допомогу та можливість звернутися до бюро для 

надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складання заяв, 

скарг та інших документів правового характеру тощо. Також, працівників та відвідувачів 

бібліотеки було поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», залишені відповідні інформаційні матеріали  та 

плакати  правової тематики системи «БПД» на правову тематику відповідно до інтересів 

цільової аудиторії. 

  

 

23 серпня 2017 року під час проведення урочистих заходів присвячених Дню 

Державного прапору України, святкуванню Дня міста Харкова та на честь святкування 

Дня Незалежності України флеш-моб за участю Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

(Гайворонська В., Фень М., Шевчук А., Старовойтова М., Володзієвський С., Богданова Я., 

Махно Ю., Абібулаєва-Марченко А. та ін.) спільно з Третім харківським місцевим центром 



з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Гончарова Г. та Чирик С.) та 

Першим харківським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (Окара І.) для підвищення рівня правової обізнаності громадян та проекту 

Міністерства Юстиції України «ЯМАЮ ПРАВО!».  

Працівники Центру, Гончарова Ганна та Чирик Сергій Володимирович окрім цього 

проводили співбесіди з громадянами про доступ до безоплатної правової допомоги, 

консультували громадян з правових питань та розповсюджували інформаційні буклети про 

діяльність Центру та з різних правових проблем. 

 

  
 

23 серпня 2017 року з нагоди святкування Дня Державного прапора України і Дня 

незалежності України начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» 

Ярошенко Наталією був проведений правопросвітницький захід для працівників управління 

Державної казначейської служби України Дергачівського району на тему: “Державна 

символіка України та її історичне походження”, спрямований на ознайомлення присутніх 

з історією розвитку подій в країні, що сприяли стрімкому розширенню її міжнародних 

відносин і запровадженню нових символів суверенної держави - Державного Прапору 

України, Державного Гербу України і Державного Гімну України.   

Присутні також мали змогу отримати консультації з правових питань та отримали 

буклети з інформацією про хвилюючих їх проблеми, а саме: розірвання шлюбу, стягнення 

аліментів на утримання дитини, позбавлення особи права користування житловим 

приміщенням, стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, порядок 

оформлення спадщини. 

 

23 серпня 2018 року заступником начальника Золочівського бюро правової допомоги 

з нагоди Дня Незалежності України  проведено семінар з бібліотекарями сільських філій 

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1880821275262127/1880821155262139/?type=3
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та працівниками Золочівської районної бібліотечної системи на тему: «Україна – 

незалежна європейська держава». Також, на передодні 27-ї річниці Дня незалежності 

України та з нагоди святкування дня Державного Прапора України спільно з 

представниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському 

та Золочівському районах та працівниками центру надання адмінпослуг Золочівської РДА,   

заступник начальника Золочівського бюро правової допомоги провела зустріч за круглим 

столом на тему: «Правовий розвиток Української держави та підвищення рівня знань 

громадян щодо своїх прав». 

 

 

22 серпня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь  у правопросвітницькому заході з нагоди Дня 

Незалежності та Дня Державного прапора в Ізюмському міськрайонному центрі 

зайнятості населення. Присутнім розповіли про історію свята, загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право» , про інформаційні кампанії 

#СтопБулінг,  #ЧужихДітейНеБуває, #Стоп Насильство, #Я маю право на виконання 

рішення суду. 

22 серпня 2018 року з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності 

працівники відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовська Т. та Стьопичкіна С. 

проводили вуличне інформування мешканців міста, в ході якого перехожим роз’яснялось 

про правопросвітницький  проект « Я МАЮ ПРАВО!», порядок отримання безоплатної 

правової допомоги. 

  
 

23 серпня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. на центральному міському пляжі в рамках проекту «Пляжна 

бібліотека» разом з працівниками Ізюмської центральної міської прийняла участь у 

проведенні правової ігри присвяченої Дню Державного прапора. Діти дізнались про права 

дитини, як їх відстоювати та захищати, отримали інформацію про напрямки реалізації 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

 



23 серпня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. в приміщенні Ізюмського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області за участі співробітників 

служби у справах дітей Ізюмської міської ради та було проведено виховний захід, 

присвячений Дню Державного Прапора із засудженими неповнолітніми. В ході проведення 

заходу неповнолітнім, що навчаються в освітніх закладах м. Ізюма, розповіли про історію 

свята, особливості його святкування в Україні. 

  
 

23 серпня 2018 року начальник відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіна 

Л. прийняла участь у урочистих заходах на честь святкування Дня Державного прапора 

України і Дня Незалежності України був проведений круглий стіл із працівниками 

Люботинської центральної бібліотеки на якому були обговорені питання українського 

державотворення та державних символів України.  

 
 

23 серпня 2018 року з нагоди святкування Дня Прапора та Дня Незалежності України 

головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги" Пілюгіним Д. було 

проведено правоосвітній захід  для громадян, які шукають роботу на тему: «Права та 

свободи людини, формування правової культури громадян». До відома присутніх була 

доведена інформація про систему  безоплатної правової допомогу в Україні та про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект МЮ України «Я МАЮ ПРАВО!» , а 

також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети. 

 
 

28 серпня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. для працівників відділу освіти Золочівської районної державної 

адміністрації Харківської області було проведено правовий лекторій на тему: «Порядок 

поновлення на роботі незаконно звільненого працівника». Присутнім було роз’яснено: 

строк оскарження рішення про незаконне звільнення, наголошено, що в даному випадку 

громадяни звільняються від сплати судового збору, порядок поновлення на роботі та 

відшкодування середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. Після закінчення 

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1880652471945674/1880651498612438/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1880652471945674/1880651498612438/?type=3


семінару, традиційно було проведено прийом громадян. За отриманням правової допомоги 

звернулася одна особа, яку цікавило питання можливості складення заяви до Управління 

державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області щодо виконання рішення суду 

про повернення коштів. Було надано допомогу в написанні заяви та підготовці всіх 

необхідних документів. Також, працівників відділу освіти було поінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я маю право!» 

та залишені відповідні інформаційні матеріали. 

  
 

30 серпня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Пілюгіним Д. була організована робоча зустріч з начальником Нововодолазького 

районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області. В ході заходу були обговорені питання щодо підстав, порядку та наслідків 

позбавлення батьківських прав, а також шляхи реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
 

07 вересня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» головним спеціалістом відділу 

«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. спільно з працівниками 

Нововодолазького районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області була організована та проведена 

робоча зустріч. Були обговорені такі актуальні питання: «Сплата аліментів», «Стягнення 

заборгованості по аліментах» та зміни в законодавстві України. Також була досягнута 

домовленість на наступний раз в  рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» із залученням 

Нововодолазького відділу пробації провести захід щодо протидії булінгу. 

 
 

07 вересня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. спільно із фахівцями мобільної амбулаторії Харківської благодійної 

організації «Парус» та представниками пробації було проведено виїзну  профілактичну 

бесіду із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, що перебувають на 

обліку у Золочівському районному секторі філії державної установи «Центр пробації» в 



Харківській області для осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням на тему: 

«Реалізація та захист прав людини», з метою підвищення правової обізнаності з 

актуальних правових питань клієнтів пробації. Окрім всього, суб’єкти пробації були 

проінформовані про основні аспекти право-просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

  

 

21 вересня 2018 року в приміщенні Нововодолазької державної нотаріальної 

контори працівниками Нововодолазької державної нотаріальної контори завідувачем 

Змієвською Т.М. спільно з головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Обідою О. був організований правоосвітній захід. В ході заходу громадян було 

проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства 

Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО”, розяснено зміни в законодавстві України, про 

безоплатну правову допомогу в Україні. А також всім були роздані інформативно правові 

буклети. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 вересня 2018 року заступником начальника відділу “Дергачівське бюро 

правової допомоги” була проведена  правова лекція в Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної 

адміністрації  на тему: “Міжнародний день миру - історія виникнення свята і його 

актуальність у сучасному супільстві” 

 

27 вересня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Обідою О. разом з соціальними партнерами Нововодолазького району було 

взято участь в проведенні профорієнтаційного заходу «Побудуємо кар’єру разом» для 

мешканців та учнівської молоді Старовірівської об’єднаної територіальної громади. 

Учням було проінформовано про безоплатну правову допомогу в Україні, про діяльність 

Нововодолазького бюро правової допомоги та про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО”. 

По завершенню заходу був організований мобільний консультативний пункт 



доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
 

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню, 

затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю  

03 липня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. було проведено семінар у Золочівському районному секторі філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській області для осіб звільнених від 

відбування покарання з випробуванням з питань реалізації та захисту прав для осіб, які 

перебувають на обліку. В ході заходу було роз’яснено про види правових послуг та основні 

переваги одержання даної допомоги. Громадянам було повідомлено про проект «Я МАЮ 

ПРАВО!», ключовим завданням якого є підвищення рівня знань українців щодо своїх прав у 

різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати 

свої права. Також було наголошено про важливість нового пріоритетного напрямку – 

протидії домашньому насильству. Крім того всі учасники заходу отримали інформаційні 

буклети системи БПД та візитівки. По закінченню лекції головний спеціаліст бюро 

правової допомоги надавала особисті консультації особам, що перебувають на обліку. 

 
07 липня 2018 року в межах виконання Угоди про співпрацю між відділом 

«Люботинське бюро правової допомоги» та Територіальному центрі соціального 

обслуговування Люботинської міської ради від 03.01.2018 року в Територіальному центрі 

працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги» сумісно з Другою 

державною нотаріальною конторою Харківського району Харківської області була 

проведена інформаційна нарада з роз`яснення актуальних питань регулювання сімейних, 

спадкових, договірних правовідносин, питань виконання рішень суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 липня 2018 року начальник відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіна Л. взяла участь у нараді в Територіальному центрі та виступила з доповіддю на 



тему: “Реалізація прав громадян на безоплатну правову допомогу” та надала консультації 

присутнім з правових питань.  Серед присутніх були розповсюджені примірники газет 

“Юстиція відкрита для людей”, буклети з правових питань. Захід проведений в межах 

реалізації проекту “Я МАЮ ПРАВО”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 серпня 2018 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами взяв участь у круглому с толі на 

тему: «Бар’єри у реалізації права на державне пенсійне забезпечення осіб, що 

постраждали від подій на сході України», який було організовано Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Карітас» 

 
 

28 серпня 2018 року в межах виконання Меморандуму про співпрацю між відділом 

«Люботинське бюро правової допомоги» та Люботинським міським центром зайнятості 

начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіною Л. був проведений 

семінар для осіб, що мають статус безробітного та знаходяться на обліку в центрі 

зайнятості з питань доступу до безоплатної правової допомоги та з питань захисту 

трудових прав. Серед присутніх були розповсюджені примірники газет “Юстиція 

відкрита для людей”, буклети з правових питань. Захід проведений в межах реалізації 

проекту “Я МАЮ ПРАВО”.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 вересня 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. брала участь в роботі комісії з питань захисту прав дітей 

Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, де обговорювались 

питання щодо позбавлення батьківських прав та щодо поліпшення житлових умов 

неповнолітніх. 



 
 

27 вересня 2018 року відбулась робоча зустріч директора Центру Сіренко О. з 

представниками ГО «Харківське національне культурне товариство «Ромен». В ході 

зустрічі обговорювались питання подальшої співпраці. 

 

21 вересня 2018 року заступник начальника Золочівського бюро правової допомоги 

брала участь в роботі комісії з питань захисту прав дітей Золочівської районної 

державної адміністрації Харківської області, де обговорювались питання щодо 

позбавлення батьківських прав та щодо поліпшення житлових умов неповнолітніх. 

  

 

1.1.4-1.1.6  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.  

Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно розповсюджується серед 



населення, підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД 

з різних правових питань, а також буклети загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

    

 

1.1.7 Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, 

соціальних мережах та на веб – сайтах  

У випуску № 31 газети «Вісник Дергачівщини» від 20 липня 2018 року відділом 

"Дергачівське бюро правової допомоги" висвітлена інформація про порядок зняття з 

реєстрації осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку або квартирі), та 

позбавлення їх права користування житлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 липня 2018 року на офіційному сайті Люботинської міської ради опублікована 

стаття “Деякі питання розірвання шлюбу” 

http://lubotin.kharkov.ua/main/page/6/ 

 

У випуску№ 34 газети «Вісник Дергачівщини» від 10 серпня 2018 року відділом 

"Дергачівське бюро правової допомоги" висвітлена інформація про порядок оформлення 

спадщини. 
 

 
 

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/a.1115871441757118.1073741829.1111629098848019/2414934058517510/?type=3
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/a.1115871441757118.1073741829.1111629098848019/2414934058517510/?type=3
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/a.1115871441757118.1073741829.1111629098848019/2414934058517510/?type=3


В Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради № 7 (213) за липень 2018 року 

була опублікована стаття “Як правильно оформити боргову розписку”, яка підготовлена 

фахівцями відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

 

17 липня 2018 року було опубліковано статтю на тему: «Пільги на навчання 

учасникам АТО та членам їх сім’ї» та 09 серпня 2018 року було опубліковано статтю на 

тему: «Правові основи охорони праці неповнолітніх»  на офіційному сайті 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm  Золочівської районної державної адміністрації 

Харківської області  

 
 

В зазначений період на веб-сайті місцевої газети  «Обрії Ізюмщини» розміщувалась 

інформація:  

16.07.02018 року: Мін’юст презентував відеоролик про відшкодування збитків від 

засмічення землі 

http://obrii.com.ua/main/15506-minyust-prezentuvav-videorolik-pro.html 

17.07.2018 року: Виїзд дітей за кордон 

http://obrii.com.ua/main/15508-viyizd-ditej-za-kordon.html 

20.07.2018року: Держпраці роз’яснило, як укладати офіційні трудові відносини 

http://obrii.com.ua/main/15526-derzhpraci-rozyasnilo-yak-ukladati-oficijni.html 

20.07.2018 року: До кого звертатись за допомогою, перебуваючи за кордоном 

http://obrii.com.ua 

23.07.2018 року: Уряд вжив заходи для посилення соціального захисту та прав 

внутрішньо переміщених осіб 

http://obrii.com.ua/main/15534-uryad-vzhiv-zaxodi-dlya-posilennya-socialnogo.html 

24.07.2018 року : Мін’юст підготував відеоролик про присвоєння земельній ділянці 

кадастрового номеру 

http://obrii.com.ua/main/15539-minyust-pidgotuvav-videorolik-pro-prisvoyennya.html 

25.07.2018 року: Як отримати безоплатну правову допомогу 

http://obrii.com.ua/main/15544-yak-otrimati-bezoplatnu-pravovu-dopomogu.html 

30.07.2018 року: Мін’юст розпочинає всеукраїнську інформаційну кампанію про 

порядок оформлення субсидій 

http://obrii.com.ua/main/15558-minyust-rozpochinaye-vseukrayinsku-informacijnu.html 

01.08.2018 року: Як протидіяти торгівлі людьми і не стати жертвою злочинців 

http://obrii.com.ua/main/15569-yak-protidiyati-torgivli-lyudmi-i-ne-stati.html 

01.08.2018 року:  Мін’юст випустив відеоролик про порядок визнання договору 

оренди земельної ділянки недійсним 

http://obrii.com.ua/main/15571-minyust-vipustiv-videorolik-pro-poryadok.html 

02.08.2018 року: Деякі питання виїзду дитини за кордон 

http://obrii.com.ua/main/15582-deyaki-pitannya-viyizdu-ditini-za-kordon.html 

 07.08.2018 року: Мін’юст опублікував відеоролик про особливості поновлення 

договору оренди земельної ділянки 

http://obrii.com.ua/main/15594-minyust-opublikuvav-videorolik-pro-osoblivosti.html 

08.08.2018 року: Розпочато всеукраїнську кампанію проти булінгу 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://obrii.com.ua/main/15506-minyust-prezentuvav-videorolik-pro.html
http://obrii.com.ua/main/15508-viyizd-ditej-za-kordon.html
http://obrii.com.ua/main/15558-minyust-rozpochinaye-vseukrayinsku-informacijnu.html
http://obrii.com.ua/main/15569-yak-protidiyati-torgivli-lyudmi-i-ne-stati.html
http://obrii.com.ua/main/15571-minyust-vipustiv-videorolik-pro-poryadok.html
http://obrii.com.ua/main/15582-deyaki-pitannya-viyizdu-ditini-za-kordon.html
http://obrii.com.ua/main/15594-minyust-opublikuvav-videorolik-pro-osoblivosti.html


http://obrii.com.ua/main/15597-rozpochato-vseukrayinsku-kampaniyu-proti-bulingu.html 

14.08.2018 року: Мін’юст презентував відеоролик про порядок обміну земельного 

сертифіката на земельну частку 

http://obrii.com.ua/main/15623-minyust-prezentuvav-videorolik-pro-poryadok.html 

15.08.2018 року: У мін’юсті анонсували запуск проекту «пакунок малюка» 

http://obrii.com.ua/ 

15.08.2018 року: Українці мають право на податкову знижку за освітні послуги у 

школах та дитсадках 

http://obrii.com.ua/main/15629-ukrayinci-mayut-pravo-na-podatkovu-znizhku-za.html 

05.09.2018 року: Який розмір аліментів запроваджується 

http://obrii.com.ua/main/15695-yakij-rozmir-alimentiv-zaprovadzhuyetsya.html 

11.09.2018року: Насильство в сім'ї 

http://obrii.com.ua/main/15705-nasilstvo-v-simyi.html 

12.09.2018року: Мін’юст презентував другий випуск телепрограми «Я маю право!» 

на тему «Визнання батьківства» 

http://obrii.com.ua/main/15713-minyust-prezentuvav-drugij-vipusk-teleprogrami-ya.html 

14.09.2018року: Мін’юст презентував перший випуск телепрограми «я маю право!»  

http://obrii.com.ua/main/15722-minyust-prezentuvav-pershij-vipusk-teleprogrami.html 

 

01 вересня 2018 року у черговому випуску газети "Вісті Водолажчини" № 35 (10476) 

відділ «Нововодолазьке бюро правової допомоги» опублікувало статтю про безоплатну 

правову допомогу. 

 
  

В Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради № 7 (213) за липень 2018 року 

була опублікована стаття “Як правильно оформити боргову розписку”, яка підготовлена 

фахівцями відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

 

29 серпня 2018 року було опубліковано статтю на тему: «Набрали чинності зміни 

у порядку виїзду за кордон дітей з неповних родин» на офіційному сайті Золочівської 

районної державної адміністрації Харківської області за посиланням http://zolochivska-

rda.gov.ua/arhiv70.html; 06 вересня 2018 року було опубліковано буклети на тему: 

«#ЧужихДітейНеБуває» на офіційному сайті Золочівської районної державної 

адміністрації Харківської області за посиланням http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm 

та 13 вересня 2018 року було опубліковано статтю на тему: «Зміни в законодавстві про 

безоплатну правову допомогу»» на офіційному сайті Золочівської районної державної 

адміністрації Харківської області за посиланням http://zolochivska-rda.gov.ua/index.html. 

http://obrii.com.ua/main/15597-rozpochato-vseukrayinsku-kampaniyu-proti-bulingu.html
http://obrii.com.ua/main/15623-minyust-prezentuvav-videorolik-pro-poryadok.html
http://obrii.com.ua/
http://obrii.com.ua/main/15629-ukrayinci-mayut-pravo-na-podatkovu-znizhku-za.html
http://obrii.com.ua/main/15695-yakij-rozmir-alimentiv-zaprovadzhuyetsya.html
http://obrii.com.ua/main/15713-minyust-prezentuvav-drugij-vipusk-teleprogrami-ya.html
http://zolochivska-rda.gov.ua/arhiv70.html
http://zolochivska-rda.gov.ua/arhiv70.html
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm


  

 

 

Протягом періоду на веб-сайті Люботинської міської ради розміщувалась 

інформація:  

27 серпня 2018 року опублікована стаття “Українським батькам, які перебувають в 

розлученні стане простіше вивозити своїх дітей за кордон” 

http://lubotin.kharkov.ua/pravova-osvita-nasellenya/ 

 

В Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради № 8 (214) за серпень 2018 р. 

була опублікована стаття “Деякі питання розірвання шлюбу”, яка підготовлена 

фахівцями відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

 

Що таке булінг?? Як зрозуміти - агресором чи жертвою є ваша дитина?? На ці 

питання дають відповідь фахівці Дергачівського бюро правової допомоги у рубриці 

юридичних порад місцевої газети 
 

 
 

 

24 вересня2018 року на офіційному сайті Люботинської міської ради опублікована 

стаття “В межах проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочато інформаційну 

кампанію #СтопБулінг для дітей та їх батьків” 

http://lubotin.kharkov.ua/main/10762-v-mezhah-proektu-mnyustu-ya-mayu-pravo-

rozpochato-nformacynu-kampanyu-stopbulng-dlya-dtey-ta-yih-batkv.html 

http://lubotin.kharkov.ua/pravova-osvita-nasellenya/
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/a.1115871441757118/2508372339173681/?type=3&eid=ARCMvFy0ehg9tIvrYbKJfroaeylgBftocdgvr7CKpPtsL5Sz8sTtPtDAhYSox_xyjFYgSSFYD27TpVnm&__xts__%5B0%5D=68.ARCaIYdCFmhrOd-ZeksiG5WeodBPY0E4-bx9nHLDqaeyHS_z7Cq63blUw2YqzbcNYlH2RJLR_C1gfgQPk52Sgx29eA0iH3teNs5QcvcnBZOuGmNA_imb-dP2lUZ_bAJLMnTQKWrWY0mWXivw3asi7iKiFYayTyZN8IcM59bL5chRDEka2Iqdfw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/a.1115871441757118/2508372339173681/?type=3&eid=ARCMvFy0ehg9tIvrYbKJfroaeylgBftocdgvr7CKpPtsL5Sz8sTtPtDAhYSox_xyjFYgSSFYD27TpVnm&__xts__%5B0%5D=68.ARCaIYdCFmhrOd-ZeksiG5WeodBPY0E4-bx9nHLDqaeyHS_z7Cq63blUw2YqzbcNYlH2RJLR_C1gfgQPk52Sgx29eA0iH3teNs5QcvcnBZOuGmNA_imb-dP2lUZ_bAJLMnTQKWrWY0mWXivw3asi7iKiFYayTyZN8IcM59bL5chRDEka2Iqdfw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/a.1115871441757118/2508372339173681/?type=3&eid=ARCMvFy0ehg9tIvrYbKJfroaeylgBftocdgvr7CKpPtsL5Sz8sTtPtDAhYSox_xyjFYgSSFYD27TpVnm&__xts__[0]=68.ARCaIYdCFmhrOd-ZeksiG5WeodBPY0E4-bx9nHLDqaeyHS_z7Cq63blUw2YqzbcNYlH2RJLR_C1gfgQPk52Sgx29eA0iH3teNs5QcvcnBZOuGmNA_imb-dP2lUZ_bAJLMnTQKWrWY0mWXivw3asi7iKiFYayTyZN8IcM59bL5chRDEka2Iqdfw&__tn__=EEHH-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради № 9 (215) за вересень 2018 р. 

була опублікована стаття “Українським батькам, які перебувають в розлученні стане 

простіше вивозити своїх дітей за кордон”, яка підготовлена фахівцями відділу 

“Люботинське бюро правової допомоги” 

 

 
 

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)  

 

Протягом звітного періоду на каналі продовжує ОТБ виходити постійна рубрика 

«Практичне право», яку ведуть фахівці Центру Гончарова Г. та Чирик С. 

 

  
 

 

 



1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних 

служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування  

04 липня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу «Дергачівське бюро 

правової допомоги» Ярошенко Н. була проведена робоча зустріч з фахівцями Служби у 

справах дітей Дергачівської РДА, направлена на консолідацію зусиль з метою підвищення 

правової свідомості населення, залучення усіх можливих засобів поширення інформації, 

зокрема розповсюдження друкованої продукції   з актуальними правовими консультаціями, 

завдяки яким громадяни будуть ознайомлені з алгоритмом дій  у вирішенні тих чи інших 

життєвих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги  

У звітній період працівниками Центру було забезпечено роботу мобільних точок 

доступу до безоплатної правової допомоги (у відділах пробації, ЦНАП, відділах центрів 

зайнятості, відділах РАЦС та ВС, управліннях ПФУ, Територіальних соціальних центрах 

селищних та сільських радах, лікарняних заходах, військових частинах та ін.) - 71 пунктів, 

за допомогою яких отримали консультацію з правових питань – 222 

 
 

 

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги  

12 липня 2018 начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною 

Л. була надана адресна правова допомога громадянину сел. Караван Люботинської міської 

ради Разєнкову В.В. за місцем його проживання з питань звернення до суду за захистом 

його майнових прав. 

 

 

 

 

 

 

 



08 серпня 2018 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами надав адресну допомогу Мандрі Г.І. 

за адресою її місця проживання та прийняв звернення про надання їй безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

23 серпня 2018 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами надав адресну допомогу за адресою 

її місця проживання Кургану М.В. 

 

21 серпня 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіною Л. Була надана правова допомога мешканці м. Люботин Макаренко Н.В., яка 

полягала у остаточній підготовці пакету документів для звернення до суду у справі про 

позбавлення права користування житловим приміщенням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 серпня 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіною Л. надана адресна правова допомога мешканцю м. Люботин Задьорному О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.14. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою 

запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у 

різних сферах життя  

22 серпня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!” для жителів Токарівської територіальної громади 

Дергачівського району заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової 

допомоги"  спільно з фахівцями Дергачівського районного центру зайнятості та 

Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості було 

проведено виїзну акцію з використанням Мобільного модернізованого центру 

профорієнтації. В ході виїзної акції було проведено консультування жителів сільської 

місцевості з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України 



та законами у різних сферах життя. В ході спілкування з громадянами, які звернулися за 

отриманням безоплатної правової допомоги, було надано консультації та роз'яснення з 

питань отримання субсидії, приватизації земельної ділянки, узаконення самочинного 

будівництва, підтвердження трудового стажу та ін. 

 

 

 

 

05 вересня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”  для жителів Солоницівської територіальної громади 

Дергачівського району заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової 

допомоги"  спільно з фахівцями Дергачівського районного центру зайнятості, Харківського 

центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та Дергачівського 

місьрайонного відділу філії ДУ “Центр пробації” було проведено спільну виїзну акцію з 

використанням Мобільного модернізованого центру профорієнтації. В ході виїзної акції 

було проведено консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання 

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

життя. В ході спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної 

правової допомоги, було надано консультації та роз'яснення з питань щодо скасування 

усиновлення дитини, заходів відносно посилення відповідальності за несплату аліментів на 

утримання дитини, особливостей признання субсидії непрацюючим громадянам  та ін. 

 

07 вересня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО!”  для жителів села Черкаська Лозова Дергачівського району 

заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" Волковою А. 

спільно з фахівцями Дергачівського районного центру зайнятості, Харківського центру 

професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості   було проведено спільну виїзну 

акцію з використанням Мобільного модернізованого центру профорієнтації. В ході виїзної 

акції було проведено консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання 

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

життя. В ході спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної 



правової допомоги, було надано консультації та роз'яснення з питань щодо порядку 

зняття особи з реєстрації місця проживання за довіреністю, визнання особи такою, що 

втратила право користування житлом  та ін. 

12 вересня 2018 року головний спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. з метою покращення доступ громадян до правосуддя провела виїзний 

прийом громадян в Одноробівській першій сільській раді. Вона розповіла про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги, порядок призначення адвоката, а також 

порядок роботи центру та бюро правової допомоги в районах. Проінформувала присутніх 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!». Під час прийому 

громадяни звертались за правовою допомогою з різних питань. Людей цікавило, як можна 

збільшити виплату аліментів на дітей, порядку пред’явлення виконавчого листа до 

виконання, порядок та строки прийняття спадщини, порядок приватизації земельної 

ділянки та ін. Спеціаліст бюро пояснила громадянам правовий механізм вирішення питань 

та надала координати куди звертатися з того чи іншого питання. 

  

 

1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини  

17 липня 2018 року на базі Дергачівського міськрайонного відділу філії ДУ “Центр 

пробації Харківської області начальником відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” 

Ярошенко Н. спільно з представником органу пробації за програмою профілактики 

конфліктів та правопорушень проведено  заняття з неповнолітніми за тематикою «Права 

людини та дитини», під час якого неповнолітнім розповіли про історію виникнення прав 

дитини, підґрунтя ухвалення Декларації прав дитини та створення UNICEF - організації, 

яка займається захистом прав дітей. Також  неповнолітнім було роз’яснено про способи 

захисту власних прав і доведено інформацію про можливість самостійно звернутися до 

суду. Запровадження таких профілактичних занять дасть змогу попередити та не 

допустити вчинення нових правопорушень серед учнівської молоді, формуватиме 

належний рівень знань і в водночас усвідомленості підлітками відповідальності за власне 

життя та свої вчинки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 липня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» за 

участі заступника начальника відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” Волкова А. 

та представників структурних підрозділів Дергачівської районної державної 

адміністрації проведена лекція – консультація з питання ресоціалізації засуджених осіб до 



позбавлення волі в Державній установі «Дергачівська виправна колонія № 109». В ході 

лекції особи, засуджені до позбавлення волі, отримали повну та всебічну інформацію з 

питань гарантованих державою прав та соціальних пільг, а саме: оформлення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, оформлення спадщини, виплати 

аліментів, отримання субсидії, соціального супроводу тощо. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

03 серпня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. було спільно із начальником Золочівського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено профілактичну бесіду з 

неповнолітнім правопорушником, що перебуває на обліку у Золочівському районному відділі 

із питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в Харківській області на тему: 

«Небезпека антисуспільної поведінки». У ході зустрічі говорили про права, їх захист, 

причини злочинності, через які молоді люди опиняються на лаві підсудних та шляхи їх 

подолання. Було ознайомлено засудженого із правовими наслідками, які чекають на нього 

у разі скоєння повторних злочинів або адміністративних правопорушень. На завершення 

зустрічі слухача ознайомили із Всеукраїнським проектом «Я маю право!» та змістом 

інформаційних буклетів про безоплатну правову допомогу, які було роздано учаснику 

зустрічі. 

 
 

07 серпня 2018 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової 

допомоги" Обідою О. на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з 

Нововодолазьким районним відділом з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, 

проведений правопросвітницький захід для суб'єктів пробації, під час якого до відома 

присутніх була доведена інформація про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
 



15 серпня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. приймала участь у проведенні разом з представником  служби 

у справах дітей Ізюмської міської ради  з неповнолітніми, які перебувають на обліку в 

відділі пробації бесіди на правову тематику з метою попередження повторних злочинів, а 

також щодо інформування дітей про способи захисту власних прав і роз»яснення права 

самостійно звертатись до суду.  

  

 

04 вересня 2018 року заступника начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні заняття, присвяченого 

Всеукраїнському дню бібліотек, разом зі співробітниками Ізюмського міськрайонного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області з залученням 

співробітників Ізюмської міської центральної бібліотечної системи, співробітників 

Ізюмського МЦСССДМ, головним спеціалістом служби у справах дітей Ізюмської міської 

ради для засуджених неповнолітніх, які перебувають на обліку органу пробації.  

   

 11 вересня 2018 року в приміщенні Центральної міської бібліотеки м. Ізюм 

провідним інспектором Ізюмського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області спільно з фахівцями Ізюмського міського центру 

для сім'ї, дітей та молоді Ізюмської міської ради, заступником начальника відділу 

«Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовською Т., представником управління 

соціального захисту, представником КЗОЗ ЦПМСД м. Ізюм, а також прийомними 

батьками та батьками-вихователями, прийомними родинами та дитячими будинками 

сімейного типу було проведено захід, спрямований на соціальну співпрацю організацій та 

установ міста Ізюма щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківських прав, а також створення позитивного іміджу інститутів 

сімейного влаштування дітей-сиріт.  Під час заходу присутнім розповіли про 

впровадження реформи в соціальній сфері щодо розвитку сімейних форм влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав. 

   
 



21 вересня 2018 року заступник начальника Ізюмського бюро правової допомоги 

Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хотетовська Т.Ю. прийняла участь у  проведенні бесіди з засудженими, 

присвяченого Дню Миру, разом зі співробітниками Ізюмського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. 

 
 

21 вересня 2018 року Золочівський районний сектор філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області організував робочу нараду, до якої були запрошені 

представники Золочівського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та 

представники Третього Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Директор районного центру соціальних служб Жанна Вакуленко надала 

інформацію відносно проведеної профілактичної роботи із засудженими особами 

молодіжного віку та неповнолітніми суб’єктами пробації впродовж третього кварталу. 

Під час наради обговорювалися проблемні питання, які виникали під час співпраці даних 

служб, усунення недоліків та аспекти вдосконалення ефективності спільної роботи в 

подальшому. Заступник відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Оксана Дзьонь 

запропонувала внести до спільного плану роботи на 4 квартал перелік заходів, спрямованих 

на обізнаність засудженими своїх прав та систематичний графік консультацій з питань 

правового поля. Наприкінці наради було створено план подальшої спільної роботи на період 

четвертого кварталу 2018 року, спрямований на профілактику рецидиву злочинності серед 

осіб молодіжного віку та неповнолітніх. Чіткий спланований алгоритм дій для кожної 

служби допомагає швидше та ефективніше досягти бажаного результату, а саме 

допомогти засудженим змінити своє життя і виховати в собі законослухняних громадян. 

 

 
 

26 вересня 2018 року в Золочівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості для суб’єктів пробації, які перебувають на обліку в Золочівському районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, відбувся 

семінар на тему: «Техніка пошуку роботи – ефективний крок для успішного 

працевлаштування». Провідний фахівець Вікторія Чайка ознайомила учасників семінару з 

правильною формою поведінки під час проходження співбесід щодо працевлаштування, 

презентувала головні прийоми самореклами. Враховуючи те, що дана група учасників 

знаходиться в конфлікті із законом, до зустрічі також були запрошені представники 

«правової допомоги» Третього Харківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, які надали засудженим інформацію щодо подолання 

правового бар’єра під час отримання роботи. Особливу увагу засуджених звернули на їх 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.290773854670258/290773624670281/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA1du1TafM-Q_5er8NzxlsoUo_evkRv4_p0xhiiuXf1OJdznyGimhdT6TsNG0i2M0fN_EKXYvlNcodg&__xts__%5B0%5D=68.ARDSqpmngTs5TKtrd8Trfz-8Rk52WkZevvd3NfPpY7TpRziy2fkvhQjwMGATxPWRi7MBR4UFmoJm3IWsSxq_MgvtPd6UgLKNYv_mmNEQIj02HgRwD8QkeFBHoD0nvLjn_0FYAdVKYa-lOmHx2vRALS82U3GTKKWrPhx8kktrzQySj7p6l5rn
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.290773854670258/290773624670281/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA1du1TafM-Q_5er8NzxlsoUo_evkRv4_p0xhiiuXf1OJdznyGimhdT6TsNG0i2M0fN_EKXYvlNcodg&__xts__%5B0%5D=68.ARDSqpmngTs5TKtrd8Trfz-8Rk52WkZevvd3NfPpY7TpRziy2fkvhQjwMGATxPWRi7MBR4UFmoJm3IWsSxq_MgvtPd6UgLKNYv_mmNEQIj02HgRwD8QkeFBHoD0nvLjn_0FYAdVKYa-lOmHx2vRALS82U3GTKKWrPhx8kktrzQySj7p6l5rn
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.290773854670258/290773624670281/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA1du1TafM-Q_5er8NzxlsoUo_evkRv4_p0xhiiuXf1OJdznyGimhdT6TsNG0i2M0fN_EKXYvlNcodg&__xts__[0]=68.ARDSqpmngTs5TKtrd8Trfz-8Rk52WkZevvd3NfPpY7TpRziy2fkvhQjwMGATxPWRi7MBR4UFmoJm3IWsSxq_MgvtPd6UgLKNYv_mmNEQIj02HgRwD8QkeFBHoD0nvLjn_0FYAdVKYa-lOmHx2vRALS82U3GTKKWrPhx8kktrzQySj7p6l5rn


права під час працевлаштування і наголосили на тому, що перебування в конфлікті із 

законом не повинно перешкоджати здобути належну роботу та самореалізувати свої 

навички. Це, в свою чергу, допоможе їм реабілітуватися в соціумі. Наприкінці семінару 

Вікторія Чайка ознайомила присутніх з усіма актуальними вакансіями, відзначила, що 

лише особа, котра працює, може і справді почувати себе успішною, бути корисною 

суспільству та забезпечити гідне життя і собі, і родині. 

 

 
 
 

1.1.16 Проведення «вуличного» інформування 

 
 

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 

06 вересня 2018 року у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 36 пройшли  

уроки правових знань «Я МАЮ ПРАВО», які були підготовлені та проведені фахівцями  

системи Безоплатної правової допомоги та Органів юстиції Харківської області 

(Йолкіною Л. П., начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Третього  

харківського МЦ з надання БВПД та Ночовкіною О. В., головним спеціалістом відділу 

систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти ГТУЮ у Харківській 

області). Заходи були проведені для учнів двох 4-х класів, 10-го та 11-го клусу (всього 

чотири уроки). 

Мета заходу: підвищення рівня правосвідомості  дітей та молоді, підвищення 

зацікавленості в опануванні правових знань, формування поваги до людини та її прав, 

виховання впевненості та почуття власної гідності. 

 Для молодших школярів уроки проводились с застосуванням ігрових форм роботи. 

Діти с зацікавленістю взяли участь у правознавчій грі-вікторині, активно працювали з 

спеціально розробленою Мінюстом картою правових знань. Діти були у доступній формі 

ознайомлені з основними положенням Конвенції ООН про права дитини. Мова йшла про те, 

які права має кожна дитина, про зміст цих прав, куди потрібно звертатися у разі 

порушення своїх прав, а також про те, що реалізуючи свої права потрібно поважати права 

інших. Школяри взяли активну участь в обговоренні всіх питань та проявили 

зацікавленість у темі зустрічі. 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.291539651260345/291539467927030/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgiGO8aMCjbRCcJTFIuyauC_F77DAhDi0a_DcwMnKKnRoAPteLqrG3rrOJss2xgigrKkQlqdgYywfh&__xts__%5B0%5D=68.ARBox0QhtSG49i3boJQKCxJKPlQoJh2COunDUE91SWGqTaCw2rhJzWJbtbqG91nvqYCZszjxECBQB9zTmbxzUdwunbUcLQr1v1oTQQgexeqzsfkit7loIa6l4K4iax_EVr_uZKxrrNEpNGaNpr_fnIpEvqULSZD5-EP8EVsQN3zFyh9ltbwe
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.291539651260345/291539467927030/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgiGO8aMCjbRCcJTFIuyauC_F77DAhDi0a_DcwMnKKnRoAPteLqrG3rrOJss2xgigrKkQlqdgYywfh&__xts__%5B0%5D=68.ARBox0QhtSG49i3boJQKCxJKPlQoJh2COunDUE91SWGqTaCw2rhJzWJbtbqG91nvqYCZszjxECBQB9zTmbxzUdwunbUcLQr1v1oTQQgexeqzsfkit7loIa6l4K4iax_EVr_uZKxrrNEpNGaNpr_fnIpEvqULSZD5-EP8EVsQN3zFyh9ltbwe
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.291539651260345/291539467927030/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgiGO8aMCjbRCcJTFIuyauC_F77DAhDi0a_DcwMnKKnRoAPteLqrG3rrOJss2xgigrKkQlqdgYywfh&__xts__[0]=68.ARBox0QhtSG49i3boJQKCxJKPlQoJh2COunDUE91SWGqTaCw2rhJzWJbtbqG91nvqYCZszjxECBQB9zTmbxzUdwunbUcLQr1v1oTQQgexeqzsfkit7loIa6l4K4iax_EVr_uZKxrrNEpNGaNpr_fnIpEvqULSZD5-EP8EVsQN3zFyh9ltbwe
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.291539651260345/291539517927025/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJuEz_ZKS8z5ekSkmLrzKDbsXOtc-IrfC4yqRCTC-sU2LhOrRF7tVjOxulqn_41QdwkUqq7eLadd-J&__xts__[0]=68.ARBox0QhtSG49i3boJQKCxJKPlQoJh2COunDUE91SWGqTaCw2rhJzWJbtbqG91nvqYCZszjxECBQB9zTmbxzUdwunbUcLQr1v1oTQQgexeqzsfkit7loIa6l4K4iax_EVr_uZKxrrNEpNGaNpr_fnIpEvqULSZD5-EP8EVsQN3zFyh9ltbwe


 Для учнів 10-го та 11-го класу захід був проведений у формі відеолекторію, під 

час якого було продемонстровано два відеофільми про права людини, історичні витоки 

формування та становлення прав людини, значення та зміст Загальної декларації прав 

людини. Під час бесіди був обговорений зміст основних прав і свобод людини, види 

відповідальності за порушення цих прав. Сподіваємося,  що проведені західи сприятимуть 

подоланню правового нігілізму молоді та підвищить рівень правої культури підлітків.   

  
 

 

 

 

 

 

 

Протягом 10-11 вересня 2018 року в рамках інформаційної компанії # СтопБулінг 

загальнонаціонального право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» заступником 

начальника відділу «Золочівське бюро правової допомоги» спільно із провідним 

спеціалістом відділу ДРАЦС по Дергачівському та Золочівьскоиу районах ГТУЮ у 

Харківській області було проведено правовий урок для учнів 4 класу КЗ "Золочівський ліцей 

№1" «Зупинимо булінг разом». Учням було роз'яснено що таке булінг, його види, як 

протидіяти булінгу та як його розпізнати, можливі механізми реагування на випадки 

боулінгу і захист постраждалих осіб. Діти з задоволенням взяли участь в даному заході. 

По закінченню заходу було організовано роботу мобільної точки доступу до системи 

безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення чинного законодавства для 

працівників комунального закладу. За правовою консультацією звернулося троє громадян.  

  
 

13 вересня 2018 року у Харківській гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської 

області пройшов тематичний урок в рамках тижня протидії булінгу та реалізації 

інформаційної кампанії #СтопБулінг загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право», який був проведений головним спеціалістом відділу “Люботинське 

бюро правової допомоги” Третього харківського місцевого центру з надання БВПД — 

Дяченко Р.В. та спеціалістом управління державної реєстрації нормативно-правових 

актів, правової роботи та освіти ГТУЮ в Харківській області — Касьян А.В.  Мета 

заходу: вироблення нульової толерантності до проблеми булінгу, розвиток співчутливого 

ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги. Захід був проведений 

для учнів 10 класу у формі тематичного уроку. Також була проведена вправа “метод 

розстановки сил”, переглянутий відеоролік про булінг, робота в групах “Розробка 

стратегії боротьби з булінгом”, жваве обговорення теми та підведення підсумків уроку 

та запрошення приєднатися до флешмобу #булитинекруто. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 вересня 2018 року заступник начальника відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Чирик С. взяв участь у проведенні 

тематичного уроку на тему: «Стоп булінг» у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 

Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради за адресою: 

м. Харків, вул. Алчевських, 55. Учням в інформативній формі розповіли про ті права, які 

гарантуються кожному, як їх реалізувати та захистити у разі порушення, а також було 

переглянуто відеоролік про булінг. 

 
 

В рамках Тижня протидії боулінгу та реалізації інформаційної компанії #СтопБулінг, 

14 вересня 2018 року представниками Третього харківського місцевого центру з надання 

БВПД та ГТУЮ у Харківській області (Йолкіною Л.П. та Федоренко А.В.) був проведений 

правовиховний захід у Харківській гімназії № 55 для учнів 10-го класу. Захід був проведений 

у формі бесіди з елементами дискусії, під час якої доповідачами було надано поняття 

боулінгу, його види, юридична відповідальність за вчинення таких дій. Учні  активно 

обговорювали  актуальність проблеми боулінгу, її розповсюдженість, шляхи подолання 

цього явища. Під час заняття молоді люди розробили  заходи для подолання боулінгу на 

різних рівнях. Учні приєдналися до флешмобу #булитинекруто. 

 
 

18 вересня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. в приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області спільно з працівниками відділу ДРАЦС в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено 

відкритий урок для учнів 9 класів ЗОШ № 2 на тему «Права дітей». Також учні були 

ознайомлені з основними функціями та цілями системи безоплатної правової допомоги, 

про можливість отримання гарантовані їм Конституцією та законами України права на 

безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. Крім того , учням було роздано 

інформаційні буклети та листівки.  

  



26 вересня 2018 року начальни відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

Йолкіна Л. організувала проведення інформаційної компанії щодо протидії булінгу у 

молодіжному середовищі у Харківській гімназіі № 107 для учнів 7-х та 8-х класів. 

Організаторами заходу також стали: ГТУЮ у Харківській області в особі Анастасії 

Кас`ян (спеціаліст управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової 

роботи та правової освіти); ГО “Освітній маркер” в особі сімейного психолога Юлії 

Букіної. Під час заходу молоді люди отримали інформацію про правові аспекти булінгу та 

взяли участь у інтерактивних формах роботи, які дозвололи дітям зрозуміти учасників 

конфлікту. У школі була розповсюджена печатна продукція з відповідною інформацією. 

Школярам був донесений основний меседж компанії Міністерства юстиції 

України #СтопБулінг, а саме те, що з випадками булінгу можливо і потрібно боротися! 

 

 
 

26 вересня 2018 року у Харківському Державному соціально-економічному коледжі 

відбувся правоосвітній захід в межах інформаційної компанії СтопБулінг. Захід проводили: 

начальник відділу Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіна Л., державні нотаріуси 

Другої державної нотаріальної контори Харківського району Харківської області: 

Радіонова Т.І., Соловйова Н.Є., консультант Рябовол К.О. З молоддю була обговорена 

актуальність проблеми булінгу в Україні і світі, види булінгу, шляхи подолання цього явища 

та юридична відповідальність у цій сфері. Студенти також були ознайомлені з 

механізмом доступу до безоплатної правової допомоги, с задачами і функціями органів 

нотаріату. Студенти отримали консультації на правові питання, що їх цікавлять. У 

навчальному закладі були розповсюджені відповідні інформаційні матеріали. З 

адміністрацією коледжу відбулась домовленість щодо подальшої співпраці у напрямку 

провового виховання.Дякуємо директорові коледжу, Галкіній Ользі Андріївні за сприяння в 

організації та проведенні заходу. 

 

 
 
 

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

укладення меморандумів про співпрацю 

12 вересня 2018 року між Центром та Благодійною організацією «Благодійний фонд 

«Добробут України» було укладено Меморандум про співпрацю 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA71XqaPtV0_4n7-IeDB1uIo-s6f9cKEyHKBJLisT5m2F1NyDsbNawvQC0BmYrEs_wC5lidZ5fPCWDYyZyawfl0lQCc90aBHHDmQWC5qg_Rx1lHd8ZSuyC5QNozpn_TNxYhSny1N_6Zw7Lh9zhSpPcV4_P-TDXwBmnl2gGDEZhmedzGGANt0w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506942622649986/2506941245983457/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCih77B6aAirPE7G-RE42hgFXkiQtcuaf0PGTxvGd_F7BInYIhibT8hJRSWzjPB4vCqkn6tMw_UdRit&__xts__%5B0%5D=68.ARA71XqaPtV0_4n7-IeDB1uIo-s6f9cKEyHKBJLisT5m2F1NyDsbNawvQC0BmYrEs_wC5lidZ5fPCWDYyZyawfl0lQCc90aBHHDmQWC5qg_Rx1lHd8ZSuyC5QNozpn_TNxYhSny1N_6Zw7Lh9zhSpPcV4_P-TDXwBmnl2gGDEZhmedzGGANt0w
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506942622649986/2506941245983457/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCih77B6aAirPE7G-RE42hgFXkiQtcuaf0PGTxvGd_F7BInYIhibT8hJRSWzjPB4vCqkn6tMw_UdRit&__xts__%5B0%5D=68.ARA71XqaPtV0_4n7-IeDB1uIo-s6f9cKEyHKBJLisT5m2F1NyDsbNawvQC0BmYrEs_wC5lidZ5fPCWDYyZyawfl0lQCc90aBHHDmQWC5qg_Rx1lHd8ZSuyC5QNozpn_TNxYhSny1N_6Zw7Lh9zhSpPcV4_P-TDXwBmnl2gGDEZhmedzGGANt0w
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506706476006934/2506705676007014/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChuzQcQkLZVUNidtDn4fk0wLOudhMu9V_FEGNnRB6z93exhedSuIZXH4sTAu63IwQhygFOzhUL3fLu&__xts__%5B0%5D=68.ARDrTb7jnQhc_uCjb24929KVT2RzCHR9aMTW7N1SvCPPeP-9GGHzCkdfwEU23aTGByUZ1jafpTtTL_OifkihI9tdGiJYHOpD--bE4H9ip5zQN8g78f6QYLAqpbzQOa2fdKigAie_2pQyQJ6OyRLrAZYZG53l8n3MeLHkxtkgodieP7hq8wt14A
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506706476006934/2506705676007014/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChuzQcQkLZVUNidtDn4fk0wLOudhMu9V_FEGNnRB6z93exhedSuIZXH4sTAu63IwQhygFOzhUL3fLu&__xts__%5B0%5D=68.ARDrTb7jnQhc_uCjb24929KVT2RzCHR9aMTW7N1SvCPPeP-9GGHzCkdfwEU23aTGByUZ1jafpTtTL_OifkihI9tdGiJYHOpD--bE4H9ip5zQN8g78f6QYLAqpbzQOa2fdKigAie_2pQyQJ6OyRLrAZYZG53l8n3MeLHkxtkgodieP7hq8wt14A
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506942622649986/2506941245983457/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCih77B6aAirPE7G-RE42hgFXkiQtcuaf0PGTxvGd_F7BInYIhibT8hJRSWzjPB4vCqkn6tMw_UdRit&__xts__[0]=68.ARA71XqaPtV0_4n7-IeDB1uIo-s6f9cKEyHKBJLisT5m2F1NyDsbNawvQC0BmYrEs_wC5lidZ5fPCWDYyZyawfl0lQCc90aBHHDmQWC5qg_Rx1lHd8ZSuyC5QNozpn_TNxYhSny1N_6Zw7Lh9zhSpPcV4_P-TDXwBmnl2gGDEZhmedzGGANt0w
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506706476006934/2506705676007014/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChuzQcQkLZVUNidtDn4fk0wLOudhMu9V_FEGNnRB6z93exhedSuIZXH4sTAu63IwQhygFOzhUL3fLu&__xts__[0]=68.ARDrTb7jnQhc_uCjb24929KVT2RzCHR9aMTW7N1SvCPPeP-9GGHzCkdfwEU23aTGByUZ1jafpTtTL_OifkihI9tdGiJYHOpD--bE4H9ip5zQN8g78f6QYLAqpbzQOa2fdKigAie_2pQyQJ6OyRLrAZYZG53l8n3MeLHkxtkgodieP7hq8wt14A
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506706476006934/2506705952673653/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAW-N3C_zOdr59uSmgScFYzmAP5gj5AqawGZZDG7x8QSJ0dSGehCn-vqGxE1gCZQuTUoadq6G6kVmxb&__xts__[0]=68.ARDrTb7jnQhc_uCjb24929KVT2RzCHR9aMTW7N1SvCPPeP-9GGHzCkdfwEU23aTGByUZ1jafpTtTL_OifkihI9tdGiJYHOpD--bE4H9ip5zQN8g78f6QYLAqpbzQOa2fdKigAie_2pQyQJ6OyRLrAZYZG53l8n3MeLHkxtkgodieP7hq8wt14A
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2506706476006934/2506706286006953/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgYkIw-mV-kv0HUG1HsPfiCS-NV56kCK2tDmdwDHfxd9g90p5fsxlbVdUEs9VFkEMFSb5Clx8Ve2ux&__xts__[0]=68.ARDrTb7jnQhc_uCjb24929KVT2RzCHR9aMTW7N1SvCPPeP-9GGHzCkdfwEU23aTGByUZ1jafpTtTL_OifkihI9tdGiJYHOpD--bE4H9ip5zQN8g78f6QYLAqpbzQOa2fdKigAie_2pQyQJ6OyRLrAZYZG53l8n3MeLHkxtkgodieP7hq8wt14A


 
 

 

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 

 

24 липня 2018 року начальник відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіна Л. взяла участь у панельній дискусії щодо протидії та попередження домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі “Як комплексно реагувати на випадки 

домашнього насильства: доступ постраждалих від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі до БПД”. Дискусія проводинась на базі Правового клубу 

“Правокатор”, у дискусії взяли участь представники міжвідомчої робочої групи, 

Міністерства юстиції України, представники Харківської міської ради, Національної 

поліції, центрів соціальних служб тощо. Під час панельної дискусії був обговорений 

реальний стан доступу постраждалих від домашнього насильства до правової допомоги, 

були визначені “больові точки” реалізації норм чинного законодавства у сфері 

запобігання домашньому насильству; наявна модель взаємодії у вказаних питаннях на 

прикладі м. Харкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 серпня 2018 року з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» працівники відділу 

"Дергачівське бюро правової допомоги" взяли участь у круглому столі, організованому 

юридичними службами Дергачівської районної адміністрації, Дергачівської районної ради 

та представником Державної установи “Дергачівська виправна колонія № 109” з питання 



дотримання прав осіб, які перебувають в місцях несвободи та  взаємодії  державних 

органів влади, органів місцевого самоврядування та пенітерціальних органів щодо 

підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, до звільнення. 

 

18 вересня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у семінарі, що проводився в Ізюмському 

міськрайонному центрі зайнятості населення. В ході заходу присутні були поінформовані 

про правопросвітницький  проект « Я МАЮ ПРАВО», порядок отримання безоплатної 

правової допомоги 

 
 

20 вересня 2018 року головний спеціаліст відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Стьопичкіна С. прийняла участь разом з працівниками Ізюмського міськрайонного центру 

зайнятості населення в інформаційному заході для населення с .Заводи та с .Співаківка 

Ізюмського району Харківської області, в ході якого  громадяни були поінформовані про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги та цілі, завдання 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 
 

25 вересня 2018 року начальник відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіна Л. прийняла участь у нараді ГО “Совет ветеранов Украини город Люботин” на 

якій відповідала на запитання членів ГО, обговорювала подальшу співпрацю та доступ до 

БПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

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

та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги  

Відділ «Золочівське бюро правової допомоги» підготовив та поширив методичні 



рекомендації на тему: «Особливості праці неповнолітніх». 

Відділ «Дергачівське бюро правової допомоги» підготовив та поширив методичні 

рекомендації на тему: «Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату». 

Відділ «Ізюмське бюро правової допомоги» підготовив та поширив методичні 

рекомендації на тему: «Порядок оформлення спадщини в Україні внутрішньо 

переміщеними особами». 

 

1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до 

БПД  

У звітній період продовжується робота вже відкритих дистанційних пунктів та з 

метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги відкрито два нових пункти 

у військових частинах Харківського гарнізону № 3005 та № 3017. 

 

1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України 

Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України. У звітній період скористались даним доступом 132. 

 

1.3.3 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ 

директора РЦ та начальника ГТУЮ 

 

19 вересня 2018 року відповідно до затвердженого графіку надання працівниками 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області спільно з 

представниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Луганській та Харківській областях, головний спеціаліст відділу систематизації 

законодавства, правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Ночовкіна О.В. здійснила 

виїзд до Золочівського району Харківської області з метою надання адресної безоплатної 

правової допомоги та провела прийом громадян спільноі з заступником начальника 

Золочівського бюро правової допомоги Третього харківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дзьонь О.О. та заступником начальника відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському та Золочівському районах 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області Слинько В.В. 

Громадяни отримали консультації щодо приватизації присадибної земельної ділянки, 

спадкування земельного паю громадянином Росії та з інших питань.. 

Під час заходу громадяни Золочівського району Харківської області були проінформовані 

про реалізацію правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, механізм виконання 

рішення суду, порядок стягнення аліментів та відповідальність за їх несплату, порядок 

реєстрації народження або смерті на підставі рішення суду, отримали буклети з 

правовою інформацією, а також черговий випуск інформаційного видання Міністерства 

юстиції України “Юстиція відкрита для людей”. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2496586043685644/2496585447019037/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDGxNAgZ1xhY5-rG3s7ihqXyyRqlAGPgURXUGagl1e4efwCOYe5bkgQqbzLZPHxqr5SeD2LMuMzi48n&__xts__%5B0%5D=68.ARCTQ77wqNBdA1meEgoZIs2rjuZ7J4-dcfIuT2eGJBayp9KtfJuRiNCusFJZgtLH1VPv8Y00ydRktNLqnn6xofoqPOW3qwWi2eZeaxR-QdyIQsr4foWhELh4ZX7vm1SE47HTBk1-iHIxGc0Y_V8c83Z3nCzPuTUl0u31RFoHGJ2egoiXQh90gA
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2496586043685644/2496585447019037/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDGxNAgZ1xhY5-rG3s7ihqXyyRqlAGPgURXUGagl1e4efwCOYe5bkgQqbzLZPHxqr5SeD2LMuMzi48n&__xts__%5B0%5D=68.ARCTQ77wqNBdA1meEgoZIs2rjuZ7J4-dcfIuT2eGJBayp9KtfJuRiNCusFJZgtLH1VPv8Y00ydRktNLqnn6xofoqPOW3qwWi2eZeaxR-QdyIQsr4foWhELh4ZX7vm1SE47HTBk1-iHIxGc0Y_V8c83Z3nCzPuTUl0u31RFoHGJ2egoiXQh90gA
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2496586043685644/2496585447019037/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDGxNAgZ1xhY5-rG3s7ihqXyyRqlAGPgURXUGagl1e4efwCOYe5bkgQqbzLZPHxqr5SeD2LMuMzi48n&__xts__[0]=68.ARCTQ77wqNBdA1meEgoZIs2rjuZ7J4-dcfIuT2eGJBayp9KtfJuRiNCusFJZgtLH1VPv8Y00ydRktNLqnn6xofoqPOW3qwWi2eZeaxR-QdyIQsr4foWhELh4ZX7vm1SE47HTBk1-iHIxGc0Y_V8c83Z3nCzPuTUl0u31RFoHGJ2egoiXQh90gA
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.2496586043685644/2496585723685676/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBsHLfxwemMhWu48aw3er0n9eQ_0uoX9i4XwskB9njFXxCfJ-TQOKB8FLgLTRpMD_CCA7AfWlHwsqxO&__xts__[0]=68.ARCTQ77wqNBdA1meEgoZIs2rjuZ7J4-dcfIuT2eGJBayp9KtfJuRiNCusFJZgtLH1VPv8Y00ydRktNLqnn6xofoqPOW3qwWi2eZeaxR-QdyIQsr4foWhELh4ZX7vm1SE47HTBk1-iHIxGc0Y_V8c83Z3nCzPuTUl0u31RFoHGJ2egoiXQh90gA


1.4.3.Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями 

 

Протягом звітного періоду начальником відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами Гончаровим В. постійно проводиться робота з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу щодо порядку оформлення актів, 

складання розрахунків по виконаним дорученням. 

 

09 серпня 2018 року Гончаров В. взяв участь разом з директором Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях Бородавкою А. у робочій зустрічі з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу в місті Харкові та Харківській області, яка відбулась в 

приміщенні правового клубу ”PRAVOKATOR” м. Харків, просп. Науки, 77. Метою зустрічі 

було – обговорення останніх змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, 

Постанови Кабінету Міністрів України “Питання оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів”, зміни та огляд нових форм розрахунків 

 
 

1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

Працівниками Центру постійно ведеться робота по узагальненню та поширенню 

кращої практики надання безоплатної вторинної правової допомоги та наповнення 

Інформаційного дайджесту 

 

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 

21 серпня 2018 року Гончаров В. прийняв участь у роботі круглого столу на тему: 

«Співпраця системи безоплатної правової допомоги в Україні та Міністерства оборони 

України в інтересах забезпечення захисту прав військовослужбовців ЗСУ, перспективи та 

виклики» 

 
 

31 серпня 2018 року Центром була проведена робоча зустріч з працівниками 

Стрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги по 

обміну досвідом за основними напрямками діяльності центрів та поширення позитивного 

досвіду. 



 

 
 

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 

 

20 вересня 2018 року працівники Центру: Ярошенко Н., П’ятак С., Дяченко Р., 

ОбідаО. Взяли участь у тренінгу для юристів центрів безоплатної вторинної правової 

допомоги на тему: “Правовий захист біженців та шукачів притулку в Україні”, 

організованому БФ “Право на захист”. 

 

27-28 вересня 2018 року головний спеціаліст Ізюмського бюро правової допомоги 

Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Стьопичкіна С.О.  прийняла участь у семінарі, що  проводився на базі правового 

клубу « PRAVOKATOR». 

 
 

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 

19 та 31 липня 2018 року директором Центру Сіренко О. були проведені робочі 



наради з керівниками бюро правової допомоги, в ході якої обговорювались питання 

поточної роботи Центру, представництво інтересів клієнтів працівниками Центру, 

правопросвітницької діяльності, прийнятих змін до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», розподіл додатково виділених коштів. 

 
 

24 вересня 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча нарада з 

керівниками бюро правової допомоги, в ході якої обговорювались питання поточної роботи 

Центру, представництво інтересів клієнтів працівниками Центру та проведення 

правопросвітницьких заходів. 

 

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

лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ  

Щопонеділка директором Центру Сіренко О. проводиться робочі наради з 

працівниками Центру включно і працівників відділів бюро правової допомоги з питань 

основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань основної діяльності 

Центру, здійснення представництва клієнтів, комунікації: проведення 

правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних матеріалів, презентацій, 

організація та проведення круглих столів тощо. 

 

17 вересня 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча нарада з 

керівниками бюро правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку, в ході якої 

обговорювались питання поточної роботи Центру, представництво інтересів клієнтів 

працівниками Центру, правопросвітницької діяльності, прийнятих змін до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», розподіл додатково виділених коштів. Також було 

проведено навчання по складанню процесуальних документів по цивільним та 

адміністративним питанням. 

 

СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ БПД 

5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту БПД  

5.3.2 Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ. Підтримання в актуальному 

стані медіа-мапи 



 
 

РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦЕНТРІВ. 

Директор Центру Сіренко О. постійно проводить аналіз з питань: 

5.5.1 Організація системного аналізу звернень по БПД  

5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих доручень) 

5.5.3 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу 

5.5.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів 

5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ 

5.5.6 Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД 

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; тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

За період з 01 липня по 30 вересня 2018 року (ІІІ квартал) Третім харківським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1883 

звернень клієнтів, 1786 особам було надано правову консультацію, 211 з яких написали 

письмову заяву про надання БВПД. 

 

№ 

з/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових заяв 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 

456 447 89 

2 Відділ «Дергачівське БПД» 327 313 18 

3 Відділ «Золочівське БПД» 217 208 10 

4 Відділ «Ізюмське БПД» 475 421 69 

5 Відділ «Люботинське БПД» 228 218 17 

6 Відділ «Нововодолазьке БПД» 180 179 8 

7 Разом по МЦ 1883 1786 211 

 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 203 рішень 

про надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам та 145 накази штатним працівникам 

(представництво інтересів в суді або оформлення процесуальних документів) 

 В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 283 (15,03%), спадкового 140 (7,43%), сімейного 326 (17,31%), 

медичного 12 (0,64%), трудового 89 (4,73%), адміністративного 48 (2,55%), земельного 81 

(4,3%), договірного 156 (8,28%), житлового 97 (5,15%), іншого цивільного (окреме 

провадження, стягнення матеріальної та моральної шкоди, заборгованість за сплату 

комунальних послуг) 373 (19,81%), виконання судових рішень 48 (2,55%), неправових 23 

(1,22%), інших (пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, оскарження 

дій працівників поліції, звернення потерпілих та обвинувачених, порядок подачі апеляційної 

скарги на вирок суду, порядок подачі скарги до апеляційного та касаційних судів, розмір 

оподаткування фізичних осіб при відчуженні майна, примусова психіатрична допомога, 

порядок розробки проекту приєднання до газових мереж, порядок закриття ФОП, сплата 

судового збору, питання стосовно ЗУ “Про звернення громадян”, отримання дубліката 

свідоцтва про право власності) 207 (10,99%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за статтю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соц.забезпечення 15,03%

спадкове 7,43%

сімейне 17,31%

медичне 0,64%

трудове 4,73%

адміністративне 2,55%

земельне 4,3%

договірне 8,28%

житлове 5,15%

інше цивільне 19,81%

вик.судових рішень 2,55%

неправове 1,22%

чоловіки 37,48%

жінки 62,61%



Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за віком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малозабезпечені  63,16%

інваліди 12,44%

діти, які перебувають в складних 
життєвих обставинах 0,48%

ветерани 4,31%

до 18 років 0,36%

від 18 до 35 років 21,44%

від 35 до 60 років  45,14%

понад 60 років 33,15%



 Кріма цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ квартал 

було: 

• здійснено 71 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 6 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 263 осіб; 

• надано методичну допомогу 15 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 89 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 42 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 

• надано 0 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту. 

 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ — 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопрост

івтницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електроних 

сервісів МЮ 

Кількість  

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

у тому числі: 
71/222 6/41 6 89 132 53 

2 Відділ 

правової 

інформації та 

консультацій 

13/42 11 1 18 44 2 

3 Відділ 

«Дергачівське 

БПД» 

35/104 6 1 17 13 9 

4 Відділ 

«Золочівське 

БПД» 

13/32 6 1 14 8 5 

5 Відділ 

«Ізюмське 

БПД» 

9/33 6 1 14 48 31 

6 Відділ 

«Люботинське 

БПД» 

15/35 6 1 16 15 5 

7 Відділ 

«Нововодолазь

ке БПД» 

12/36 6 1 10 4 2 

 

 

 


