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ЗМІСТ

ЗМІСТ (розділи змісту мають мати гіперпосилання на відповідні розділи
в тексті довідки):

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги – 

[1.2.] Моніторінг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 
– 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними – 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги – 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з 
надання БВПД

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання 
його функцій – 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності



Розділ  1.  Основні  заходи,  що були здійснені  за пріоритетними
напрямками роботи

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги

Пункт 1.1.1. Інформація про безоплатну правову допомогу.

Пункт 1.1.2.Інформування про безоплатну правову допомогу.

Заходи,  в  ході  яких  надавалась  інформація  про  правила  отримання  безоплатної
вторинної правової допомоги та роботу Центру:

«КАРТА  ПРАВОВИХ  ПОТРЕБ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД»  м.  Харків,
м.Дергачі, м.Ізюм, м.Люботин, смт Золочів, смт Нова Водолага Харківської області

o м. Харків
- Сімейні спори
- Відмова в призначенні субсидії у зв’язку з заборгованістю виплат
- Соціальні питання
- Виправлення  помилок  в  державних  актах  на  земельні  ділянки  та

невідповідність їх меж на кадастровій карті
- Визнання права власності на нерухоме майно
- Визнання додаткового строку для прийняття спадщини
- Кредитні відносини
- Визнання  особи  такою,  що  втратила  право  користування  житловим

приміщенням

o м. Дергачі Харківської області
- Сімейні спори
- Земельні правовідносини



- Визнання права власності на самочинно збудоване майно 
- Медичні питання (порядок зміни групи інвалідності)

o смт Золочів Харківської області
- Земельні правовідносини
- Стягнення заборгованості по заробітній платі
- Соціальні питання
- Визнання права власності на нерухоме майно
- Спадкові справи

o м. Ізюм Харківської області
- Права ВПО, учасників АТО
- Встановлення факу, що має юридичне значення
- Стягнення аліментів
- Оформлення спадщини 
- Розірвання трудового договору(роботодавець знаходиться на тимчасово 

окупованій території)
- Земельні правовідносини
- Кредитні відносини

o м. Люботин Харківської області
- Соціальні питання
- Права ВПО, учасників АТО
- Приватизація земельної ділянки
- Визнання права власності на нерухоме майно
- Стягнення аліментів

o смт Нова Водолага Харківської області
- Визнання права власності на самочинно збудоване майно 
- Стягнення аліментів
- Земельні правовідносини
- Кредитні відносини
- Стягнення заборгованості по заробітній платі
- Соціальні питання
- Визнання додаткового строку для прийняття спадщини

Узагальнена  «карта  правових  потреб  територіальних  громад»,  на  яких
розповсюджується дія Центру:

- Соціальні  питання (порушення прав  ВПО, оформлення/відмова в  призначенні
субсидій, перерахунок пенсій, скасування пільг та ін.)

- Сімейні правовідносини (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ майна
подружжя)

- Спадкові  правовідносини  (оформлення  спадщини,  встановлення  додаткового
строку для прийняття спадщини, зміна черговості спадкування)

- Адміністративні питання (перерахунок пенсій держслужбовцям, визнання дій
незаконними щодо знаття/реєстрації  місця проживання, оскарження рішень
ОМС, реєстраційної служби)

- Трудові відносини (стягнення заборгованості по заробітній платі, проведення
остаточного розрахунку при звільнені, відшкодування матеріальної шкоди)

- Земельні  правовідносини  (встановлення  меж  земельної  ділянки,  оформлення
документів на приватизацію земельної ділянки)

- Договірні правовідносини (стягнення кредитної заборгованості)



                 
01 липня 2017 року працівники Центру Йолкіна Л.,  Волкова А.,  Шевченко Д. та

Обіда  О.  прийняли  участь  у  тренінгу  “Надання  безоплатної  допомоги  внутрішньо-
переміщеним  особам”,  який  проведений  у  м.  Дніпро  в  рамках  проекту  Ради  Європи
“Посилення  захисту  прав  людини  внутрішньо-переміщених  осіб  в  Україні”.  Під  час
тренінгу були обговорені напрями державної політики у сфері захисту прав ВПО, порядок
реалізації  права на отримання соціальних виплат, права на освіту, проблемні питання
спадкових правовідносин за участю ВПО тощо. 

04 липня 2017 року Ярошенко Н. - начальник відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» був проведений виїзний прийом громадян в Дергачівському районному відділі
державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого
правові консультації з різних питань отримали 4 громадянина.

03 липня 2017 року у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Дергачівської РДА заступником начальника відділу «Дергачівське бюро
правової  допомоги»  Волковою  А.  була  організована  і  проведена  правова  бесіда  для
підопічних  Терцентру  про  порядок  та  умови  безкоштовного  отримання  медичних
препаратів за урядовою програмою "Доступні ліки". 



04 липня 2017 року Дзьонь О. - заступник начальника відділу «Золочівське бюро
правової  допомоги»  брала  участь  у  засіданні  круглого  столу  в  Управлінні  праці  та
соціального захисту населення Золочівської РДА .

05 липня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості,  під час якого правові консультації з різних питань отримали 3 громадян.

         05 та 12 липня 2017 року Йолкіною Л. та Дяченком Р. - працівниками відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» здійснені виїзні  прийоми: в Харківському РВ з
питань пробації.



05 липня 2017 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги»  Обідою  О.  було  відвідано  Нововодолазьке  поліклінічне  відділення,  де  було
проінформовано про діяльність Нововодолазького бюро правової допомоги.

05 липня 2017 року головним спеціалістом відділу "Золочівське бюро правової
допомоги"  Шевченком  Д.  проведено  черговий  семінар  в  приміщенні  Золочівського
районного центру  зайнятості  з  громадянами,  що  стоять  на  обліку,  як  безробітні  на
тему:  «Легальна  зайнятість».  Також,  традиційно  до  присутніх  було  доведено,  що
основними  завданнями  бюро  є  правопросвітництво  на  рівні  кожної  територіальної
громади,  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  (правової  інформації  та
консультацій),  забезпечення  доступу  до  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  а
основною метою діяльності  бюро є  захист прав  людини шляхом забезпечення  рівного
доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей кожної
людини.



06 липня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Управлінні праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА,
під час якого правові консультації з різних питань отримали 5 громадян.

07 липня 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги»  Дзьонь  О.  було  проведено  інформаційно-просвітницьку  лекцію  у  районному
відділі  із  питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань
виконання кримінальних покарань  та пробації  Міністерства юстиції  України для  осіб
звільнених від відбування покарання з випробуванням з питань реалізації та захисту прав
для осіб, які перебувають на обліку. В ході заходу особи, що перебувають на обліку були
ознайомлені  із  правовими  наслідками,  які  чекають  на  них  у  разі  скоєння  повторних
злочинів або адміністративних правопорушень. Під час лекції фахівець бюро наголосила
про  можливість  отримати  безоплатну  правову  допомогу,  розповіла  про  діяльність
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги.
По закінченню лекції заступник начальника бюро правової допомоги надавала особисті
консультації особам, що перебувають на обліку.



11 липня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного
стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали 3 громадян.

12 липня 2017 року Волкова А. - заступник начальника відділу «Дергачівське
бюро  правової  допомоги»  був  проведений  виїзний  прийом  у  Дергачівському  районному
центрі  зайнятості,   під  час  якого  правові  консультації  з  різних  питань  отримали  3
громадян.

12  липня  2017  року  працівниками  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги»  підписаний  Меморандум  про  співпрацю  з  Дергачівським  міськрайонним
відділом  з  питань  пробації   Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

13 липня 2017 р. фахівці  Центру  Йолкіна Л. та Ярошенко Н. взяли участь у
тренінгу на тему “Захист прав ВПО: призначення всіх видів соціальних виплат ВПО”,
який організований БФ “Право на захист”. Програма тренінгу включала питання: при-
значення та виплата щомісячної адресної допомоги на оплату житлово-комунальних по-
слуг,  особливості  призначення соціальних виплат переселенцям,  особливості пенсійного
забезпечення ВПО тощо.

 



14  липня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  на  базі  створеного  мобільного  пункту  проводила
консультування громадян у приміщенні Ізюмського центру з надання адміністративних
послуг.

14  та  22  липня  2017  року  працівники  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги» Йолкіна Л. та Дяченко Р. здійснювали прийом громадян в Управлінні праці і
соціального захисту населення на мазі створеного мобільного пункту 

Протягом звітного періоду працівниками відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» були розроблені на направлені до розгляду головам сіл та селищ Дергачівського
району Програми безоплатної правової допомоги населенню   відповідних територіальних
громад на 2017-2018 роки, які передбачають створення рівних можливостей для доступу



мешканців сел та селищ до безоплатної правової допомоги, а в разі необхідності – до
правосуддя, для захисту порушених прав.

14 липня 2017 року заступник начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Аліна Волкова взяла участь у виїзному заході, огранізованому спільно з Дергачі-
вським районним центром зайнятості, під час якого консультації з різних правових пи-
тань змогли отримати мешканці Полівської територіальної громади Дергачівського ра-
йону в мобільному пункті, який працював біля будівлі Полівської сільської ради. Крім цього
серед місцевих жителів були розповсюджені буклети та інші інформаційні матеріали,
щодо презентації діяльності Дергачівського бюро правової допомоги як точки активного
поширення правової  інформації  та доступу до безоплатних правових консультацій для
соціально вразливих суспільних груп.

З 17 по 21 липня 2017 року Гончаров В., начальник відділу організації надання без-
оплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами прийняв участь у роботі
тимчасової робочої групи, яка була створена на підставі наказу Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях
від 06.07.2017 року № 23-ОД щодо перевірки актів, що надійшли до Регіонального центру
від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.



19  липня  2017  року  начальник  відділу  «Люботинське  бюро  правової  допомоги»
Йолкіна Л.  провела  зустріч  з  адміністрацією Люботинської  центральної  бібліотеки  з
метою вдосконалення співпраці. Передала бібліотеці інформаційні матеріали (буклети,
дайджести про розвиток системи), літературу, пов`язану з попередженням насильства у
суспільстві. Також обговорили шляхи співпраці.

24 липня 2017 року в рамках виконання Річного плану діяльності Центру відділом
«Дергачівське бюро правової допомоги» для мешканців Дергачівщини була організована і
проведена інформаційна зустріч з адвокатом системи БПД Ходаковським Юрієм Васи-
льовичем, під час якої індивідуальні консультації змогли отримати 7 громадян з наступ-
них питань: про порядок стягнення і  розмір  аліментів на утримання двох  дітей,  про
встановлення меж земельної  ділянки і  усунення  перешкод у  користування землею, про
порядок оскарження дій нотаріуса, спадкування за законом та інші.

25  липня  2017 року  заступником  начальника  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги» Дзьонь О. було проведено робочу зустріч з начальником служби у справах дітей
Золочівської  районної  державної  адміністрації  Харківської  області  А.М.  Назаренко.
Зокрема, під час заходу обговорювалися питання захисту основоположних прав та свобод
людини  і  громадянина,  дитини,  а  також  дітей  з  особливими  потребами,  оскільки
правовий захист молодого покоління є пріоритетним напрямком діяльності. Окрім того,
під час зустрічі її учасники обговорили та визначили напрямки подальшої співпраці для
забезпечення юридичного захисту жителів Золочівщини.



25 липня  2017 року  начальником відділу  «Дергачівське  бюро правової  допомоги»
ЯрошенкоН. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті, організованому
в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головно-
го  територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області,  під  час  якого  правові
консультації з різних питань отримали 3 громадян.

26 липня 2017 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. в рамках робочого візиту відвідано Ватутінську сільську раду, під
час якого було досягнуто домовленість про співпрацю з головою сільської ради щодо роз-
повсюдження інформації серед населення про діяльність Нововодолазького бюро правової
допомоги.

26 липня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волкова А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості, під час якого правові консультації з різних питань отримали 3 громадян.

28 липня 2017 року начальник відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» Яро-
шенко Н. взяла участь у виїзному заході, огранізованому спільно з Дергачівським районним
центром зайнятості, під час якого консультації з різних правових питань змогли отри-
мати  мешканці  Солоницівської  територіальної  громади  Дергачівського  району  в
мобільному пункті, який працював безпосередньо в смт Солоницівка біля селищного парку
відпочинку. Правовими послугами змогли скористатися усі бажаючі громадяни, які зада-
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вали  питання  щодо  особливостей  функціонування  урядової  програми  «Доступні  ліки»,
сплати податку на нерухомість, здійснення перерахунку субсидій на компенсацію варто-
сті житлово-комунальних послуг, визнання особи безвісно відсутньою, вступу у спадок за
законом та багато інших. 

Також, 28 липня 2017 року начальник відділу «Дергачівське бюро правової допомо-
ги» Ярошенко Н. спільно з інспекторами Дергачівського міськрайонного відділу з питань
пробації  були  висвітлені  проблемні  питання  неповнолітніх  та  молоді,  що  входять  до
«групи ризику» осіб, які ніде не навчаються та не працюють. Крім цього, серед місцевих
жителів були розповсюджені буклети та інші інформаційні матеріали, щодо презентації
діяльності  Дергачівського  бюро  правової  допомоги  як  точки  активного  поширення
правової  інформації  та  доступу  до  безоплатних  правових  консультацій  для  соціально
вразливих суспільних груп.

31 липня 2017 року в рамках виконання Річного плану діяльності Центру у відділі
«Люботинське  бюро правової  допомоги» був  організований прийом громадян сумісно з
адвокатом системи БПД Ходаковським Ю.В., про що заздалегідь на офіційному сайті м.
Люботин було розміщено оголошення. Під час прийому безкоштовні консультації від ад-
воката отримали сім мешканців міста. Питання громадян стосувались порядку визнання
цивільно-правових договорів недійсними, розподілу майна подружжя, порядку оформлення
документів на самочинно збудоване нерухоме майно, стягнення аліментів та ін. 
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01 серпня 2017 року головним спеціалістом відділу "Золочівське бюро правової до-
помоги" Шевченком Д. проведено робочу зустріч з працівниками Золочівського районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В ході зустрічі було проінформовано
присутніх про зміни в законодавстві про надання безоплатної правової допомоги, а саме
присутнім було доведено до відома інформацію про категорії осіб, які мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, акцентувавши увагу на категорії дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життє-
вих обставинах. 



02 серпня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості,  під час якого правові консультації з різних питань отримали 3 громадян.

03  серпня  2017  року  Ярошенко  Н.,  начальником  відділу  «Дергачівське  бюро
правової  допомоги»,  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Управлінні праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА,
під час якого правові консультації з різних питань отримали 4 громадян.
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04 серпня 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» було проведено лекцію для осіб, які звільненні від відбування покарання з ви-
пробуванням та осіб звільнених умовно-достроково які перебувають на обліку у Золочі-
вському  районному  відділі  із  питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
в Харківській області.  Під час заходу були обговорені  питання щодо забезпечення без-
оплатної правової допомоги засуджених, можливість отримання ними освіти та набут-
тя професії, їх соціальної адаптації в суспільстві.

06 серпня 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. спільно з директором Регіонального центру з надання БВПД у Лу-
ганській та Харківській областях А.І. Бородавкою під час святкування 340 річниці з Дня
заснування  селища  Золочів  було  організовано  виїзний  консультативний  пункт  та
проведено вуличне консультування жителів Золочівщини та гостей селища. Актуальними
питаннями, з якими зверталися громадяни до організаторів заходу стосувалися поновлен-
ня трудових прав, оформлення допомоги при народженні дитини, розірвання шлюбу, поря-
док реєстрації місця проживання, оформлення спадкових прав та інше. Всім бажаючим
були роздані інформаційні листівки та надані усні консультації.



08 серпня 2017 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. спільно з працівниками Нововодолазького районного відділу з  пи-
тань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань  виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було проведено лекцію для осіб,
які перебувають на обліку в Нововодолазькому районному відділі з питань пробації. Під
час лекції були обговорені питання, щодо реалізації та захисту прав людини, про отри-
мання безоплатної правової допомоги. По завершенню лекції були надані консультації та
роздано інформаційні буклети про діяльність бюро.

09  серпня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги  Третього  харківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  Хотетовська  Т.  приймала  участь  у  семінарі  для  безробітних  в
Ізюмському  міськрайонному  центі  зайнятості  населення,  а   також  проводилось
консультування громадян на базі мобільного пункту.



09  серпня  2017  року  головним  спеціалістом  відділу  "Золочівське  бюро  правової
допомоги"  Шевченком  Д.  з метою  інформування  осіб,  які  перебувають  на  обліку в
Золочівського  районного  центру  зайнятості  було проведено  семінар  спрямований  на
запобігання безробіттю на тему: «Запобігання нелегальній зайнятості». В ході семінару
працівник бюро розповів 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. Працюючи нелегально, працівник не зможе належним чином захистити
свої  права:  право  на  нормальні  умови  роботи  та  проживання,  право  на  відпочинок,
вихідні, право на виплати в разі втрати працездатності. Крім того, заробітна плата
нелегального  працівника  буде  набагато  меншою,  ніж  заробітна  плата  працівника
працюючого легально. 

Учасникам  семінару  було  запропоновано  інформаційні  матеріли  правової
тематики, а також буклети «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її
отримати?» із зазначенням контактних телефонів та адресою розміщення бюро. Також
буклети були розміщені на інформаційному стенді в приміщенні Золочівського районного
центру зайнятості.

10  серпня  2017  року  до  Центру  надійшов  лист-подяка  про  роботу  адвоката
СтельмахО.С.  та  працівників  відділу  «Дергачівського  бюро  правової  допомоги»  за  ви-
сококваліфіковану допомогу у вирішенні питання клієнта.



11 серпня 2017 року начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаров В. прийняв участь у роботі кругло-
го столу з нагоди відкриття Центру ювенальної пробації в м. Харків. У круглому столі
прийняли участь представник Уряду Канади в Україні та Міністерстві юстиції України.

З 11 серпня 2017 року працівники відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
ЙолкінаЛ.  та  Дяченко  Р.  почали  підготовку  до  проведення  круглого  столу  на  тему:
“Проблеми  захисту  прав  внутрішньо-переміщених  осіб”  (сумісно  з  ФБ  “Право  на
захист”),  який  проводитиметься  17.08.2017  року  в  м.  Люботин.  В  рамках  цього
підготовлено запрошення, проведені такі зустрічі з питань участі у заході:

 з секретарем Люботинської міської ради Гречко В. І.
 з начальником служби у справах дітей Губською Н. А.
 з начальником відділу освіти Стрільцем В. В.
 з  начальником  відділу  з  призначення  і  виплати  пенсій  м.  Люботин

УПФУ;
 з начальником УПСЗН Ярош І. В.
 з начальником Територіального центру соціальних служб Бондар Г.В.;
 з спеціалістами Люботинського міського центру зайнятості;
 з начальником міського Центру соціальних служб для сім`ї,  дітей та

молоді Микитенко М. Ю.



11  серпня  2017  року  головний  спеціаліст   відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги»   б  рав участь у нараді семінарі для працівників відділу персоніфікованого обліку
пільгових категорій населення управлінні соціального захисту населення Золочівської РДА.
Під  час    заходу    спеціалістом  бюро  було  роз’яснено  працівникам  відділу  про  останні
реформи,  які  проводяться  Урядом  України,  зміни  у  законодавстві  щодо  соціального
забезпечення, а також розповів про систему безоплатної правової допомоги, про зміни у
законодавстві  щодо  доступу  до  БПД,  а  саме  які  пільгові  категорії  підпадають  для
отримання БПД.   

11  серпня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги» Хотетовська  Т.  спільно  з  заступником  директора  Регіонального  центру  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській та Харківській областях
Гайворонською В. провели консультування громадян з правових питань.

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/a.1111666102177652.1073741828.1111629098848019/1861795967164658/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/a.1111666102177652.1073741828.1111629098848019/1861795967164658/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/a.1111666102177652.1073741828.1111629098848019/1861795967164658/?type=3


В серпні 2017 року працівники відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
надали  адресну  правову  допомогу  мешканцю  м.  Люботин  Гончарову  О.Г.,  який  є
обмеженим  у  фізичних  можливостях  та  прийняли  від  нього  звернення  на  БВПД  про
складання позовної заяви про зняття з реєстрації місця проживання сина.

11  серпня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у заході з підвищення кваліфікації адвокатів,
що  проводився  Радою  адвокатів  Харківської  області  сумісно  з  Кваліфікаційно-
дисциплінарною  комісією  адвокатури  Харківської  області,  Регіональним  центром  з
надання безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській та Харківській областях. 

На  виконання  протокольного  рішення  Кабінету  Міністрів  України  від
09.08.2017  року,  Доручення  Міністерства  юстиції  України  від  09.08.2017  року,  листа
Координаційного центру з надання правової допомоги від 10.08.2017 року Центром було
розроблено графіки роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної вторинної
правової  допомоги  з  питань  роз’яснення  чинного  законодавства  щодо  захисту  прав
землевласників та землекористувачів у Харківській області на період 14.08.2017 року по
14.10.2017 року.



На виконання протокольного рішення Кабінету міністрів України від 09 серпня 2017
року,  Доручення  Міністерства  юстиції  України  від  09  серпня  2017  року,  листа
Координаційного  центру  з  надання  правової  допомоги  від  10  серпня  2017 року,  згідно
затвердженого  графіка  роботи  мобільних  точок  доступу  до  системи  безоплатної
правової допомоги працівниками Центру були проведені:

14 серпня 2017 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги»   Шевченком Д.В. спільно з головним спеціалістом відділу розгляду звернень та
забезпечення діяльності комісії  з  питань розгляду скарг у  сфері  державної  реєстрації
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харкі-
вській області Степанян І.Г. на території Феськівської сільської ради Золочівського ра-
йону  Харківської  області  з  10:00  годин  до  12:00  годин  було  організовано  виїзний
консультаційний пункт.

В  заході  взяли  участь  7  мешканців  населених  пунктів  Феськівської  сільської
ради. На початку роботи консультаційного пункту головний спеціаліст відділу «Золочів-
ське бюро правової допомоги» Шевченко Д. виступив з інформацією про місцезнаходжен-
ня та напрямки діяльності Золочівського бюро правової допомоги, та можливість отри-
мання безоплатної правової  консультації  з  земельних та будь-яких інших правових пи-
тань. Також головний спеціаліст Шевченко Д.В. разом з головним спеціалістом Степанян
І.Г. роз’яснили присутнім вимоги чинного законодавства щодо захисту прав землевлас-
ників та землекористувачів. Також присутніх було проінформовано про діяльність гаря-
чої урядової лінії ГТУЮ у Харківській області, на яку можна звертатись з правових пи-
тань, і зокрема з питань незаконного рейдерського захоплення земель.

Після виступу було виділено час для надання індивідуальних консультацій всім
охочим. Всього до головного спеціаліста бюро Шевченка Д. звернулось 4 особи з наступ-
них питань: Державна реєстрація  земельної  ділянки для будівництва і  обслуговування
житлового будинку; порядок укладення договору оренди земельної ділянки; порядок отри-
мання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу; зняття з реєстрації не-
повнолітньої особи.
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21  серпня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  спільно  с  представником  Ізюмської  районної  державної
адміністрації   та  представником    Управління  державної  реєстрації  Головного
територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області  в    с.  Студенок  Ізюмського
району  Харківської  області   провели  прийом  у  мобільній  точки  доступу  до  системи
безоплатної  правової  допомоги  з  питань  роз’яснення  чинного  законодавства  щодо
захисту прав землевласників та землекористувачів провели зустріч з мешканцями села, в
ході якої було надано консультації.

23  серпня  2017  року  заступником  начальника  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги» Волковою А. спільно з представниками Головного територіального управління
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юстиції в Харківської області була організована робота виїзного мобільного пункту у смт
Козача  Лопань  Дергачівського району Харківської  області.  Під  час  роботи мобільного
пункту    9   мешканців  селища  змогли  отримати  відповіді  на  актуальні  питання  щодо
застосування  земельного законодавства,  захисту права власності та заходів  протидії
рейдерським  захопленням  земель.     Під  час  консультування  були  розповсюджені
інформаційні буклети на тему: «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із
земель державної і комунальної власності», «Реалізація права учасників АТО на землю та
житло»,  «Бюро правової  допомоги:  Ваш юридичний  провідник»,  «Безоплатна правова
допомога  в  Україні»,  а  також  наступні  методичні  рекомендації:  «Програма  надання
безоплатної  правової  допомоги»,  «Функції  та  основні  завдання  відділу  взаємодії  з
суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Управління  державної  реєстрації»,  «Вимоги  до  форм  та  змісту  скарги  на  дії  або
бездіяльності державних реєстраторів» та інші.

31  серпня  2017  року  заступником  начальника  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги» Волковою А. спільно з представниками Головного територіального управління
юстиції  в  Харківської  області  була організована робота виїзного мобільного пункту у
смт. Прудянка Дергачівського району Харківської  області.  Під  час  роботи мобільного
пункту    5    мешканців селища  змогли отримати   відповіді на актуальні питання щодо
застосування земельного законодавства,   захисту права власності та заходів протидії
рейдерським захопленням земель.
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04 вересня 2017 року головним спеціалістом   відділу «  Нововодолазьке бюро правової
допомоги  »   Обідою  О.  спільно  з  головним  спеціалістом  відділу  взаємодії  з  суб'єктами
державної  реє  страції    та підвищення  кваліфікації  державних реєстраторів  Управління
державної  реєстрації  Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській
області  Вербицькою Н.  М.  була  організована  робота  виїзного  мобільного  пункту  у  с.
Просяне Нововодолазького району Харківської області.   В ході заходу було проінформовано
про місцезнаходження та напрямки діяльності Нововодолазького бюро правової допомоги
та можливість отримання безоплатної правової консультації з земельних та будь-яких
інших правових питань. Присутнім було роз’яснено вимоги чинного законодавства щодо
захисту прав землевласників та землекористувачів, а також було проінформовано про
діяльність гарячої урядової лінії ГТУЮ у Харківській області, на яку можна звертатись з
правових питань, і зокрема з питань незаконного рейдерського захоплення земель.     Під час
роботи  мобільного  пункту  мешканці  села  змогли  отримати  відповіді  на  актуальні
питання  щодо  застосування  земельного  законодавства,  захисту  права  власності  та
заходів протидії рейдерським захопленням земель та інших правових питань.   
Також  були  розповсюджені  інформаційні  буклети  на  тему:  «Безоплатна  передача
земельної  ділянки  громадянам  із  земель  державної  і  комунальної  власності»,  «Бюро
правової  допомоги:  Ваш  юридичний  провідник»,  «Безоплатна  правова  допомога  в
Україні».
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12  вересня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  спільно  с  представником  Ізюмської  районної  державної
адміністрації Дуванським С.В. та головними спеціалістом відділу з розгляду звернень та
забезпечення д  іяльності  комісії  з  питань розгляду скарг у  сфері  державної  реєстрації
Управління  державної  реєстрації  Головного  територіального  управління  юстиції  у
Харківській  області  Кривошеєва  Ю.Ю.  провели  зустріч  з  мешканцями  с.  Кам’яна
Ізюмського  району  Харківської  області.  Присутнім  було  роз’яснено  вимоги  чинного
законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів, а також було
проінформовано про діяльність гарячої урядової лінії ГТУЮ у Харківській області, на яку
можна  звертатись  з  правових  питань,  і  зокрема  з  питань  незаконного  рейдерського
захоплення земель. 

18 вересня 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. спільно з головним спеціалістом відділу розгляду   звернень та забез-
печення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управлі-
ння державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській
області Д.І. Щогла було здійснено виїзд мобільної точки до села Довжик Золочівського ра-
йону  Харківської  області.    В  рамках  роботи  мобільної  точки  доступу  було  надано
консультації щодо захисту прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи уро-
жаю та доведено до громадян про можливість оперативного отримання безоплатної
правової допомоги. Також було наголошено на необхідністі швидко та ефективно реагу-
вати на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення земель та майна. А
також  повідомлено  про  старт  загальнонаціонального  просвітницького  проекту
Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!».     Під час заходу було проконсультовано шість
представників агропромислового комплексу з питань щодо застосування земельного зако-
нодавства та обговорено проблемні питання захисту права власності Окрім цього, акту-
альними для жителів сільської місцевості були не лише земельні питання, але й питання
порядку призначення та перерахунку субсидії, прийняття спадщини, позбавлення батьків-
ських прав, про порядок надання скарг у сфері державної реєстрації та інше. По закін-
ченні заходу всім учасникам було розповсюджено інформаційні буклети правового харак-
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теру  на  наступні  теми:  «Бюро  правової  допомоги:  ваш  юридичний  провідник»,  «Без-
оплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної влас-
ності».

17 серпня 2017 року працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. та Дяченко Р. за участю БФ «Право на захист» проведений круглий стіл на
тему:  «Проблеми  захисту  прав  внутрішньо  переміщених  осіб».  Метою  заходу  стало
об`єднання зусиль держаних установ, органів місцевого самоврядування, громадськості у
пошуку ефективної реалізації механізму захісту прав і свобод вимушених переселенців у м.
Люботин.

На круглому столі обговорювалися наступні питання: законодавство України, що
регулює  правовий  статус  ВПО;  проблеми  реалізації  прав  ВПО;  досвід  БФ “Право  на
захист”  з  питань  реалізації  прав  ВПО;  огляд  питань  з  якими  звертаються  ВПО  до
Люботинського  бюро  правової  допомоги;  шляхи  підвищення  ефективності  механізму
захисту прав ВПО.

В роботі круглого столу взяли участь секретар Люботинської міської Ради Гречко
В.І., директор міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Микитенко
М.Ю.;  головний  спеціаліст  служби  у  справах  дітей  Мухін  С.О.,  головний  спеціаліст
відділу освіти Вележинська Н. М., начальник відділу з призначення і виплати пенсій м.
Люботин  УПФУ  Кожевнікова  О.  Є.;  начальник  відділу  пільг  та  соціальних  гарантій
УПСЗН Масолітіна В.Л.; провідні фіхівці з питань зайнятості Люботинського міського
центру зайнятості Міщенко Л. Ю., Коврига М. А., соціальний працівник Територіального
центру соціальних служб Іващенко В.Б.; методист Люботинської центральної бібліотеки
Сєрбіна С.В., Голова правління МГО «Центр розвитку громади м. Люботина» Бутенко
А.С.; 
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В ході  роботи круглого  столу  відбувся  ефективний діалог  представників  органів
місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій м. Люботина.
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18  серпня  2017  року  заступник  начальника    відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги»  Дзьонь  О.    було  проведено  правопросвітницьку  бесіду  із  соціальними
працівниками    Територіального центру соціального обслуговування Золочівського району.
Працівники звертались     з     питаннями щодо соціального захи  сту    населення, зокрема щодо
пенсійного забезпечення, отримання пільг для малозабезпечених сімей, порядку визнання
особи  такою,  що  втратила  право  на  користування  житлом.     Також  було  роздано
тематичні буклети та наголошено,     що реалізувати своє право на безоплатну правову
допомогу кожен громадянин може, звернувшись до   бюро правової допомоги.

 

21  серпня  2017  року  начальник  відділу  «Дергачівське  бюро  правової  допомоги»
Ярошенко Н. прийняла участь у засіданні круглого столу на тему «Захист прав власників
та землекористувачів», який було організовано на базі Дергачівської районної державної
адміністрації  Харківської  області  з  представниками  структурних  підрозділів
Дергачівської районної адміністрації, відділу Держгеокадастру у Дергачівському районі
за  участю  голови  Дергачівської  районної  адміністрації  Жидкова  К.С.,  начальника
Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області  Чурсіна  О.В.,
заступника  начальника  головного  територіального  управління  юстиції  з  питань
державної  реєстрації  –  начальник  Управління  державної  реєстрації  Головного
територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області  Єгорової  Т.П.,  завідувача
Дергачівської  держнотконтори  Харківської  області  Якименко  О.І.,  начальника
Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Дергачівському та Золочівському
районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області Мозгового
Ю.В.  та  начальника  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  по
Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління юстиції
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у  Харківській  області  Бурлуцької  Т.О.  Основним  питанням  круглого  столу  стало
обговорення запобігання рейдерському захопленню землі в регіоні.

22  серпня  2017  року  начальником відділу  «Дергачівське  бюро  правової  допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного
стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали   3   громадян.

На виконання п. 1.4.7. Квартального плану заходів Третього харківського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІІІ квартал 2017 року та з
метою підвищення правової обізнаності населення Третім харківським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 23 серпня 2017 року були проведені
правопросвітницькі  заходи  з  нагоди  святкування  Дня  Державного  прапору  України  в
м.Харків,  та населених пунктах Харківської області: м. Дергачі,  смт Золочів,  м. Ізюм,
м.Люботин, смт Нова Водолага.

23  серпня  2017  року  з  10:00-13:00  під  час  проведення  урочистих  заходів
присвячених Дню Державного прапору   України   та святкуванню Дня міста Харкова було
проведено  право-просвітницький  захід  Регіональним  центром  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях  спільно  з  Третім
харківським  місцевим    центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги
(надалі - Центр)  .   

Працівники  Центру,  Гончарова  Ганна  –  заступник  начальника  відділу  правової
інформації  та  консультацій,  Чирик  Сергій  -  заступник  начальника  відділу  організації
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  адвокатами,  Некрут
Анна - заступник начальника відділу представництва 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   
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«Дергачівське бюро правової допомоги»

23 серпня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  правопросвітницький  захід  для  працівників  управління
Державної  казначейської  служби  України  Дергачівського  району,  спрямований  на
вшанування багатовікової  історії  українського державотворення,  державної  символіки
незалежної України, виховання поваги громадян до державних символів країни.

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

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3


житловим  приміщенням,  стягнення  нарахованої,  але  не  виплаченої  заробітної  плати,
порядок оформлення спадщини.

«Золочівське бюро правової допомоги»

Головним спеціалістом    відділу    «  Золочівське бюро правової допомоги  »     Шевченком
Д.   23 серпня 2017 року до Дня Державного прапора   України   і Дня незалежності України
для вихованців Золочівського ДНЗ № 2     була проведена правова вікторина «Мої права». 

На заході  були присутні  27 дітей зі  старшої та середньої  групи   закладу  .  Для
дітлахів була підготовлена в ігровій формі інформація про державні символи України та
права дітей, а також цікаві правові загадки та задачі.   Окрім цього, дітям були роздані
листівки для дітей «Я маю право».   В кінці заходу всіх учасників чекали солодкі призи.
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«Ізюмське бюро правової допомоги»

Хотетовська Т., заступник начальника     відділу «  Ізюмське бюро правової допомоги  »
23  серпня  2017  року  провела  правопросвітницький  захід   до  Дня  Державного  прапору
України,   в ході якого громадян  и мали змогу ознайомитись   з умовами надання безоплатної
правової  допомоги  та   отримати  консультації  з  правових  питань.     А  також  головний
спеціаліст відділу  Стьопичкіна  Світлана  Олександрівна    прийняла  участь  у  святкових
заходах з нагоди Дня Державного прапора   України, а саме: на     урочистому мітинг  у  , на
якому присутні були керівництво міста   Ізюм  ,  представники громадськості,  працівники
виконавчих  органів,  підприємств та установ міста.   Після  мітингу  Стьпичкіною С.О.
було проведено   «вуличне інформування громадян» та поширені буклети про роботу бюро
правової допомоги та доступ до безоплатної правової допомоги.
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«Люботинське бюро правової допомоги»

23  серпня  2017  року    головним  спеціалістом    відділу    «  Люботинське  бюро  правової
допомоги  »     Дяченком Р.   до 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. 

Також,    Дяченко  Р.  ,  прийняв  участь  у  урочистих  заходах  викон  авчого    комітету
Люботинської міської ради   – мітингу до Дня державного прапору України  .

«Нововодолажське бюро правової допомоги»
22 серпня 2017 року з нагоди святкування Дня Державного Прапора України та

Дня  незалежності  України,  з  метою  підвищення  рівня  правової  освіти  громадян,
формування у них правової культури, головний спеціаліст відділу «Нововодолазьке бюро
правової допомоги» Пілюгін Д. спільно з фахівцями Нововодолазького районного центра
зайнятості провів правоосвітній захід для громадян, які шукають роботу, спрямований
на інформування про норми законодавства щодо державних символів України, права та
свободи людини, їх реалізації та захисту, отримання безоплатної правової допомоги.   По
завершенню лекції було надано відповіді на запитання громадян та роздано інформаційні
буклети про діяльність бюро та буклети з різних правових питань.
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             21  серпня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги» Волкова А. прийняла участь у роботі виїзного прийому доступу до системи
безоплатної  правової  допомоги,  організованого  представниками  Головного
територіального  управління  юстиції  в  Харківської  області  у  місті  Дергачі.  Під  час
роботи  виїзного  пункту  мешканці  міста  змогли  отримати  відповіді  на  актуальні
питання щодо застосування земельного законодавства, захисту права власності та інші
правові питання.

22
серпня

2017 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової  допомоги» спільно зі
співробітниками Ізюмського МРВ з питань пробації та з міським центром СССДМ взяла
участь  в  проведенні  інформаційно-профілактичного  заходу  «Насилля  –  це  сміття»
спрямованого на протидію насиллю.    Представники Ізюмського МЦСССДМ та бригади
соціально-психологічної  допомоги  провели  бесіду  з  питань  виявлення,  подолання
насильства,  юридичні  аспекти обговорила з присутніми представник Ізюмського бюро
правової  допомоги.     У  ході  проведення  вуличної  акції  були  роздані  буклети,  брошури  з
тематики заходу, буклети з питання надання безоплатної правової допомоги та буклети
про бюро правової допомоги.

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1869556476388607/1869556239721964/?type=3


28  серпня  2017  року  заступником начальника  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги» Дзьонь О. було проведено конструктивний діалог із фахівцями    Золочівського
районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді про роботу з   прийомними
сім’ями  та  батьками-вихователями  з  метою  захисту  прав  дітей-сиріт  та  дітей
позбавлених батьків  ського   піклування. 

 

29  серпня  2017  року  начальником  «Дергачівського  бюро  правової  допомоги»
ЯрошенкоН.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  на  базі  створеного  мобільного
пункту, організованому в Дергачівському районному відділі  державної реєстрації  актів
цивільного стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних
питань отримали   6   громадян.

30-31 серпня 2017 року головний спеціаліст відділу  «Люботинське  бюро правової
допомоги» Дяченко Р. прийняв участь у дводенному тренінгу на тему: «Вторинна правова
допомога для внутрішньо переміщених осіб та осіб, що постраждали у ході конфлікту:
судова практика та нормативно-правова база», який організований Норвезькою Радою у
справах біженців у м. Кремінна Луганської області.
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04 вересня 2017   року заступником начальника відділу «Золочівське  бюро правової
допомоги»  Дзьонь  О.  на  базі  Золочівського  районного  центру  зайнятості  проведено
семінар для тимчасово безробітних осіб на тему: «Легальна зайнятість». Фахівець бюро
розповіла про порядок розірвання трудового договору    з    працівниками у  випадку змін в
організації виробництва і праці, в тому    числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання  підприємства,  установи,  організації,  скорочення  чисельності  або
штату працівників. Також було повідомлено про типові порушення прав працівників, що
допускаються роботодавцем під час процедури звільнення   з   даної підстави, зазначив як їх
уникнути і захистити свої законні інтереси та наголосив на змінах до Закону України
«Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу. По завершенню змістовного та інформативного
заходу бажаючим було надано індивідуальні консультації Громадяни зверталися   з   питань
трудового, земельного, сімейного права та соціального захисту. Працівник бюро також
забезпечила присутніх інформаційними матеріалами та буклетами.

05 вересня 2017 року начальником відділу «Дергачівського бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного
стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали   3   громадян.

06 вересня  2017 року  начальник відділу  «Люботинське  бюро правової  допомоги»
Йолкіна Л. провела виїзний прийом громадян у мобільному пункті, який організований у
Харківському  РВ  з  питань  пробації   Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України  . В
ході прийому було правові консультації отримали 4 громадянина.
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06  вересня  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Дергачівського  бюро
правової допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному
пункті,  організованому  в  Дергачівському  районному  центрі  зайнятості,  під  час  якого
правові консультації з різних питань отримали   2   громадян.

0  7     вересня 2017 року начальником відділу «Дергачівського бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Управлінні праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА,
під час якого правові консультації з різних питань отримали   5     громадян.

12 вересня 2017 року начальником відділу «Дергачівського бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Дергачівсько  му   районно  му   відділі державної реєстрації актів цивільного
стану    ГТУЮ    у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали     3   громадян.

13  вересня  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Дергачівського  бюро
правової допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному
пункті,  організованому  в  Дергачівському  районному  центрі  зайнятості,  під  час  якого
правові консультації з різних питань отримали   4   громадянина.

13 вересня 2017 року працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л.  та Дяченком Р.  було проведено    сумісний прийом громадян, які  є особами,
умовно  засудженими  до  позбавлення  волі,  організований  на  базі  Люботинського  бюро
правової  допомоги  разом  з  Харківським  РВ  з  питань  пробації  Північно-Східного
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міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації
Міністерства юстиції  України.  У ході  прийому два чоловіки  отримали консультації  з
питань трудового та цивільного права.

15  вересня  2017  року  головний  спеціаліст  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги»  Дяченко  Р.  провів  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,  який
організований у Люботинському міському центрі зайнятості. В ході прийому було правові
консультації отримали 4 громадянина.

19 вересня 2017 року заступник начальника відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги Чирик С. прийняв участь у робочій групі при Головному те-
риторіальному управлінні юстиції у Харківській області щодо реалізації повноважень у
сфері реєстрації громадських формувань.
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21 вересня 2017 року заступник начальника відділу "Дергачівське бюро правової до-
помоги" взяла участь у виїзному заході, огранізованому спільно з Дергачівським районним
центром зайнятості, під час якого усі бажаючі змогли отримати консультації з правових
питань у мобільному пункті, який працював на центральній площі міста Дергачі. Крім
цього під час роботи мобільного пункту серед місцевих мешканців були розповсюджені
інформаційні матеріали щодо функціонування Дергачівського бюро правової допомоги, йо-
го мети та задач.

25 вересня 2017 року працівники Центру Чирик С., Пілюгін Д., Йолкіна Л., Волкова
А.,  Шевченко  Д.  взяли  участь  у  тренінгу  з  кримінально-процесуальних  питань  для
надавачів безоплатної первинної правової допомоги



 

Працівниками  Центру  проводились  інформаційно-роз’яснювальні  та
комунікативні заходи, а саме:

17 червня 2017 року на каналі ОТБ у програмі "PRO закон" відбулась трансляція
сюжету про діяльність відділу «Дергачівське бюро правової допомоги».

-10

01 липня 2017 року відділом "Золочівське бюро правової допомоги" Третього
харківського місцевого центру з надання БВПД була розміщена стаття на тему: "Житло
у спадок. Чи втрачаються субсидії". В черговому випуску Першої міжрайонної газети
"Зоря" № 51-52 (11173-11174) від 01 липня 2017 року відділом "Золочівське бюро правової
допомоги" Третього харківського місцевого центру з надання БВПД була розміщена ста-
ття на тему: "Житло у спадок. Чи втрачаються субсидії"



У черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 28 від 8 липня 2017 року
відділом "Дергачівське бюро правової допомоги" на прохання читачів висвітлена інфор-
мація про порядок і умови отримання податкової знижки за оплату вартості навчання.



На офіційному сайтi м.  Iзюм та  Iзюмської  райдержадміністрації  працівниками
відділу  «Ізюмське  бюро  правової  допомоги»  Хотетовською  Т.  та  Стьопичкіною  С.
поширювалась інформація стосовно проведення конкурсу для громадських радників

http://city-izyum.gov.ua/konkurs-na-navchannya-dlya-gromadskikh-r/

На офіційном сайті м. Люботин статті про проведення конкурсу на навчання для
громадських  радників,  який  організовує  Координаційний  центр  з  надання  правової
допомоги

http://city-izyum.gov.ua/konkurs-na-navchannya-dlya-gromadskikh-r/


27 липня 2017 року на каналі ОТБ у програмі «PRO закон» відбулась трансляція сю-
жету про зайнятість насeлeння за участю працівників Центру

03 серпня 2017 року на каналі ОТБ у програмі "PRO закон" вийшов сюжет за уча-
стю працівників Гончарової Г., Некрут А. та Чирика С., якими було роз'яснeно про послу-
ги,  які  надаються Цeнтром, співпрацю  Цeнтру з іншими організаціями,  а  також про
процeдуру дeржавної рeєстрації громадських формувань.

-10

05 cерпня 2017 року у черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 32 від від-
ділом «Дергачівське бюро правової допомоги» на прохання читачів висвітлена інформація
про порядок нарахування  і  термін  сплати податку на нерухомість,  а  також про від-
повідальність, передбачену за несвоєчасне виконання даного грошового зобов'язання.



26 серпня 2017 року в черговому випуску Першої міжрайонної газети "Зоря" № 67-68
(11189-11189) відділом "Золочівське бюро правової допомоги" була розміщена стаття на
тему: "Змінилась назва вулиці. Що робити з документами"



У інформаційному бюлетені Люботинської міської ради «Люботинський вісник» №
8 за  серпень  2017  року  розміщені  дві  статті  на  тему  «Аліменти на  дитину:  нове  у
законодавстві»  та оголошення про проведення навчання для громадських радників,  які
організовується Координаційним центром з надання правової допомоги»

На  офіційному  сайтi  газети  «Обрії  Ізюмщини»   поширювалась  інформація  за
темою «Субсидії по-новому»
http://obrii.com.ua/main/14165-subsidiyi-po-novomu.html

http://obrii.com.ua/main/14165-subsidiyi-po-novomu.html


та за темою «Рейдерство в аргарному секторі»
http://obrii.com.ua/main/14214-rejderstvo-v-argarnom-sektori.html

26 серпня 2017 року у черговому випуску газети "Вісті Водолажчини" № 34 (10424)
Нововодолазьке  бюро  правової  допомоги  Третього  харківського  місцевого  центру  з
надання БВПД опублікувало статтю про безоплатну правову допомогу.

http://obrii.com.ua/main/14214-rejderstvo-v-argarnom-sektori.html


Розміщення інформації про діяльність бюро на сторінці центру у мережі Фейсбук 
Facebook.



Проводились  інформаційно-просвітницькі  заходи  («вуличне  інформування»)  та
розповсюдження  друкованої  інформації  про  роботу  Центру,  бюро  правової  допомоги,
зміни у діючому законодавстві, що стосуються розширення кола осіб, які мають доступ
до безоплатної вторинної правової допомоги. 
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На виконання листа Координаційного центру з надання правової допомоги № 29-
1499 від 24.05.2017 року «Відкрий Європу. Європа без віз» були розміщенні плакати про



головні  правила  безвізового  режиму  з  ЄС  у  приміщеннях  Центру  та  бюро  правової
допомоги

Розповсюдження  Соціальної  газети,  що  вміщує  інформацію  з  попередження
шахрайства 

  



 

30 червня 2017 року працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. та Дяченком Р. були розроблені інформаційні листівки "Доступні ліки".



Розробка  та  друкування  оновлених  букле

 

Протягом звітного періоду працівниками Центру відділів бюро правової допомоги
були продовжені заходи щодо розповсюдження інформації про роботу Центру та бюро
правової  допомоги,  їх  цілі  і  задачі,  а  також щодо  зміни у  діючому законодавстві,  що
стосуються розширення кола осіб, які мають доступ до БВПД,  розміщення відповідних
інформаційних  оголошень  на  зупинках,  на  дошках  оголошень,  в  приміщеннях  органів
місцевого самоврядування, органах влади та інших місцях, де ця інформація може бути
доведена до максимальної кількості мешканців територіальних громад.



  

  



 



У зв’язку з відкриттям 23 серпня 2017 року у м. Харків Регіонального центру
послуг відкрито мобільну пункт Центру, де кожного першого вівторка з 09:00 до 12:00
години надаються  юридичні  консультації  та  роз'яснення  громадянам,  а  також
роз’яснюється про доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Кожного другого понеділка місяця з 09:00 до 12:00 години на базі Центру
надання  адміністративних  послуг  відкритий  мобільний  пункт  Центру,  де  надаються
юридичні консультації та роз'яснення громадянам, а також роз’яснюється про доступ
до безоплатної вторинної правової допомоги. 



    

Кожного  першого  четверга  місяця  з  11.00  до  13.00  години  продовжують  свою
роботу мобільні  консультаційні  пункти Центру на базі  районних судів  м.  Харкова та
Харківської області. 

Працівниками  Центру  та  бюро  правової  допомоги  були  підготовлені
методичні рекомендації на теми: 

«Підстави та правові наслідки визнання угод недійсними»
«Позбавлення права користування житловим приміщенням»
«Підстави та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою або померлою»



«Допомога по безробіттю»
«Цивільні права малолітніх і неповнолітніх, іх цивільно-правова відповідальність»
«Порядок та підстави проведення виплат Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб за зобов’язанням неплатоспроможного банку»
«Ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»
«Загальна характеристика дисціплінарної відповідальності працівників»
«Цивільно-правове регулювання відносин споживчого кредитування»
«Ваучер для підтримання конкурентної спроможності осіб на ринку праці»
«Визначення місця проживання дитини».

Центром  забезпечується  надання  доступу  до  електронних  сервісів
Міністерства юстиції України.

Працівники  Центру  своєчасно  та  якісно  виконували  важливі  завдання,
визначених  наказами  та/або  листами  Координаційного  центру  з  надання  правової
допомоги,  Регіонального центру з  надання безоплатної вторинної  правової  допомоги у
Харківській області, які мали найвищий ступень пріоритетності та передбачали високий
рівень відповідальності виконавців.

Розділ  2.  Створення  ефективної  системи  управління  правовими  знаннями  та
розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських  мереж
системи БПД

Для  розвитку довідково-інформаційної  платформи  правових  консультацій
«WikiLegalAid» заступник начальника відділу представництва Некрут А.О. підготовила
та доповнила інформаційний матеріал з типових питань: «Податкова знижка з податку
на доходи фізичних осіб», «Порушення правил добросусідства при користуванні землею»,
«Дисциплінарна  відповідальність  працівника»,  «Стягнення  матеріальної  та  моральної
шкоди в результаті дорожньо-транспортної пригоди», «Організація роботи та порядок
звернення  до  ЄСПЧ»,  «Відпустки.  Іх  види  та  порядок  надання»,  а  також  провела
систематичний  аналіз  щодо  удосконалення  вже  раніш  загружених  юридичних
консультацій для консультування суб’єктiв права на безоплатну правову допомогу.

Розділ 3 Децентралізація системи БПД

26  червня  2017  року  т.в.о.  директора  Центру  Гончаров  В.  прийняв  участь  у
робочій нараді з директором Бородавкою А., заступником директора Гайворонською В.
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській
та  Харківській  областях.  В  ході  наради  обговорювались  питання  роботи  місцевих
центрів,  правопросвітницьких  заходів,  порядок  розгляду  скарг,  які  надходять  до
Регіонального  центру,  організація  роботи  місцевих  центрів  та  бюро,  проведення
навчальних заходів для працівників РЦ, МЦ і бюро та інші організаційні питання.

26 липня 2017 року начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаров В. провів зустріч з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу та надав їм консультативна допомогу
щодо порядку оформлення актів за виконаними дорученнями. 



27 липня 2017 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні Кері-
вної  ради,  яке  відбулось  у  приміщенні  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги в Луганській та Харківській областях, в якій приняли участь
директори місцевих центрів Харківської та Луганській областей. Під час засідання були
підведені  підсумки  роботи  регіонального  та  місцевих  центрів  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги в Луганській та Харківській областях у звітному періоді, за
перше півріччя 2017 року.

У  серпні-вересні  2017  року  начальник  відділу  організації  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаров В. проводив зустріч з
адвокатами,  які  надають  безоплатну  вторинну  правову  допомогу  та  надавав  їм
консультативна допомогу щодо порядку оформлення актів за виконаними дорученнями. 

Щопонеділка  директор  Центру  Сіренко  О.  проводить  робочі  наради  та
внутрішні  навчання  працівників  Центру  включно  і  працівників  відділів  бюро  правової
допомоги з питань основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань
комунікації:  проведення  правопросвітницьких  заходів,  розміщення  інформаційних
матеріалів, презентацій, організація та проведення круглих столів тощо.



Розділ  4.  Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення
надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та  впровадження  інших  новітніх
інформаційних технологій

За  допомогою  системи  КІАС  забезпечується  збір,  узагальнення  та  аналіз
статистичних  даних  про  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги:
узагальнюється практика звернення осіб до Центру; узагальнюється практика типових
та успішних справ. 

Постійно  проводиться  аналіз  функціонування  системи  КІАС  щодо
необхідності її модернізації.

Організована  робота  дистанційних  пунктів  доступу  до  БВПД  через
налагодження  Skype-зв’язку,  зокрема,  з  використанням  можливостей  системи
«Бібліоміст» з районними бібліотеками Харківської області: Золочівською, Дергачівською
та Нововодолазькою, а також бібліотекою ім. Короленка

Постійно проводиться робота з основних напрямків діяльності Центру





 

Здійснюється  постійне  наповнення  та  оновлення  сторінки  центру  в  соціальній
мережі Facebook. 



Постійно надається та оновлюється реклама про роботу Центру: 
- розміщення рекламного банеру в газеті «Слобідський край»;
- в печатних засобах: газета «Харківський кур’єр», газета «Бесплатка» та газета

«Прем’єр»;
- на сайтах, порталах та дошках оголошень: «057.ua», 

«Kharkov.ukrgo.com», «OLX.ua», «ALLKharkov.info», 
«Kharkov.kh.sprosus.com.ua».



Розділ 2. Результативні показники діяльності

За період з 01 липня по 30 вересня 2017 року (3 квартал)Третім харківським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 
що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1706 хвернень 
клієнтів, 1632 особам було надано правову консультацію, 282 з них написали письмову заяву 
про надання БВПД.

№
з/п

Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 
звернень

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД

1 Відділ правової інформації та 
консультацій

552 549 187

2 Відділ «Дергачівське БПД» 262 243 19

3 Відділ «Золочівське БПД» 172 169 3

4 Відділ «Ізюмське БПД» 273 226 51

5 Відділ «Люботинське БПД» 253 251 19

6 Відділ «Нововодолазьке  БПД» 194 194 3

7 Разом по МЦ 1706 1632 282

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 273 рішення 
про надання БВПД та надано 231 доручень адвокатам та 51 накази штатним працівникам 
(представництво інтересів в суді або оформлення процесуальних документів)

В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:
соціального забезпечення 269 (15,77%), спадкового 175 (10,26%), сімейного 169 (9,91%), 
медичного 5 (0,29%), трудового 93 (5,45%), адміністративного 114 (6,68%), земельного 123 
(7,21%), договірного 140 (8,21%), житлового 86 (5,04%), інших цивільних 317 (18,58%), 
виконання судових рішень 20 (1,17%), неправових 9 (0,53%),інших 179 (10,49%)








