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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
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м. Харків
Соціальні: пенсійне забезпечення державного службовця, перерахунок пенсії,
умови отримання субсидії у разі оренди житла, порядок оформлення і отримання
субсидії, призначення пенсії за віком, переоформлення пенсії ВПО, порядок
обчислення страхового стажу.
Спадкові питання: порядок спадкування за заповітом, порядок визначення
додаткового строку для прийняття спадщини, порядок відмови від частини у
спадщині, щодо черги в спадкуванні.
Сімейні питання: розірвання шлюбу, встановлення місця проживання дитини,
стягнення аліменти на дитину, позбавлення батьківських прав.
Медичні питання: встановлення групи інвалідності.
Трудові питання: заборгованість по заробітній платі, порядок укладання
трудового договору, порядок і особливості звільнення працівника за власним
бажанням, відповідальність за порушення законодавства про оплату праці,
порядок підтвердження трудового стажу.
Адміністративні питання: державна реєстрація внесення змін до статутів ГО,
порядок звернення громадян до державної установи.
Земельні питання: приватизація земельної ділянки, встановлення межі на
земельну ділянку.
Договірні питання: щодо договору довічного утримання, щодо договору підряду,

заборгованість 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,
отримання паспорту громадянина України, щодо визнання особи недієздатною.
o Виконання судових рішень: порядок звернення стягнення на заробітну плату
боржника, видача дублікату виконавчого листа, виправлення помилки у судовому
рішенні, заміна сторони у виконавчому провадженні.
o Інші питання: пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні,
обов'язки свідка у кримінальному провадженні, оскарження дій працівників поліції.
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м. Дергачі Харківської області
Соціальні питання Призначення пенсій (для різних категорій осіб); Перерахунок
пенсій; Пільги для соціально-вразливих суспільних груп (інваліди 1-3 гр., інваліди
дитинства, особи, що втратили годувальника та інш.); Порядок оформлення і
отримання соціальної державної допомоги (малозабезпеченими, одинокими
матерями, інвалідами і інш.); Пільги та компенсації для різних категорій
пільговиків; Порядок оформлення і отримання субсидій на оплату послуг ЖКГ;
Про отримання або повернення адресної допомоги ВПО
Спадкові питання Порядок спадкування за законом та за заповітом; Вступ у
спадок у судовому порядку, визнання заповіту недійсним; Умови і особливості
фактичного вступу у спадок
Сімейні спори Розірвання шлюбу; Стягнення аліментів на утримання дитини;
Поділ майна подружжя; Позбавлення батьківських прав або встановлення
батьківства; Встановлення опіки; Реєстрація актів цивільного стану
(народження, смерть, зміна прізвища, ім'я та інш.);
Трудові питання Про укладання та припинення трудового договору;
Підтвердження трудового стажу, внесення змін у записи в трудовій книжці та
інш.; Стягнення заборгованості по заробітній платі з підприємства-банкрута;
Порядок взяття безробітних на облік у центрі зайнятості і отримання виплат;
Земельні правовідносини Порядок виділення земельної ділянки учасникам АТО;
Встановлення меж земельної ділянки; Порядок отримання кадастрового номеру
на земельну ділянку; Порядок приватизації земельної ділянки; Реєстрація права
власності на земельний пай та інші питання, пов'язані з переходом права
власності або користування на земельний пай; Правила спільного користування
земельною ділянкою, дотримання правил добросусідства та інш;
Житлові питання Порядок визнання особи такою, що втратила право
користування житлом; Порядок реєстрації місця проживання особи, у тому числі
реєстрації місця проживання дитини, підстави для вселення; Узаконення
самочинного будівництва або реконструкції житлового будинку і визнання права
власності; Приватизація житла; Правила користування місцями загального
користування у квартирі;
Договірні питання Особливості укладання договору дарування нерухомості, його
розірвання або визнання недійним; Виконання умов кредитного договору;
Укладення договорів купівлі-продажу, оренди нерухомого майна; Про порядок
повернення коштів за договором; Стягнення заборгованості за послуги, що
надаються ОСББ;
Інші цивільні Реєстрація права власності на нерухомість, відновлення втрачених
документів про право власності; Питання, пов'язані з отриманням і оплатою
вартості комунальних послуг; Набуття громадянства України; Отримання
паспорту у формі ІD-картки; Про захист прав споживачів;

Виконання судових рішень Зняття або накладання арешту з майна боржника;
Розмір пені та іншу відповідальність за несплату аліментів на утримання дитини;
Про звільнення від сплати податку з доходу фізичних осіб.
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смт Золочів Харківської області
Соціальні питання: оформлення пенсії за віком, оформлення пільгової пенсії за
вислугу років, перерахунку розміру пенсії.
Спадкові питання: складання (посвідчення ) заповіту, оформлення спадщини за
законом (за заповітом), порядку спадкування, щодо черги спадкоємців.
Сімейні питання: зміна імені (зміна імені дитини), визнання батьківства,
внесення змін до актових записів про шлюб (про розірвання шлюбу, про
народження, про смерть), державна реєстрація шлюбу у скорочені строки ( з
громадянином іноземної держави), розірвання шлюбу через органи ДРАЦС (в
судовому порядку), визнання батьківства громадянином Російської Федерації.
Медичні питання: відшкодування витрат на лікування в наслідок виробничої
травми (ДТП, помилки лікаря).
Трудові питання: працевлаштування за контрактом, за сумісництвом, на сезонні
роботи, щодо легальної зайнятості, поновлення записів в трудовій книжці.
Адміністративні питання: зняття з реєстрації (з згодою, чи за рішенням суду;
дорослої людини, неповнолітньої особи), внесення змін до статутних документів
громадських організації (професійних спілок).
Земельні питання: оподаткування земельної ділянки, укладання договору оренди
(земельної ділянки; будинку, нежитлового приміщення), реєстрація нерухомого
майна (земельної ділянки; будинку), зміна цільового призначення земельної ділянки.
Договірні питання: оформлення договору довічного утримання, договору
дарування, купівлі-продажу, оренди нежитлового приміщення
Житлові питання: втрата права користування житловим приміщенням.
Інші цивільні: поновлення втрачених правовстановлюючих документів
Виконання судових рішень: стягнення на заробітну плату боржника, зняття
арешту з майна боржника.
м. Ізюм Харківської області
Соціальні питання: оформлення субсидії, сплата заборгованості за комунальні
послуги з врахуванням субсидії або пільг, виплата допомоги ВПО, виплати на
поховання у разі смерті особи на тимчасово окупованій території, пільги для
учасників АТО.
Спадкові питання: оформлення спадщини, в тому числі в судовому порядку
визнання права на майно в порядку спадкування, поновлення строку на прийняття
спадщини.
Сімейне питання: розділ майна, розірвання шлюбу, стягнення аліментів,
позбавлення батьківських прав, оспорювання батьківства.
Медичні питання: порядок зміни групи інвалідності.
Трудові питання: розірвання трудового договору( роботодавець знаходиться на
тимчасово окупованій території ), стягнення заробітної плати, оформлення
пенсії за віком та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, отримання депозиту у
разі, якщо банк ліквідується, сплата земельного податку( пільги), відновлення
втраченої трудової книжки.
Адміністративні питання: відновлення втраченого паспорта, перереєстрація
громадської організації ( у зв’язку з внесенням відомостей стосовно
неприбутковості).
Земельні питання: визначення порядку користування земельною ділянкою.

o Договірні питання: Стягнення заборгованості за кредитним договором.
o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням.
o Інші цивільні: зняття арешту з банківських карток при виконанні судового
рішення, встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території,
встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання
особи безвісно відсутньою, скасування рішення суду( в тому числі заочного) по
цивільній справі в апеляційному порядку.
м. Люботин Харківської області
o
Соціальні питання Порядок надання житлової субсидії(2); порядок оформлення
допомоги(компенсації) по догляду за особою, яка досягла 80-ти річного віку; порядок та
розмір отримання допомоги на поховання, порядок обчислення страхового стажу для
нарахування пенсії; порядок отримання матеріальної допомогу за втрачене майно в
результаті пожежі; порядок надання БВПД;
o
Інші цивільні Відповідальність за несплату коштів за ком.послугу на тимчасово
непідконтрольній Україні території; порядок відновлення втраченного провадження;
порядок виділення в натурі частки у нерухомому майні;
o
Сімейні питання Порядок поділу спільної сумісної власності подружжя; порядок
виїзду за кордон дитини до 16 років в супроводі одного із батьків без дозволу іншого;
порядок стягнення аліментів на утримання дружини(2); правове регулювання обов'язку
дорослих дітей утримувати своїх непрацездатних батьків; порядок стягнення аліментів
на неповнолітню дитину;
o
Виконання судових рішень Порядок видачи дублікату виконавчого листа; порядок
звернення стягнення на майно боржника
o
Договірні питання Характеристика договору дарування(2); характеристика
договору довічного утримання; порядок досудового врегулювання спору щодо виконання
зобов'язань за цивільним договором;
o
Житлові питання Порядок зняття з реєстрації місця проживання; усунення
перешкод у користуванні житловим приміщенням; порядок позбавлення права
користування житловим приміщенням;
o
Спадкові питання Порядок прийняття спадщини; порядок відмову у прийняті
спадщини; порядок та особливості спадкування за заповітом(2); порядок та черги
спадкування за законом;
o
Трудові правовідносини Порядок дії коллективної угоди на виробництві; порядок
оплати праці за сумісництвом; порядок оплати праці у святкові та вихідні дні;
особливості нормування праці на підприємстві Залізничного транспорту

o
o
o

o
o
o

смт Нова Водолага Харківської області
Соціальні питання: надання та оформлення субсидії, користування пільгами і
субсидією, розмір грошової допомоги при народженні дитини.
Спадкові питання: оформлення спадщини, відмова від спадщини, оскарження
заповіту, черги в спадщині, вчинення нотаріальних дій у сільській місцевості.
Сімейні питання: стягнення аліментів на дитину, стягнення аліментів на
непрацездатних батьків, укладання шлюбу за 24 години, щодо домовленості
сплати аліментів без суду, розірвання шлюбу з вагітною дружиною, встановлення
батьківства.
Медичні питання: щодо медичного страхування, щодо порушення санітарних
норм.
Трудові питання: соціально-побутові виплати працівникам за контрактом,
поновлення на роботі, переведення на іншу роботу.
Адміністративні питання: щодо штрафу за перевищення швидкості, щодо
оскарження штрафу в суді.

o Земельні питання: отримання земельної ділянки учаснику АТО в других областях
України, щодо особистого строкового сервитуту, щодо ставки земельного
податку, оренди земельної ділянки, приватизація земльної ділянки, щодо земельного
паю, щодо земельної комісії при сільській раді.
o Договірні питання: розірвання договору оренди землі. розірвання договору з
Укртелеком в односторонньому порядку, виплати депозиту за договором, щодо
договору перевезення вантажу.
o Житлові питання: приватизація квартири, виписка з квартири людини без її
згоди, виселення з гуртожитку, виселення з квартири жінки з неповнолітньою
дитиною.
o Інші цивільні: відшкодування моральної шкоди, відшкодування матеріальної і
моральної компенсації внаслідок настання інвалідності, проживання за недійсним
паспортом, щодо втрати паспорта.
o Виконання судових рішень: щодо рішення суду на примусове виконання стягнення
заборгованості.
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.
09 січня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. разом з представниками Iзюмського мiськрайонного центру
зайнятостi населення провели круглий стіл, в ході якого обговорили напрямки спільної
діяльності на 2018 рік з метою проведення правопросвітницьких заходів, розширення
доступу до безоплатної правової допомоги малозабезпечених осіб через організацію
роботи мобільного консультаційного пункту, що буде функціонувати на постійній основі
за визначеним графіком в приміщенні установи.

10 січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової

допомоги» Обідою О. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я
МАЮ ПРАВО!» відвідано Нововодолазьке поліклінічне відділення, де було проінформовано
працівників про діяльність Нововодолазького бюро правової допомоги, роз’яснено мету
проекта «Я МАЮ ПРАВО!» та надано правову консультацію лікарям.

12 січня 2018 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений правопросвітницький захід для працівників
управління Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської
області в рамках загальноукраїнського заходу «Я МАЮ ПРАВО!». Присутнім була
доведена інформація щодо проекту, його цілі, задачі та шляхи реалізації. По закінченню
заходу усі змогли отримати інформаційні буклети з основними повідомленнями про
проект та черговий номер інформаційного бюлетеню "Юстиція відкрита для людей".

15 січня 2018 року з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника

відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. в залі урочистих подій відділу
ДРАЦС було організовано та проведено годину спілкування з учнями 9 класу Золочівської
гімназії № 1 на тему: «Захист прав дітей». Метою заходу було доведення до учнів
цінності права, підвищення рівня правосвідомості молоді, презентація діяльності
Золочівського бюро правової допомоги. Учням роз`яснено поняття первинної та
вторинної правової допомоги та порядок її надання, проінформовано хто і за яких умов
може мати право на безкоштовного адвоката. В ході заходу школярам були роздані
тематичні буклети: «Твої права - Твій захист. Правові орієнтири для кожної дитини» та
буклет Захищай свої права на тему : «Вимагають хабара за іспити чи навчання?».

22 січня 2018 року з нагоди святкування Дня Соборності України та 100-річчя
проголошення незалежності УНР начальником відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Ярошенко Н. проведений правопросвітницький захід для працівників та
відвідувачів Дергачівської центральної бібліотеки, під час якого присутні мали змогу
отримати інформацію щодо історії виникнення цих свят та їх значення для розбудови
економічно й духовно багатої, вільної і демократичної сучасної України. Крім цього,
присутніх було повідомлено про загальнонаціональний правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» і розповсюджені інформаційні буклети
з основними повідомленнями про проект та черговий номер інформаційного бюлетеню
"Юстиція відкрита для людей".

23 січня 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. проведена бесіда на тему: “Нововведення у законодавстві з питань
запобігання та протидії насильства в сім`ї” у Територіальному центрі соціального
обслуговування Люботинської міської ради. Під час заходу присутні були ознайомлені з

реалізацією загальнонаціонального проекту “Я МАЮ ПРАВО”, були розповсюджені
інформаційні матеріали про проект “Я МАЮ ПРАВО” та буклети з інформацією про
регулювання актуальних правовідносин.

26 січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. приміщенні Нововодолазького районного відділу ДРАЦС в ході
робочої зустрічі для працівників ДРАЦС була проведена лекція. В ході якої були роз’яснені
питання щодо загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», про надання безоплатної правової допомоги в
Україні, а також про діяльність Нововодолазького бюро правової допомоги.

30 січня 2018 року в приміщенні Нововодолазького районного відділу ДРАЦС був
проведений правоосвітній захід за участю начальника Нововодолазького районного відділу
ДРАСЦ Головного територіального управління юстиції у Харківської області Бондар І.М.
та головного спеціаліста відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обіди О.
В ході заходу громадянам було роз’яснено про загальнонаціональний
правопросвітницький проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», про
безоплатну правову допомогу в Україні, а також були розповсюдженні буклети: «Не
знаєш, як вирішити спір?», «Забирають бізнес? Відбирають майно?», «Бюро правової

допомоги: ваш юридичний провідник».

31 січня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. разом з мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги провели
семінар для працівників Ізюмського територіального центру з питань виявлення,
подолання насильства. З метою підвищення рівня правової обізнаності в ході семінару
присутніх було поінформовано про їх права, право на безоплатну правову допомогу, а
також про реалізацію проекту «Я маю право».

01 лютого 2018 року начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаров В. прийняв участь у заході, а саме:
круглому столі за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні з метою
обговорення реформ виконання рішень в Україні, пошуку ефективних способів взаємодії

між судами, виконавцями, громадянським суспільством, виявлення поточних проблем
реформи примусового виконання та пошуку шляхів їх подолання

01 лютого 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. проведений правопросвітницький захід для відвідувачів Управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної адміністрації, під час якого до
відома
присутніх
була
доведена
інформація
про
загальнонаціональний
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», його
цілі, задачі та шляхи реалізації, а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові
буклети.

01 лютого 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової

допомоги» Дзьонь О. на базі Золочівської централізованої бібліотечної системи провели
правовий урок для відвідувачів бібліотеки, на якому обговорювали актуальні зміни в
законодавстві. Також, працівників та відвідувачів бібліотеки було поінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!» та залишені відповідні інформаційні матеріали, а також плакати на правову
тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. Окрім того, слухачі бібліотеки
звертались за отриманням консультацій та роз’яснень, що стосувались порядку поділу
спільного майна подружжя; поділу майна в натурі; повірки лічильників на воду;
спадкування за законом та інше. Під час роботи консультпункту було надано роз’яснення
3 громадянам.

06 лютого 2018 року в приміщенні Нововодолазького районного відділу ДРАЦС був
проведений правопросвітній захід за участю головного спеціаліста відділу
«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обіди О. та начальника Нововодолазького
районного відділу ДРАСЦ Головного територіального управління юстиції у Харківської
області Бондар І.М..
В ході заходу громадянам було роз’яснено про загальнонаціональний
правопросвітницький проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», про
безоплатну правову допомогу в Україні, а також були розповсюдженні буклети: «Не
знаєш, як вирішити спір?», «Забирають бізнес? Відбирають майно?», «Бюро правової
допомоги: ваш юридичний провідник». Крім цього всим бажаючим були надані
консультації з правових питань.

13 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С., в межах реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!», у приміщенні Золочівського районного центру зайнятості для тимчасово

безробітних осіб був проведений семінар, спрямований на підвищення рівня правової
поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну
правову допомогу. Фахівець бюро акцентувала увагу на важливості проведення
правопросвітницької діяльності, яка полягає в регулярному проведенні інформаційних
заходів з правових питань, адже не всі громадяни володіють актуальною інформацією
щодо змін в законодавстві та різноманітних правових аспектах, і повідомила про
оголошення в Україні 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» та роздала інформаційні буклети і плакати.

14 лютого 2018 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!» працівниками відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. та Пілюгіним Д. спільно з начальником Нововодолазького відділу
виконавчої служби Пікаловим О.В. для громадян був проведений правоосвітній захід на
теми: «Що робити, якщо один з батьків не платить аліменти добровільно?», «Захист
прав на виконання судового рішення». Також були роздані буклети з різних актуальних
питань.

20 лютого 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару в Iзюмському
мiськрайонному центру зайнятостi для безробітних. Вході якого присутніх було
проінформовано про можливість отримання безоплатної правової допомоги, а також

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

22 лютого 2018 року заступник начальника відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Чирик С. взяв участь у заході,
організованому громадською організацією «Центр інформації про права людини», у
межах регіонального туру «День прав людини у вашому місті», спільно з Регіональним
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській
областях та Харківською правозахисною групою, який проводився на майдані
Конституції в місті Харків. В ході заходу серед громадян були розповсюджені буклети з
правових питань та з результатами загальнонаціонального дослідження «Що українці
знають і думають про права людини», яке було проведено Фондом «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та за
ініціативою Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Громадської
Організації «Центр інформації про права людини». Також були проведені особисті
консультації

26 лютого 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» прийняла участь в проведенні семінару для працівників Ізюмського об’єднаного
управління Пенсійного фонду, в ході якого присутні були поінформовані про порядок
надання безоплатної правової допомоги та загальнонаціональний правопросвітницькій
проект «Я МАЮ ПРАВО!».
27 лютого 2018 року в рамках проведення загальнонаціонального
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” головний спеціаліст відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Дяченко Р. взяв участь у нараді ГО “Рада
ветеранів України міста Люботин”. Присутні у кількості 20 осіб були ознайомлені з
питаннями реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання та отримали
індивідуальні правові консультації з цих питань. Присутнім були роздані буклети з
інформаційними матеріалами з актуальних правових питань.

28 лютого 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального проекту “Я МАЮ
ПРАВО!” в приміщенні Нововодолазької державної нотаріальної контори головним
спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. спільно з
державним нотаріусом Нововодолазької державної нотаріальної контори Змієвською
Т.М. був організований правоосвітній захід під час якого до відома присутніх була
доведена інформація про безоплатну правову допомогу в Україні, про
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я
МАЮ ПРАВО!», його цілі, задачі та шляхи реалізації, а також розповсюджені відповідні
інформаційно-правові буклети та проведені індивідуальні консультації.

01 березня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. було взято участь у круглому столі спільно з начальниками служб
Нововодолазького району, який проходив у Нововодолазькому районному центрі
зайнятості. Всім присутнім було проінформовано про систему безоплатної правової
допомоги в Україні, про роботу бюро правової допомоги та загальнопросвітницький
проект «Я МАЮ ПРАВО!»

05 березня 2018 року головний спеціаліст відділу "Нововодолазьке бюро правової
допомоги" Пілюгін Д. спільно з фахівцями Нововодолазького районного центра
зайнятості провів правоосвітній захід для громадян, які шукають роботу, під час якого
було висвітлено порядок примусового стягнення аліментів та відповідальність за
заборгованість по аліментам. Також до відома присутніх була доведена інформація про
безоплатну правову допомогу в Україні, про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», його цілі, задачі та шляхи
реалізації, а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети.
По закінченню заходу було організовано роботу мобільного консультативного пункту
прийому громадян, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації.

07 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника відділу
«Дергачівське бюро правової допомоги» Волковою А. був проведений правопросвітницький
захід для підопічних Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Дергачівської РДА. Присутнім була доведена інформація про основні
положення Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", в
якому запропоновано новий підхід (із використанням європейських стандартів) до
боротьби з цим негативним явищем у суспільстві, суттєво доповнено наявні
інструменти боротьби з домашнім насильством, введено нові визначення і терміни, та
інші норми, спрямовані на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства.
По закінченню заходу усі змогли отримати інформаційні буклети проекту "Я МАЮ
ПРАВО!" та ознайомитись з черговим номером інформаційного бюлетеню "Юстиція
відкрита для людей".

15 березня 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Оксана Дзьонь, в межах реалізації правоосвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!», у приміщенні Золочівського районного центру зайнятості для тимчасово
безробітних осіб провела черговий семінар для безробітних на тему: "Правове
регулювання праці сезонних працівників" Фахівець бюро розповіла про порядок укладення
та розірвання трудового договору із сезонними та тимчасовими працівниками. Також
присутнім було повідомлено про типові порушення прав працівників, що допускаються
роботодавцем під час процедури звільнення таких працівників, представник бюро
зазначила як їх уникнути і захистити свої законні інтереси. В ході заходу було наголошено
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 працював мобільний пункт доступу до
безоплатної правової допомоги. Громадяни зверталися з питань трудового, земельного,
сімейного права та соціального захисту. Фахівцем бюро було надано роз’яснення та
консультації на поставлені питання. Працівник бюро також забезпечила присутніх
інформаційними матеріалами та буклетами, а в приміщенні центру зайнятості були
розміщені плакати на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії.

13 березня 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. проведена зустріч з спеціалістами Територіального центру соціального
обслуговування Люботинської міської ради, під час якої Йолкіна Л. виступила з доповіддю
на тему “15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів”. Захід проведений в
рамках реалізації загальнонаціонального проекту “Я МАЮ ПРАВО”, також були

розповсюджені інформаційні матеріали про проект “Я МАЮ ПРАВО” та буклети з
інформацією про регулювання актуальних правовідносин.

16 березня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у семінарі для безробітних в Ізюмському
міськрайоному центрі зайнятості населення, в ході якого присутні були поінформовані
про права спожичів та права спожичів, які користуються послугами інтернет-магазинів.

19 березня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь в засіданні круглого столу за темою:
«Налагодження взаємодії з партнерськими організаціями, що надають послуги дітям,
підліткам та молоді на рівні населеного пункту дослідження м. Ізюм Харківської області"
в рамках проекту "Підлітки поза увагою: поліпшення доступу уразливих підлітків до
інтегрованих ВІЛ сервісних послуг в Україні" за підтримки МБФ "Альянс громадського
здоров'я" та МБФ "СНІД Фонд Схід-Захід" організованому громадською організацією
"Наша допомога".

20 березня 2018 року в приміщенні Нововодолазького районного відділу ДРАЦС був
проведений правоосвітній захід за участю головного спеціаліста відділу «Нововодолазьке
бюро правової допомоги» Обіди О. та начальника Нововодолазького районного відділу
ДРАСЦ Головного територіального управління юстиції у Харківської області Бондар І.М..
В ході заходу громадянам було роз’яснено про загальнонаціональний правопросвітницький
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», про безоплатну правову
допомогу в Україні, а також були розповсюдженні буклети: «Не знаєш, як вирішити
спір?», «Забирають бізнес? Відбирають майно?», «Бюро правової допомоги: ваш
юридичний провідник».

21 березня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. у Золочівській централізованій бібліотеці було проведено семінар
для бібліотекарів сільських філій, під час якого було обговорено питання поглиблення
співпраці в сфері надання безоплатної правової допомоги громадянам та обмiну досвiдом
і формування кращих практик надання правової допомоги громадянам. В ході заходу було
проінформовано працівників бібліотечної системи про діяльність Регіонального, місцевих
центрів з надання безоплатно вторинної правової допомоги та бюро первинної правової
допомоги, а також про послуги, які надаються ними для населення і про положення
Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Акцентовано увагу на тому, що у
2018 році, розширено категорію осіб як суб’єктів права на БВПД. Учасникам семінару
були роздані інформаційні матеріали з контактними даними Єдиного контакт-центру
системи безоплатно правової допомоги, номер якого діє цілодобово та безкоштовно у

межах України.

26 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника відділу
«Дергачівське бюро правової допомоги» була проведена робоча зустріч з фіхівцями
Дергачівського районного центру зайнятості, 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.

29 березня 2018 року співробітниками Золочівського бюро правової допомоги з метою
реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!» із працівниками Золочівського районного центру соціальних
служб для сім’ї дітей та молоді, було проведено круглий стіл на тему: «Чужих дітей не
буває!». Метою заходу стало обговорення Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне
утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів», який вступив в силу з 06 лютого 2018 року. В ході заходу
обговорювались нововведення щодо порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів. Так було зазначено, що Законом запроваджено нові засоби впливу, а

саме: спрощено порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника
за межі України; обмеження у праві керування транспортними засобами, у праві
користування вогнепальною зброєю та у праві на полювання; відсутність впливу
неплатника аліментів на рішення щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з
метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку; введення нового виду
адміністративного стягнення — суспільно корисні роботи. Оплата за такі роботи
йтиме на погашення заборгованості зі сплати аліментів. Такі положення Закону
застосовуються лише до злісних неплатників аліментів - борг яких перевищує суму
відповідних платежів за 6 місяців. Всі ці обмеження застосовуватимуться до повного
погашення заборгованості.

28 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу «Дергачівське
бюро правової допомоги» було проведено засідання районної координаційно-методичної
ради з правової освіти населення Дергачівського району, під час якого був здійснений огляд
презентаційних робіт районного конкурсу на тему: «Організація правового виховання в
закладах загальної середньої освіти». Крім цього під час засідання були обговорені
актуальні питання та напрямки загальнонаціонального правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» і була досягнута домовленість про об’єднання зусиль представників
освітніх закладів, органів влади, місцевого самоврядування і органів системи безоплатної
правової допомоги для реалізації правопросвітницького проекту.

30 березня 2018 року в рамках робочого візиту головним спеціалістом

Нововодолазького бюро правової допомоги Третього харківського місцевого центру з
надання БВПД Обідою О.С. було відвідано відділ Нововодолазької виконавчої служби. З
працівниками
виконавчої
служби
було
обговорено
загальнонаціональний
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а
також було проінформовано про систему безоплатної правової допомоги в Україні. В ході
зустрічі з заступником начальника Нововодолазької виконавчої служби була досягнута
домовленість про подальшу співпрацю та спільне проведення правоосвітницьких заходів
на квітень 2018 рік.

1.1.3

Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю

25 січня 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. була проведена зустріч з заступником міського голови Люботинської міської
ради з питань виконавчих органів ради Рубаном В`ячеславом Валерійовичем, під час якої
були обговорені шляхи співпраці бюро правової допомоги з органами місцевого
самоврядування щодо підвищення рівня правової культури мешканців громади.

31 січня 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. брала участь у черговому засіданні опікунської ради при Золочівській
районній державній адміністрації Харківської області по справам неповнолітніх з метою

надання правових консультацій під час вирішення питань:
щодо позбавлення
батьківських прав, майнових питань подружжя, визначення часу відвідування батьком
неповнолітніх дітей після розлучення.

06 лютого 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з Дергачівським
міськрайонним 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!», його цілі, задачі та шляхи реалізації, а
також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети.

22 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч начальника відділу “Люботинське
бюро правової допомоги” Йолкіної Л. с заступником директора, начальником відділу
надання соціальних послуг Люботинського міського центру зайнятості Грінченко
Вікторією Василівною, в ході якої була узгоджена спільна діяльність в координації дій під
час надання соціальних послуг щодо сприяння працевлаштуванню, підтримки на робочому
місці вразливих на ринку праці категорій населення. В ході зустрічі була підготовлена
Угода про співпрацю, яка згодом була підписана сторонами.

21 лютого 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. на виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню
Слатинської територіальної громади, укладеної зі Слатинською селищною радою

Дергачівського району, проведена робоча зустріч з секретарем селищної ради, під час якої
були обговорені напрями подальшої співпраці і здійсненні комплексу заходів правового та
організаційного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної
правової допомоги мешканців с. Слатине, досягнута домовленість про облаштування в
приміщенні ради інформаційного стенду з для розміщення інформаційних матеріалів про
порядок доступу громадян до безоплатної правової допомоги та засоби зв’язку з
Центром.
20 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу «Дергачівське
бюро правової допомоги»
на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з
Дергачівським міськрайонним 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!», його цілі, задачі та шляхи
реалізації, а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети та
інформаційний бюлетень "Юстиція відкрита для людей".

1.1.4

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних
матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до
інтересів цільової аудиторії.

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!».

1.1.6

Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів,
сіті-лайтів) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях

1.1.7

Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації,
соціальних мережах та на веб – сайтах

У черговому номері Першої міжрайонної газети «Зоря» № 99-100 (11221-11222) від
16 грудня 2017 року відділом "Золочівське бюро правової допомоги" поінформовано
громадян Золочівщини про старт загальнонаціонального право просвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО».

В зазначений період на веб-сайті місцевої газети «Обрії Ізюмщини» розміщувалась
інформація стосовно того, що робити, якщо один з батьків не платить в добровільному
порядку аліменти

http://obrii.com.ua/uploads/posts/2018-01/thumbs/1515757150_alimenti-1.jpg

Публікація у Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради “Люботинський
вісник” (№ 12 за грудень 2017 р.) статті “Медична реформа в Україні” Проведення
тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії громадян

11 січня 2018 року на офіційному сайті міської ради м. Люботин опублікована
стаття щодо змін у законодавстві у сфері запобігання домашньому насильству.

01 січня 2018 року на каналі ОТБ в ефірі програми "PROЗАКОН" вийшов новий
сюжет, в якому роз'яснено про нові зміни в процесуальному законодавстві, створення
Центром мобільних точок доступу до БПД у військових частинах, а також про правову
допомогу, яку може бути надано особам, які постраждали від насильства в сім'ї

15 січня 2018 року у черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 3 на
прохання читачів висвітлена інформація щодо державних гарантій у сфері надання
безоплатної правової допомоги і забезпечення рівних можливостей для доступу громадян
України до правосуддя.

19 січня 2018 року - розміщення публікації на офіційному сайті Люботинської
міської ради на тему: “Близько 11 тис. Ветеранів війни отримали безоплатну правову
допомогу у 2017 році”

27 січня 2018 року у черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 5 на
прохання читачів висвітлена інформація щодо шляхів реалізації у 2018 році урядової
програми "Доступні ліки".

Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу у 2017 році:

http://obrii.com.ua/main/14752-blizko-11-tis-veteraniv-vijni-otrimali-bezoplatnu.html
Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної
правової допомоги:

http://obrii.com.ua/main/14755-zhertvi-nasilstva-ta-diti-otrimali-bilshe.html
Кабінет Міністрів підвищив розмір щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам:

http://obrii.com.ua/page/8/

Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: уже майже 300 тис.
дзвінків:

http://obrii.com.ua/main/14786-yedinij-kontakt-centr-sistemi-bezoplatnoyi.html
Мін’юст запустив реєстр боржників аліментів:

http://obrii.com.ua/main/14830-minyust-zapustiv-reyestr-borzhnikiv-alimentiv.html
Правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"

http://obrii.com.ua/main/14807-pravoprosvitnickij-proekt-ya-mayu-pravo.html
В рамках реалізації правопросвітницького проекту « Я маю право!» як протидіяти
домашньому насильству?

http://obrii.com.ua/uploads/posts/2018-02/1518533570_bezymyannyj.jpg
14 лютого 2018 року розміщення публікації на офіційному сайті Люботинської міської
ради на тему:”Я маю право”

24 лютого 2018 року у черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 9 на
прохання читачів висвітлена інформація про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!" та механізм захисту прав
громадян у повсякденному житті у правовий спосіб.

Публікації на офіційних веб- сайтах партнерських організацій:
про проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». На захист бізнесу від
тиску правоохоронних органів»

http://obrii.com.ua/main/14923-minyust-zapustiv-proekt-ya-mayu-pravo-na-zaxist.html

Як отримати присуджені гроші?

http://obrii.com.ua/main/14910-yak-otrimati-prisudzheni-groshi.html

Верховний Суд України ухвалив рішення у першій зразковій справі

http://obrii.com.ua/main/14908-verxovnij-sud-ukrayini-uxvaliv-rishennya-u.html
Уряд встановив розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до
5 травня у 2018 році

http://obrii.com.ua/main/14963-uryad-vstanoviv-rozmiri-ta-poryadok-viplati.html
02 березня 2018 року на каналі ОТБ в ефірі програми "PRO ЗАКОН" вийшов новий
сюжет, в якому роз'яснено про роботу Центру, про доступ до безоплатної вторинної
правової допомоги, а також про нововведення до процесуального законодавства, до
Закону України "Про безоплатну правову допомогу", наведено приклади питань, з якими
найчастіше звертаються громадяни до Центру, та яка допомога їм надається.

13 березня 2018 року на офіційному сайті http://zolochivska-rda.gov.ua/index.html
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області було опубліковано
статтю на тему: «В Україні посилено відповідальність за несплату аліментів».

07 березня 2018 року на офіційному сайті Люботинської міської ради розміщена
публікація на тему: “Порядок зняття з реєстрації місця проживання”

07 березня 2018 року у офіційному інформаційному бюлетеню Люботинської
міської ради “Люботинський вісник” розміщено публікацію на тему: ”Я МАЮ ПРАВО!”

В 11 випуску газети Харківського району “Трибуна трудящих” розміщена стаття
на тему “Є такий проект “Я МАЮ ПРАВО!”, яка підготовлена спеціалістами відділу
“Люботинське бюро правової допомоги”

16 березня 2018 року у загальнодоступній групі мережі Фейсбук “Люботинська
громада” начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіною Л. на
численні прохання мешканців міста була розміщена стаття з актуальною інформацією
щодо правового регулювання питань захоронення.

У черговому номері Першої міжрайонної газети «Зоря» № 10 (11236) від 17 березня
2018 року опубліковано статтю на тему : «Дошка ганьби он-лайн: в Україні запустили
реєстр боржників аліментів» підготовлену фахівцями відділу "Золочівське бюро правової

допомоги" , де поінформовано громадян Золочівщини про посилення відповідальності за
несплату аліментів.

24 березня 2018 року у черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 13 на
прохання читачів висвітлена інформація про зміни до чинного законодавства стосовно
відповідальності за аліментну заборгованість, а також про роз'яснення Міністерства
юстиції України щодо процедури отримання аліментів в рамках загальнонаціонального
правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!".

1.1.11

Проведення
навчань з прав людини для представників юридичних служб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування

05 лютого 2018 року заступник начальника Золочівського бюро правової допомоги
приймала участь у засіданні «круглого столу» проведеного із працівниками центру
надання адміністративних послуг Золочівської районної державної адміністрації спільно
з головним державним виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби
по Дергачівському і Золочівському районах ГТУЮ у Харківській області з метою обмiну
досвiдом та формування кращих практик надання правової допомоги громадянам.

20 лютого 2018 року директор Центру Сіренко О. разом з заступником директора
Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях Гайворонською В.
провели навчання для працівників юридичних служб Дергачівської РДА та Управління
Державної казначейської служби у Дергачівському районі Харківської області з прав
людини

16 березня 2018 року директор Центру Сіренко О. та працівники Головного
управління Державної міграційної служби в Харківській області у приміщенні Центру
провели спільне навчання щодо доступу до безоплатної правової допомоги, переліку осіб,
які підпадають під дію Закону України «Про безоплатну правову допомогу», основних
засад Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту»

1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги
04 січня 2018 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.
09 січня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. проводила консультування громадян у приміщенні Ізюмського
міськрайонного центру зайнятості на базі створеного мобільного пункту, в ході якого
було проконсультовано 3 громадянина

10 січня 2018 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. 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.

11 січня 2018 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.
13 січня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
проводила консультування громадян (проконсультовано 1 особу) у приміщенні Ізюмського
міськрайонного центру зайнятості на базі створеного мобільного пункту.
15 січня 2018 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Дергачівському районному центрі зайнятості, під час якого правові
консультації з різних питань отримали 3 громадян.
23 січня 2018 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті, організованому
у Територіальному центрі соціального обслуговування Люботинської міської ради —
головним спеціалістом Люботинського бюро правової допомоги було прийнято 2 особи,
які отримали 4 консультації з правових питань.
23 cічня 2018 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 2 громадян.
25 січня 2018 року головний спеціаліст відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» Дяченко Р. проведено виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому при Центрі надання адміністративних послуг Люботинської міської ради.
Під час прийому була прийнята 1 особа, яка отримала 2 консультації з правових питань.

30 січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» Дяченком Р. організовано мобільну точку доступу до безоплатної правової
допомоги для членів ГО “Рада ветеранів міста Люботин” у приміщенні Люботинської
центральної міської бібліотеки, під час роботи якої була прийнята 1 особа, яка отримала
1 консультацію з правового питання.
25 січня 2018 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 2 громадян.

29 січня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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 громадян.
30 cічня 2018 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 4 громадян.
30 січня 2018 року директор Центру Сіренко О. разом з заступником директора
Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській областях
Гайворонською В. надали безоплатну первинну правову допомогу Аветисян С. при
проведенні засідання опікунської ради

31 січня 2018 року (прийнято 1) та
14 лютого 2018 року
заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовська Т.
проводила консультування громадян у приміщенні Ізюмського міськрайонного центру
зайнятості на базі створеного мобільного пункту.
01 лютого 2018 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.
01 лютого 2018 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому на базі Управління праці та соціального захисту населення Дергачівського
району, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації з різних питань,
під час якого правові консультації з різних питань отримали 5 громадян

05 лютого 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті, організованому в
Дергачівському районному центрі зайнятості, під час якого правові консультації з різних
питань отримали 3 громадян.

Кожного першого понеділка місяця 2018 року начальником відділу організації
надання БВПД та роботи з адвокатами Гончаровим В. був проведений виїзний прийом
громадян у мобільному пункті, організованому у Регіональному центрі послуг, під час
якого правові консультації з різних питань отримали 3 громадян.

06 лютого 2018 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому на базі Управління праці та соціального захисту населення Дергачівського
району, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації з різних питань,
а саме: про порядок і умови фактичного прийняття спадщини, порядок одержання
державної соціальної допомоги малозабезпеченими особами, державну реєстрацію права
власності на нерухоме майно та інше. Проконсультовано 7 осіб.
06 лютого 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. проводила консультування громадян у приміщенні Ізюмського
центру з надання адміністративних послуг. Проконсультовано 1 особа.
06 лютого 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Дергачівському міськрайонному відділі з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації, під час роботи якого правові консультації з різних питань отримало 3 громадян.
07 лютого 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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 3 громадян.
07 лютого 2018 року на базі Харківського районного суду Харківської області
начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною Л. був
організований мобільний пункт надання безоплатної правової допомоги для відвідувачів,
які отримали консультації з правових питань, та серед яких були розповсюджені
інформаційні матеріали. Проконсультовано 2 громадян.

07 лютого 2018 року - начальником відділу “Люботинське бюро правової
допомоги” Йолкіною Л. організовано роботу мобільної точки доступу до безоплатної
правової допомоги у Харківському районному суді Харківської області, в ході якої було
прийнято 2 особи, які отримали 2 правові консультації.
08 лютого 2018 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 4 громадян.
09 лютого 2018 року в приміщенні Нововодолазького поліклінічного відділення з
09.00 до 11.00 години була організована мобільна точка доступу до безоплатної правової
допомоги, в ході якої всім бажаючим надавалась правова консультація 4 громадянам.

12 лютого 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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.

Кожного другого понеділка місяця 2018 року заступником начальника відділу
організації надання БВПД та роботи з адвокатами Чирик С. був проведений виїзний
прийом громадян у мобільному пункті, організованому у Центрі наданні
адміністративних послуг під час якого правові консультації з різних питань отримали 8
громадян.

13 лютого 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Волковою А. 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.
13 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. було проведено консультування громадян на базі організованого
мобільного консультативного пункту у Золочівському районному центрі зайнятості. За
отриманням правової допомоги звернулися 6 громадян, яких цікавили питання щодо
порядку та умов роботи за сумісництвом, відшкодування матеріальної шкоди, завданої
невиконанням договірних зобов'язань, порядку отримання соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям та інше.
14 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» Дяченком Р. організовано роботу мобільної точки доступу до безоплатної
правової допомоги до Харківського районного відділу з питань пробації північно-східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації МЮУ
—була прийнята 1 особа, яка отримала 1 консультацію з правового питання.
14 лютого 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою А. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Територіальному центрі соціального обслуговування населення
Дергачівського району, під час якого правові консультації з різних питань отримали 3
громадян.
15 лютого 2018 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.

19 лютого 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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.
20 лютого 2017 року в рамках роботи мобільного пункту, створенного на базі
Iзюмського міськрайонного центру зайнятості населення, проводився прийом
заступником начальника відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовською Т., в
ході якої прийнято 1 особу.

20 лютого 2018 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.
21 лютого 2018 року організація мобільної точки доступу до безоплатної правової
допомоги на території Люботинської ЗОШ № 6. Спеціалістами Люботинського бюро
прийнято 3 особі та надано 3 консультації.

26 лютого 2018 року в приміщенні Нововодолазького поліклінічного відділення з
09.00-11.00 була працівниками відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
організована мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги, в ході якої всім
бажаючим надавалась правова консультація. Проконсультовано 4 громадянина.

26 лютого 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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 3 громадян.

27 лютого 2018 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 6 громадян.
27 лютого 2018 року організація мобільної точки доступу до безоплатної правової
допомоги для членів ГО “Рада ветеранів міста Люботин” у приміщенні Люботинської
центральної міської бібліотеки — головним спеціалістом Люботинського бюро правової
допомоги була прийнята 1 особа, яка отримала 1 консультацію з правового питання.
02 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою А. 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.
05 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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 3 громадян.
07 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою А. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Дергачівської РДА, під час якого правові консультації з різних питань отримали 3
громадян.

12 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волкова А. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Дергачівському районному центрі зайнятості, під час якого правові
консультації з різних питань отримали 3 громадян.
13 березня 2018 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.

13 березня 2018 року організація мобільної точки доступу до безоплатної правової
допомоги у Територіальному центрі соціального обслуговування Люботинської міської
ради — начальником Люботинського бюро праововї допоомги було прийнято 3 особи, які
отримали 3 консультації з правових питань.
15 березня 2018 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 3 громадян.

15 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою А. 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 3 громадян.
Кожного третього понеділка місяця 2018 року заступником начальника відділу
правової інформації та консультацій Гончаровою Г. був проведений прийом громадян у
мобільному пункті, організованому на базі Центру надання адміністративних послуг у
Шевченківському районі м. Харкова, під час якого правові консультації отримали 5
громадян.

19 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське 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 3 громадян.
22 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою А. 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 3 громадян.
26 березня 2018 року в приміщенні Нововодолазького поліклінічного відділення з
10.00-12.00 була організована мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги,
в ході якої всім бажаючим надавалась правова консультація, по завершенню якої 4
громадян виявили бажання звернутися до Нововодолазького бюро правової допомоги за
допомогою.

26 березня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті, організованому в
Дергачівському районному центрі зайнятості, під час якого правові консультації з різних
питань отримали 3 громадян.
27 березня 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" 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 4
громадян.
29 березня 2018 року 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 2 громадян.
1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
04 січня 2018 року на прохання мешканки с. Мала Данилівка, яка за станом здоров'я
не могла особисто відвідати відділ «Дергачівське бюро правової допомоги» заступником
начальника Волковою А. було здійснено виїзд до неї додому (адресна допомога), під час
якого будо прийнято звернення про надання їй безоплатної вторинної допомоги, а саме:
про представництво її інтересів у суді по справі витребування майна з чужого
незаконного володіння.

17 січня 2018 року начальник відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги Гончаров В. надав адресну допомогу інваліду 1 групи Борисенку О.І. за
адресою його мешкання та прийняв у нього звернення про надання безоплатної вторинної
правової допомоги, що передбачає представництво його інтересів в суді щодо відновлення
порушеного права власника та зняття з реєстрації.

13 лютого 2018 року начальник та заступник відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаров В. та Чирик
С. надали адресну допомогу Дмитрієнку ЮМ. за адресою його проживання.
06 лютого 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. була надана адресна правова допомога мешканці Харківського обласного
центру матері і дитини Павловій Олені, яка опинилася в складних життєвих обставинах
з питань стягнення аліментів на дитину

22 лютого 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. була надана адресна правова допомога мешканці м. Люботин Яловенко Ніні
Михайлівні, яка опинилася в складних життєвих обставинах та за станом здоров`я не
може покидати власну оселю. Від жінки було отримане звернення та необхідні
документи для надання вторинної правової допомоги як потерпілій особі у кримінальному
провадженні.

1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних
сферах життя
21 лютого 2018 року директор Центру Сіренко О. провела консультації для
жителів с. Солоницівка Дергачівського району Харківської області. Консультації були
надані з питань земельного законодавства, з питань отримання спадщини на земельну
ділянку, з питань добросусідства, порядку отримання аліментів та інше.

1.1.15

Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини

01 лютого 2018 року директор Центру Сіренко О. разом із заступником директора
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській
та Харківській областях Гайворонською В. прийняли участь у заході з приводу
консультування суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням
на базі приміщення Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства Юстиції України.

06 лютого 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. у районному відділі із питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України було проведено індивідуальну роботу 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 заходу 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 відповіді на
найбільш актуальні питання, які цікавили присутніх. По завершенню заходу, присутні
дізналися про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції
«Я МАЮ ПРАВО!» та бажаючі отримали буклети правової тематики. Також, в
приміщенні відділу пробації були розміщені плакати на правову тематику відповідно до
інтересів цільової аудиторії.

06 лютого 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з Дергачівським
міськрайонним 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!», його цілі, задачі та шляхи реалізації, а
також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети.

06 лютого 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. для мешканок Харківського обласного центру матері і дитини була
проведена бесіда на тему “Нововведення у законодавстві з питань запобігання та
протидії насильству в сім`ї”. Присутні також були ознайомлені с загальнонаціональним
проектом “Я МАЮ ПРАВО”.

14
лютого
2018
року
начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” проведено інформаційну
бесіду з працівниками Харківського районного відділу з питань пробації північно-східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації МЮУ
з питань реалізації загальнонаціонального проекту “Я МАЮ ПРАВО”, були обговорені
спільні дії щодо реалізації і захисту прав умовно-засуджених.
20 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової
допомоги" Обідою Олександром спільно з працівниками Нововодолазького районного
відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації був проведений правопросвітницький захід
для суб'єктів пробації під час якого до відома присутніх була доведена інформація про
безоплатну правову допомогу в Україні, про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», його цілі, задачі та шляхи
реалізації, а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети.

березня 2018 року фахівцями Золочівського бюро правової допомоги у районному
відділі із питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в Харківській
області було проведено індивідуальну роботу для осіб звільнених від відбування покарання
з випробуванням з питань реалізації та захисту їх прав. В ході заходу було
проінформовано засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, про
діяльність Регіонального, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та та бюро первинної правової допомоги, а також про послуги, які надаються
ними для населення і про положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Окрім того, було наголошено на дії Загальнонаціонального правопросвітницького
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проекту «Я маю право!». Суб’єктам пробації були роздані інформаційні матеріали з
контактними даними Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги,
номер якого діє цілодобово та безкоштовно у межах України.

20 березня 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Наталією на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з
Дергачівським міськрайонним 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!», його цілі, задачі та шляхи
реалізації, а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети та
інформаційний
бюлетень
"Юстиція
відкрита
для
людей".
Крім цього був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті, під час якого усі
бажаючі змогли отримати правові консультації з різних питань, а саме: про порядок
спадкування за законом, особливості укладання договору дарування нерухомого майна,
порядок одержання кадастрового номеру на земельну ділянку, про підстави для
позбавлення батьківських прав та інш.

1.1.15 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
15 січня 2018 року з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника
відділу «Золочівське бюро правової допомоги» в залі урочистих подій відділу ДРАЦС було
організовано та проведено годину спілкування з учнями 9 класу Золочівської гімназії № 1
на тему: «Захист прав дітей». Метою заходу було доведення до учнів цінності права,
підвищення рівня правосвідомості молоді, презентація діяльності Золочівського бюро
правової допомоги. Учням роз`яснено поняття первинної та вторинної правової допомоги
та порядок її надання, проінформовано хто і за яких умов може мати право на
безкоштовного адвоката. В ході заходу школярам були роздані тематичні буклети: «Твої
права - Твій захист. Правові орієнтири для кожної дитини» та буклет Захищай свої
права на тему : «Вимагають хабара за іспити чи навчання?».

15 січня 2018 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. проведено бесіду з учнями старших класів Люботинської ЗОШ № 4 на тему :
“Конституційні права та обов`язки людини і громадянина”. В ході зустрічі доведено
інформацію про загальнонаціональний проект “Я МАЮ ПРАВО!”, про задачі та функції
системи безоплатної правової допомоги.

21 лютого 2018 року працівниками Люботинського бюро правової допомоги був
проведений відеолекторій для учнів старших класів ЗОШ № 6 м. Люботин з питань
профілактики злочинності серед молоді. Учням були продемонстровані відеофільми за
тематикою зустрічі, надана інформація про діяльність системи безоплатної правової
допомоги, про загальнонаціональний правопросвітницький проект “Я маю право”, були

надані інформаційні буклети. З адміністрацією школи був розроблений план заходів щодо

підвищення рівня правової культури учнівської молоді.
05 березня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь в проведенні семінару для студентів
Ізюмського медичного коледжу, в ході якого присутні були поінформовані
про
загальнонаціональний правопросвітницькій проект «Я МАЮ ПРАВО!».

06 березня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні Золочівської Гімназії № 1 головний спеціаліст
відділу Золочівське бюро правової допомоги Світлана П’ятак, провела правовий урок для
старшокласників.
Вона детально розповіла про систему безоплатної правової допомоги. В ході виступу
головний спеціаліст пояснила порядок роботи бюро, його основні функції та цілі, а
також розповіла про можливість отримання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги жителями району . Акцентувала увагу на тому, що у 2018 році,
розширено категорію дітей як суб’єктів права на БВПД. Отримати її відтепер можуть
не лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у
складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, а усі діти. Фахівець бюро роз’яснила учням головну мету та цілі
проекту Міністерства юстиції України «Я маю право». Законодавство постійно
змінюється, а тому громадянам досить складно орієнтуватися в їх змінах. Саме цей
проект сприяє інформуванню громадян про гарантовані їм Конституцією та законами
України права.

19 березня 2018 року заступником начальника відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» Йолкіною Л. проведений урок правових знань у Люботинській загально освітній
школі № 6 на тему:“Права споживачів та їх захист”

22 березня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. проведено правовий екскурс для учнів 7 класу Золочівської
загальноосвітньої школи № 2.
Під час заходу учнів було ознайомлено з системою безоплатної правової допомоги,
порядок роботи бюро, його основними функціями та цілями, а також розказано про
можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
Акцентувала увагу на тому, що 2018 рік оголошено Роком права в Україні, тому важливо
знати свої права і можливість їх захистити. Наголосила на тому, що розширено
категорію дітей як суб’єктів права на БВПД. Отримати її відтепер можуть не лише
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у
складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, а й усі діти, які потребують такої допомоги. Також дітям були
роздані буклети з правової тематики «Правові орієнтири для кожної дитини».

1.2.1. Налагодження зв'язків та актуалізація даних
укладення меморандумів про співпрацю

щодо мережі стейкхолдерів,

25 січня 2018 року заступником начальника Золочівського бюро правової допомоги
було проведено робочу зустріч із начальником служби у справах дітей Золочівської
районної державної адміністрації Харківської області, в ході якої обговорювалось
питання продовження договору про продуктивну співпрацю між партнерами.
Заплановано безліч спільних заходів, що будуть проведені у 2018 році для дітей, заради
забезпечення неухильного дотримання їх прав та інтересів. Попередження насилля та
злочинів об’єктами яких можуть стати діти. Плани намічені, пріоритети розставлені,
продовжуємо роботу. Також, в приміщенні служби були залишені тематичні буклети та
розміщені плакати на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії.

06 лютого 2018 року між відділом «Дергачівське бюро правової допомоги», в особі
начальника відділу Ярошенко Н., була досягнута домовленість з представниками
Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА, Дергачівського
районного центру зайнятості та Харківської обласної громадської організації
"Духовність і право" про об`єднання своїх зусиль заради якіснішої реалізації
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
07 лютого 2018 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»

Йолкіною Л. була проведена робоча зустріч з заступником керівника апарату
Харківського районного суду Харківської області Кордіваровим А., під час якої були
обговорені шляхи підвищення проінформованості громадян щодо реалізації та захисту
своїх прав через систему безоплатної правової допомоги, а також про те, що
Люботинське бюро правової допомоги має місце розташування у безпосередній
близькості до Харківського районного суду, тому є зручним місцем для отримання
багатьма мешканцями району послуг БПД. Захід проведений в рамках реалізації
Загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО».

13 лютого 2018 року начальник відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами Гончаров В. прийняв участь у засіданні Комісіїз оцінювання якості, повноти
та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів
Харківськоі області. В ході засідання були розглянуті питання порядку денного та
намічені подальші плани роботи.

19 лютого 2018 року переукладений на новий термін Меморандум про співпрацю,
підписаний з Дергачівським районним центром зайнятості, метою якого є консолідація
засиль сторін, спрямованих на захист, дотримання та забезпечення гарантій
державного захисту прав громадян на безоплатну правову допомогу.
23 лютого 2018 року укладена Угода про співпрацю з Дергачівським районним
центром зайнятості щодо надання соціальних послуг сприяння працевлаштуванню та
підтримки на робочому місці вразливих на ринку праці категорій населення та жінок на
основі підходу кейс-менеджмент.
23 лютого 2018 року в рамках робочого візиту головним спеціалістом відділу

«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Пілюгіним Д. було відвідано Нововодолазьку
державну нотаріальну контору. Працівників нотаріальної контори було проінформовано
про систему безоплатної правової допомоги в Україні. В ході зустрічі була досягнута
домовленість про подальшу співпрацю та спільне проведення правоосвітницьких заходів в
2018 році.

21 лютого 2018 року заступник начальника відділу «Золочівського бюро правової
допомоги» Дзьонь О. провела бесіду із працівниками управління соціального захисту
населення Золочівської районної державної адміністрації, під час якої було обговорено
питання поглиблення співпраці в сфері надання безоплатної правової допомоги
громадянам та обмiну досвiдом і формування кращих практик надання правової
допомоги громадянам. Під час заходу вона дала вичерпні відповіді на питання: що таке
безоплатна правова допомога, хто має право на безоплатну правову допомогу, які правові
послуги можна отримати в центрах безоплатної вторинної правової допомоги та інші.
Окрім цього зупинилась на загальнонаціональному правопросвітницькому проекті «Я маю
право!», який направлений на підвищення правової поінформованості населення. Важливо,
щоб люди знали свої права і могли їх відстояти. Також, в приміщенні управління були
розміщені плакати на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії
роздані буклети правової тематики. Традиційно, по закінченню заходу, фахівцем бюро
було забезпечено роботу мобільного консультативного пункту доступу до безоплатної
правової допомоги в приміщенні управління соціального захисту населення , під час якого
присутнім надавались консультації з питань оформлення житлових субсидій, з питання
оформлення земельних ділянок, питання стосувалися порядку оформлення договору
купівлі-продажу житлового будинку та оформлення спадщини. На всі запитання
громадян були надані змістовні відповіді.

06 березня 2018 року підписаний Меморандум про співпрацю, з Дергачівським
районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, метою якого є
консолідація засиль сторін, спрямованих на захист, дотримання та забезпечення
гарантій державного захисту прав громадян на безоплатну правову допомогу.
16 березня 2018 року в ході робочої зустрічі було відвідано Нововодолазький
районний відділу ДРАЦС. На ній були обговорені зміни в законодавстві України, проект
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» та на прикінці зустрічі з начальником
ДРАЦС було узгоджено проведення спільних правоосвітніх заходів.

06 березня 2018 року проведено засідання Комісії з оцінювання якості, повноти та
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів
Харківськоі області, в якому прийняв участь начальник відділу організації надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Центру Гончаров В.,
на якому були розглянуті звернення Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях.

23 березня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь в робочій
зустрічі, яка відбулась в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях з представниками Благодійного фонду
«Право на захист» юристом Лілією Ібадовою та адвокатом Оксаною Желановою. В ході
зустрічі обговорювались питання подальшої співпраці для надання правової допомоги
ВПО та біженцям.

28 березня 2018 року в рамках реалізації проекту “Я МАЮ ПРАВО” відбулась
робоча зустріч начальника відділу ”Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіної Л. П.
з посадовими особами Пісочинської селищної ради з метою розширення доступу до БПД
мешканців с.м.т. Пісочин. Була проведена зустріч з Секретарем Пісочинської селищної
ради Хоменко Ольгою Пантелеймонівною, начальником правового відділу Швайкою
Ольгою Миколаївною, з соціальними працівниками. В ході зустрічей були обговорені
питання подальшої співпраці, участі працівників бюро у засіданнях сесії депутатів
сільської ради, сумісна діяльність з проведення правопросвітницької роботи у навчальних
закладах, організація мобільних пунків доступу до БПД та адресної допомоги у с.м.т.

Пісочин.
23 березня 2018 року працівники Центру провели робочу зустріч з представниками
Благодійного фонду «Право на захист» Желановою О. та Ібадовою Л. В ході зустрічі були
обговорені шляхи подальшої співпраці з питань біженців та внутрішньо переміщених
осіб. Окрім того, обмінялись інформаційними буклетами.

30 березня 2018 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. проведена чергова робоча зустріч працівників відділу “Люботинське бюро
правової допомоги” з головою апарату Люботинського міського суду Харківської області
Калиненко Маргаритою Євгенівною. Під час зустрічі були обговорені шляхи підвищення
поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав через систему
безоплатної правової допомоги. У приміщені суду залишені інформаційні матеріали про
безоплатну правову допомогу, діяльність бюро, регулювання актуальних правовідносин
тощо. Захід проведений в рамках реалізації проекту “Я МАЮ ПРАВО”

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
30
січня
2018
року
в
рамках
проведення
Загальнонаціонального
правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” працівниками відділу «Люботинське
бюро правової допомоги» та Другою харківською державною нотаріальною конторою
Харківського району була організована зустріч з членами ГО “Рада ветеранів міста
Люботин” у формі круглого столу. Під час проведення заходу з доповідями на теми:
“Правове регулювання спадкових правовідносин”, “Нововведення у законодавчому
регулюванні примусового стягнення аліментів” виступили: консультант нотаріальної

контори Рябовол К. та начальник бюро правової допомоги Йолкіна Л. Завідувачем Другої
державної нотаріальної контори Харківського району Харківської області Радіоновою Т,
державним нотаріусом Соловйовою Н., головним спеціалістом бюро правової допомоги
Дяченком Р. були надані відповіді на правові питання присутніх та індивідуальні
юридичні консультації. Під час заходу були розповсюджені інформаційні буклети “Не
знаєшь як оформити субсидію?”, “Не знаєш, як оформити договір оренди землі?”.

01 лютого 2018 року начальник відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіна Л. взяла участь у роботі семінару-обговорення «Права біженців та внутрішньо
переміщених осіб в Україні», який проводився Харківським юридичним кіноклубом за
участі експертів Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, БФ «Право на
захист», експертів проекту «Права біженців та внутрішньо-переміщених осіб: кращі
європейські практики та шляхи їх імплементації». Під час проведення семінару було
переглянуто документальний фільм «Дом», створений в рамках проекту «Перетворюючи
Україну в більш толерантне місце для біженців і шукачів притулку» та обговорені
питання, пов`язані з процедурою надання міжнародного захисту, складностями процесу
закріплення за шукачами притулку статусу біженця, проблемами захисту основних прав
та свобод біженців та осіб, що потребують додаткового захисту.

16 березня 2018 року у приміщенні Центру для працівників представниками
Державної міграційної служби України

3. РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО БПД
1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції
України
Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України
1.3.3 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ
директора РЦ та начальника ГТУЮ
12 лютого 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу
"Дергачівське бюро правової допомоги" Ярошенко Н. разом з головним державним
виконавцем Міжрайонним відділом державної виконавчої служби до Дергачівському і

Золочівському районах ГТУЮ у Харківській області Стадніченко Тетяною проведене
спільне консультування населення з питань додаткових засобів примусового стягнення
аліментів і розширення санкцій, що можуть бути застосовані проти боржників, як це
передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів".

20 лютого 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги В. Гайворонська разом із директором Центру з
О. Сіренко провели виїзне спільне консультування громадян з правових питань в
Дергачівському бюро правової допомоги

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
17 лютого 2018 року, головний спеціаліст відділу "Люботинське бюро правової допомоги"
Третього харківського місцевого центру з надання БВПД Дяченко Р.В. взяв участь у
практичному воркшопі, організованому Democracy Reporting International (DRI): "Конституційна
скарга: новий рупор захисту прав і свобод?". Під час заходу були висвітлені питання:
конституційна скарга - як новий вимір конституційної юстиції; 5 кроків для

22 лютого 2018 року Центру – Гончарова Г., Волкова А., Дзьонь О., Хотетовська Т.
та Дяченко Р. прийняли участь в практичному тренінгу за темою: «Консультування в
режимі on-line як спосіб розширення доступу до БПД»

12 та 13 березня 2018 року директор Центру Сіренко О. та заступник начальника
відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з
адвокатами Чирик С. відвідали семінар-тренінг «Посилення міжвідомчого реагування у
сфері протидії та запобігання домашньому насильству за ознакою статі: впровадження
нового законодавства та оновлення чинних механізмів його реалізації

14 березня 2018 року Центру Стьопичкіна С., Пілюгін Д. прийняла участь в
семінарі за темою «Основні аспекти протидії корупції та дотримання стандартів
антикорупційної поведінки». Семінар для працівників бюро правової допомоги
Харківського регіону було організовано за ініціативою Координаційного центру з надання
правової допомоги, за підтримки Громадської організації «Центр боротьби з корупцією
та тіньовою економікою».

19-20 березня 2018 року директор Центру Сіренко О. взяла участь у робочій

зустрічі директорів місцевих центрів в м. Київ, яка була організована за підтримки
Всеукраїнської благодійної організації «Українська Фундація Правової Допомоги» за
участі представників Координаційного центру з надання правової допомоги, в ході якої
обговорились перспективи подальшої діяльності системи безоплатної правової допомоги.

30 березня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь в семінаріпрактикуме «Основні аспекти протидії корупції та дотримання стандартів
антикорупційної поведінки».

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
1.4.3.Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за
виконаними дорученнями
Протягом січня-лютого 2018 року начальником відділу організації надання БВПД
та роботи з адвокатами Гончаровим В. проводиться робота з адвокатами, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу щодо порядку оформлення актів, складання
розрахунків по виконаним дорученням

1.4.4 Організація, проведення тренінгів, навчальних заходів для адвокатів, які надають
БВПД спільно з ГО, Рада адвокатів регіонів, ВП ГО "Всеукраїнське об'єднання
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу", в тому числі дистанційне
навчання

08 лютого 2018 року директор Центру Сіренко О. взяла участь у робочій зустрічі
адвокатів, які успішно пройшли IX конкурс з добору адвокатів, що залучаються до
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Харківській області з керівництвом
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській
та Харківській області. В ході зустрічі обговорювались питання укладання контрактів
на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на тимчасовій основі Регіональним центром та місцевими центрами,
щодо механізму видачи доручень адвокатам у відповідності до Порядку розподілу справ
між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та інше.
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

10. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
3.3.3 Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-лайн
навчання) для персоналу РЦ та МЦ
22 лютого та 14 березня 2018 року директор Центру Сіренко О. провела з
начальниками/або заступниками начальників відділів бюро правової допомоги робочу
зустріч з питань планування діяльності та визначення стратегічних пріоритетів на 2018
рік за всіма напрямками діяльності

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 комунікації:

проведення правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних
презентацій, організація та проведення круглих столів тощо.

матеріалів,

8. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ РЦ ТА МЦ БПД, ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
3.1.1 Організація та участь у засіданнях Керівної ради
15 січня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні
Керівної ради, яка проходила у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Луганській та Харківській областях. На порядок денний засідання
були винесені питання щодо розгляду штатного розпису місцевих центрів. Одним з
ключових питань, які вирішувалися в процесі засідання, був розподіл показників бюджету
на 2018 рік. За основу був прийнятий критерій "ефективності надання безоплатної
правової допомоги" місцевими центрами. В ході засідання Керівної ради обговорювалися,
також, актуальні питання, щодо дотримання виконавської дисципліни.

14. 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

16. 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; наявність на території установ відбування покарань,
психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо).
Результативні показники діяльності
За період з 01 січня по 30 березня 2018 року (1 квартал) Третім харківським
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано
1834 звернень клієнтів, 1749 особам було надано правову консультацію, 242 з яких
написали письмову заяву про надання БВПД.
№ Найменування відділу МЦ
з/п

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових заяв
про надання
БВПД

1

Відділ правової інформації та
консультацій

468

464

127

2

Відділ «Дергачівське БПД»

305

283

22

3

Відділ «Золочівське БПД»

254

248

6

4

Відділ «Ізюмське БПД»

387

334

58

5

Відділ «Люботинське БПД»

225

225

18

6

Відділ «Нововодолазьке БПД»

195

195

11

7

Разом по МЦ

1834

1749

242

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 237
рішень про надання БВПД та надано 177 доручень адвокатам та 64 накази штатним
працівникам (представництво інтересів в суді або оформлення процесуальних
документів)
В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:
соціального забезпечення 265 (14,45%), спадкового 174 (9,49%), сімейного 274 (14,94%),
медичного 7 (0,38%), трудового 105 (5,73%), адміністративного 76 (4,14%), земельного
103 (5,62%), договірного 165 (9%), житлового 74 (4,03%), іншого цивільного 370 (20,17%),
виконання судових рішень 44 (2,4%), неправових 17 (0,93%), інших 160 (8,78%)

соц.забезпечення 14,45%:
спадкове 9,49%
сімейне 14,94%
медичне 0,38%
трудове 5,73%
адміністративне 4,14%
земельне 5,62%
договірне 9%
житлове 4,03%
інше цивільне 20,17%
вик.судових рішень 2,4%
неправове 0,93%
інше 8,78%

Розподіл
клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за статтю

чоловіки 40,13%
жінки 59,53%

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за віком

до 18 років 0,17%
від 18 до 35 років 24,9%
від 35 до 60 років 47,29%
понад 60 років 27,56%

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта

малозабезпечені 59,34%
особи з інвалідністю 14,52%
впо 15,35%
ветерани 9,96%
біженці 0,83%

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 1 квартал було:
 здійснено 64 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4 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 185 осіб;
 надано методичну допомогу 18 органам місцевого самоврядування та установам
— провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги;
 проведено 75 правопросвітницьких заходи;
 розміщено у ЗМІ 20 інформаційних матеріали з питань надання БПД;
 надано 0 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту.

№ Найменування Кількість
здійснених
з/п МЦ та бюро

виїздів
мобільних
пунктів/осіб,

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали

Кількість
ОМС та
установ —
провайдерів
БПД, яким

Кількість
проведених
правопрост
івтницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до

Кількість
інформацій
них
матеріалів,
розміщених

що отримали правову
правову
допомогу
допомогу

надано
методичну
допомогу

електроних у ЗМІ
сервісів
МЮ

1

Разом по МЦ, 64/185
у тому числі:

4

18

75

0

20

2

Відділ
24/25
правової
інформації та
консультацій

0

3

20

0

5

3

Відділ
«Дергачівське
БПД»

8/32

0

3

11

0

3

4

Відділ
«Золочівське
БПД»

8/32

0

3

11

0

3

5

Відділ
«Ізюмське
БПД»

8/32

0

3

11

0

3

6

Відділ
8/32
«Люботинське
БПД»

0

3

11

0

3

7

Відділ
8/32
«Нововодолазь
ке БПД»

0

3

11

0

3

