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1.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають
найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в
актуальному стані карти правових потреб.
«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» м. Харків,
м.Дергачі, м.Ізюм, м.Люботин, смт Золочів, смт Нова Водолага Харківської області

o Соціальні: призначення пенсії за віком, перерахунок пенсії, порядок обчислення
страхового стажу, умови отримання субсидії у разі заборгованості за комунальні
послуги, порядок оформлення і отримання субсидії.
o Спадкові питання: порядок усунення від спадкування, наслідки пропуску строку для
прийняття спадщини та порядок визначення додаткового строку для прийняття
спадщини, правила спадкування за заповітом та заповітом, порядок відмови від
частини у спадщині.
o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання
дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, встановлення місця проживання
дитини, позбавлення батьківських прав.

o Медичні питання: встановлення групи інвалідності, укладання (підписання)
декларації з лікарем, оскарження рішення МСЕК.
o Трудові питання: стягнення заборгованості по заробітній платі, порядок
укладання трудового договору, порядок і особливості звільнення працівника за
власним
бажанням,
матеріальна
відповідальність
працівника,
порядок
підтвердження трудового стажу.
o Адміністративні питання: оскарження постанови про притягнення до
адміністративної відповідальності, оскарження рішень органів місцевого
самоврядування, порядок звернення громадян до державної установи.
o Земельні питання: порядок приватизації земельної ділянки та виготовлення
технічної документації, встановлення межі на земельну ділянку.
o Договірні питання: розірвання договору довічного утримання, визнання недійсним
договору довічного утримання, виконання обов’язків за договором підряду, погашення
заборгованості за кредитним договором.
o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, виділення часток у
житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим приміщенням.
o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, 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,
оскарження дій працівників поліції.

o Соціальні питання: Перерахунок пенсій - (2); Порядок оформлення і отримання
соціальної державної допомоги (малозабезпеченими, одинокими матерями,
інвалідами і інш.) - (3); Про порядок отримання статусу учасника бойових дій.
o Спадкові питання: Порядок спадкування за законом — (5); Порядок спадкування за
заповітом - (5); Умови і особливості фактичного вступу у спадок ; Про місце
відкриття спадщини.
o Сімейні спори: Розірвання шлюбу - (5); Стягнення аліментів на утримання дитини (9); Поділ майна подружжя (2); Позбавлення батьківських прав або встановлення
батьківства - (2); Порядок зміни розміру аліментів (2).
o Адміністративні питання: Про порядок і строки оскарження постанови суду про
накладення адміністративного стягнення (2).
o Земельні правовідносини: Встановлення меж земельної ділянки (3); Порядок
отримання кадастрового номеру на земельну ділянку (2); Порядок приватизації
земельної ділянки - (5); Про порядок зміни цільового використання земельної ділянки.
o Житлові питання Порядок визнання особи такою, що втратила право
користування житлом - (5); Про порядок приватизації кімнати у гуртожитку
o Договірні питання: Особливості укладання договору дарування нерухомості, його
розірвання або визнання недійним (3); Про усунення недоліків при виконанні робіт по
утепленню фасаду; Відмінність договору довічного утримання від спадкового

договору; Про порядок виконання умов договору підряду; Про відповідальність за
невиконання зобов'язань по кредитному договору.
o Інші цивільні: Реєстрація права власності на нерухомість, відновлення втрачених
документів про право власності - (5); Порядок поділу майна, що є у спільній сумісній
власності; Про встановлення факту народження дитини; Про встановлення фактів,
що мають юридичне значення (2), Про складання відзиву на касаційну скаргу; Про
порядок розгляду справи у касаційній інстанції; Про порядок визнання особи
недієздатною; Про підсудність справ за позовом про розірвання шлюбу; Узаконення
самочинного будівництва (2); Про порядок виїзду за кордон дитини без дозволу
батька; Про встановлення факту родинних відносин (3); Про представництво
інтересів відповідача у суді (2); Про порядок утримання місць загального
користування у житловому будинку; Про підстави для відстрочки для призову на
строкову військову службу
o Трудові питання:
Підтвердження трудового стажу; Про порядок оплати
лікарняного листа; Про строки випробування при прийомі на роботу; Про внесення
записів у трудову книжку фізичної особи — підприємця; Про стягнення
заборгованості по заробітній платі; Про порядок здійснення доплат до заробітної
плати працівникам бібліотек.
o Інші питання: Про ставки оподаткування доходу фізичних осіб при відчуженні
нерухомого майна; Про представництво інтересів потерпілої особі у кримінальному
провадженні; Про оскарження рішення комісії з розгляду актів про порушення,
проведення донарахування споживачам природного газу; Про порядок проведення
очищення стічних вод від сміття; Про порядок розробки проекту на приєднання до
газових мереж.
o Медичне: Про відмову від розтину тіла після смерті.

o Соціальні питання: оформлення і отримання соціальної державної допомоги
одиноким матерям, малозабезпеченим, пільги учасникам АТО, порядок оформлення і
отримання субсидій на оплату послуг ЖКГ; перерахунку розміру пенсії, соціальні
виплати при народженні дитини, одноразова допомога на поховання
o Спадкові питання: складання (посвідчення ) заповіту, відмова від спадщини,
оформлення спадщини за законом (за заповітом), порядку спадкування, щодо черги
спадкоємців.
o Сімейні питання: визнання батьківства, внесення змін до актових записів про шлюб
(про розірвання шлюбу, про народження, про смерть), позбавлення батьківських прав,
розірвання шлюбу через органи ДРАЦС (в судовому порядку), щодо порядку поділу
сумісно набутого майна подружжя
o Трудові питання: порядок оформлення додаткової відпустки, стягнення
заборгованості по заробітній платі з підприємства-банкрута, порядок укладання
трудового договору, порядок і особливості звільнення працівника за власним
бажанням, щодо порядку звільнення за згодою сторін.

o Адміністративні питання: щодо оскарження штрафу в суді.
o Земельні питання: реєстрація нерухомого майна (земельної ділянки; будинку), зміна
цільового призначення земельної ділянки, оренди земельної ділянки, приватизація
земльної ділянки, становлення меж земельної ділянки, отримання кадастрового
номеру на земельну ділянку
o Договірні питання: особливості укладання договору дарування нерухомості,
оформлення договору довічного утримання, купівлі-продажу, оренди нежитлового
приміщення, порядок виплати заборгованості по кредитному договору
o Житлові питання: порядок реєстрації місця проживання особи, у тому числі
реєстрації місця проживання дитини, узаконення самочинного будівництва, щодо
порядку отримання дозволу на будівництво будинку
o Інші цивільні: визнання особи безвісно відсутньою, поновлення втрачених
правовстановлюючих документів, посвідчення довіреності, встановлення факту
проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, порядок виділення частки з
житлового будинку в натурі
o Виконання судових рішень: стягнення на заробітну плату боржника, щодо рішення
суду на примусове виконання стягнення заборгованості. отримання дублікату
виконавчого листа
o Інші питання: порядок розгляду цивільної справи в суді, порядок складання заяви
відповідно до ЗУ «Про звернення громадян»

o Соціальні питання: оформлення субсидії, сплата заборгованості за комунальні
послуги з врахуванням субсидії або пільг, пільги та виплати одинокої матері,
перерахунок пенсій «чорнобильцям», пільги для осіб, що мають статус учасника
бойових дій, порядок та умови оформлення пенсії на пільгових умовах, умови
отримання соціальної стипендії дитиною-сиротою,отримання щорічної разової
грошової допомоги до 5 травня.
o Спадкові питання: оформлення спадщини, в тому числі в судовому порядку визнання
права на майно в порядку спадкування, поярдок оформлення заповіту.
o Сімейне питання: розділ майна, розірвання шлюбу, стягнення аліментів на
утримання неповнолітніх дітей та повнолітніх дітей,що продовжують навчання ,
позбавлення батьківських прав, стягнення пені за заборгованість по аліментам,
зміна розміру аліментів, встановлення опіки над малолітніми дітьми, оспорювання
батьківства, стягнення витрат на догляд та лікування непрацездатних батьків.
o Медичні питання:
o Трудові питання: розірвання трудового договору( роботодавець знаходиться на
тимчасово окупованій території, стягнення заробітної плати та середнього
заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.
o Адміністративні питання: відновлення втраченого паспорта, реєстрація місця
проживання при отриманні ID паспорта.
o Земельні питання: визначення порядку користування земельною ділянкою, стягнення
орендної плати за користування земельної ділянкою (паєм).

o Договірні питання: Стягнення заборгованості за кредитним договором, сплата
заборгованості за комунальні послуги за судовим наказом, укладання договору оренди
житла, укладання договору оренди земельної ділянки.
o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням, вселення у
житловий будинок.
o Інші цивільні: зняття арешту з банківських карток при виконанні судового
рішення, встановлення факту народження на тимчасово окупованій території,
скасування рішення суду по цивільній справі в касаційному порядку,стягнення
матеріальної та моральної шкоди, встановлення фактів,що мають юридичне
значення стягнення боргу за договором позики, видача дублікату виконавчого лист,
розірвання договору на виготовлення металопластикових вікон, розірвання
кредитного договору, розірвання договору довічного утримання.

o Договірні питання порядок розівання договору споживчого кредиту на
придбання вікон; порядок нарахування плати за договором газопостачання.
o Інші цивільні допомога у складанні скарги до Укрзалізниці; чи належить
майно, набуте за договором довічного утримання до спільної сумісної власності;
порядок укладання, зміст, форма, наслідки укладання договору купівлі-продажу
нерухомого майна (2); порядок надання особі психіатричної допомоги у примусовому
порядку; допомога у складанні заяви до ВДВС; порядок отримання паспорта (ID
картки) громадянином України; правове регулювання звернень громадян; будівельні
норми для індивідуального житлового будівництва, наслідки їх недодержання, порядок
введення в експлуатацію самобуду; визнання особи обмежено дієздатною; порядок
визнання права власності на самочунно збудовані прибудови (2); порядок продажу
нерухомого майна, право користування яким має малолітня дитина; порядок захисту
прав споживачів при придбанні неякісного товару; правове регулювання питань
гарантійного ремонту техніки; зміст та форма довіреності на отримання коштів в
банку; допомога у складані листа до Харківгазу.
o Соціальні питання порядок оформлення субсидії на оплату ЖКП; оформлення
пенсії з втрати годувальника(2).
o Сімейні питання підстави та порядок позбавлення батьківських прав;
порядок розірвання шлюбу; порядок отримання дозволу від одного з батьків на вивіз
дитини за кордон; порядок стягнення додаткових витрат на дитину з батька.
o Виконання судових рішень порядок видачіи дублікату виконавчого листа.
o Земельні питання порядок отримання кадастрового номеру.
o Житлові питання зняття з реєстрації місця проживання(2).
o Спадкові питання порядок спадкування за заповітом; відповідальність
спадкоємця по зобов'язання спадкодавця, відмова від спадщини; право непрацездатних
осіб на обов'язкову частку при спадкуванні за заповітом; належність банківського
вкладу померлого до спадкової маси.
o Трудові правовідносини порядок оформлення статусу безробітного, розмір
допомоги по безробіттю; порядок нарахування відпускних по вагітності та пологах.
o Адміністративні відповідальність за порушення ст. 126 КУАП.

o Соціальні питання: допомога при народженні дитини, перерахунок пенсії,
оформлення інвалідності, одноразова грошова допомога на поховання, перерахунок
пенсії військовим пенсіонерам, пільги для багатодітних сімей, вихід на пенсію на
пільгових умовах, оформлення субсидії, оформлення пенсії за віком.
o Спадкові питання: оформлення спадщини, поділ спадщини, оскарження заповіту,
відновлення строків для прийняття спадщини.
o Сімейні питання: відповідальність за несплату аліментів, укладення шлюбу,
заборгованість по аліментах, порядок розірвання шлюбу.
o Медичні питання: медична реформа, відповідальність лікаря за неефективне
лікування, підписання декларації з сімейним лікарем.
o Трудові питання: поновлення на роботі, звільнення при скороченні штатної
чисельності працівників, переведення на іншу посаду, офіційне працевлаштування, не
виплата заробітної плати за місяць, офіційне працевлаштування за кордоном.
o Адміністративні питання: відновлення втраченого паспорту, відповідальність за
спалювання сухої трави та листя.
o Земельні питання: приватизація земельної ділянки, податок на землю, правила
добросусідства.
o Договірні питання: оформлення договору оренди житла, договір довічного
утримання, оформлення договору купівлі-продажу автомобіля, умови кредитного
договору, визнання договору дарування не дійсним, заборгованість за кредитним
договором.
o Житлові питання: зняття особи з реєстрації місця проживання, порядок надання
окремої поштової адреси частині будинку.
o Інші цивільні питання: поділ майна, відновлення документів на дім, визнання особи
недієздатною, видача дубліката свідоцтва про право власності на житлове
приміщення.

1.1.2

Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для цільової
аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, ОВВ,
іншими установами та організаціями, ГО тощо, спрямовані на найактуальніші
питання життя громад.

05 квітня 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
основні положення медичної реформи. 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.

11 квітня 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Оксана Дзьонь, в рамках реалізації правоосвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», у
приміщенні Золочівського районного центру зайнятості із працівниками Центру було
проведено круглий стіл з метою донесення до громадян основних завдання системи БПД.
Працівник бюро детально охарактеризувала присутнім Закон України «Про безоплатну
правову допомогу» та наголосила на тому, що основною метою системи БПД є захист прав
людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей представників соціально вразливих груп населення. Крім того,
присутнім було детально роз’яснено порядок надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

11 квітня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу «Дергачівське бюро
правової допомоги» Наталією Ярошенко був проведений правопросвітницький захід для
працівників Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби
зайнятості. Присутнім була доведена інформація щодо проекту, про його цілі, задачі та
шляхи реалізації. По закінченню заходу усі змогли отримати інформаційні буклети «Я МАЮ
ПРАВО!” та черговий номер інформаційного віснику "Юстиція відкрита для людей".

18 квітня 2018 року головним спеціалістом «Золочівського бюро правової допомоги»
П’ятак С. було проведено семінар із працівниками управління соціального захисту населення
Золочівської районної державної адміністрації на тему: «Захист прав незахищених верств
населення». Під час семінару були визначені спільні напрямки роботи бюро та працівниками
управління, адже тісна співпраця та бажання допомогти людям надасть можливість
задовольнити невирішені потреби людей. В ході семінару фахівцем бюро надавались вичерпні відповіді на питання, що найбільш турбують громадян, які звертаються до управління
соціального захисту.

24 квітня 2018 року заступник начальника «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь проведенні міні-ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю в
Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості за участю роботодавців: БПП «Дніпро»,
ФОП Дудченко В.Г., ФОП Жидков А.Ю. Присутні були поінформовані про правила
отримання безоплатної правової допомоги, а також про правопросвітницький проект «Я
МАЮ ПРАВО!», його цілі, завдання, шляхи реалізації. Усі присутні отримали інформаційні
буклети «Я МАЮ ПРАВО» та черговий номер інформаційного віснику «Юстиція відкрита
для людей».

25 квітня 2018 року з метою надання адресної безоплатної правової допомоги
заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" Волковою А. спільно
зі головним спеціалістом відділу державної реєстрації нормативно-правових актів
управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової
освіти Головного територіального управління юстиції у Харківській області було здійснено
виїзд до Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Дергачівської районної державної адміністрації.
В ході спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної правової
допомоги, було надано консультації та роз'яснення з питань виконання договору підряду,
порядку встановлення меж земельної ділянки, з процедурних питань прийняття
гуртожитку у комунальну власність міської громади та ін.

27 квітня 2018 року заступник начальника «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. провела семінар для робітників та відвідувачів Ізюмського центру надання
адміністративних послуг, і ході якого присутні були поінформовані про правила надання
безоплатної вторинної правової допомоги, а також про загальнонаціональний проект « Я
МАЮ ПРАВО», його цілі та завдання, шляхи реалізації. Усі присутні отримали інформаційні
буклети «Я МАЮ ПРАВО».

В рамках реалізації загальнонаціонального проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 27 квітня 2018
року в приміщенні Нововодолазької державної нотаріальної контори був організований та
проведений круглий стіл за участю головного спеціаліста «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обіди О., державного нотаріуса Нововодолазької державної нотаріальної
контори,
начальника
Нововодолазького
районного
відділу
ДРАСЦ
Головного
територіального управління юстиції у Харківської області, заступника начальника
Нововодолазького відділу виконавчої служби. Були обговорені зміни в законодавстві України,
шляхи реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а також співпрацю щодо підвищення рівня правової
свідомості громадян та їхньої спроможності захищати свої права, організацію спільних
правоосвітніх заходів та консультативних пунктів громадян.

03 травня 2018 року заступник начальника «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. провела інформування студентів Ізюмського медичного коледжу щодо
правил надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також про цілі та шляхи
реалізації загальнонаціонального проекту « Я МАЮ ПРАВО».

07 травня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. була організована та проведена робоча зустріч з головою
Ватутінської сільської ради. Були обговорені різноманітні проблемні питання з якими
звертаються люди до сільської ради, обговорено загальнонаціональний правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО! По закінченню зустрічі була
досягнута домовленість про розміщення та поширення інформації Нововодолазького бюро
правової допомоги серед населення Ватутінської сільської ради.

10 травня 2018 року в приміщенні Нововодолазької виконавчої служби головним
спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. був організований
та проведений правоосвітній захід для громадян на тему: «Зміни в законодавстві України
щодо нарахування субсидії», всім присутнім були роз’яснені шляхи реалізації проекту МЮУ
«Я маю право», а також розповсюджені інформативні буклети правового характеру.

14 травня 2018 року головний спеціаліст відділу “Люботинське бюро правової
допомоги” Дяченко Р. прийняв участь у фокус-груповій дискусії на тему “Розповсюджені
проблеми з якими стикаются ВПО та шляхи їх вирішення.” Захід організований Київським
міжнародним інститутом соціалогії, координатор проекту: Бастракова А. В. У дискусії
взяли участь соціологи, громадськи діячи, волонтери та переселенці, вони були
проінформовані про послуги, які надають Центри БПД, також були розповсюджені
друковані матеріали “Безоплатна правова допомога в Україні”.

18 травня 2018 року Нововодолазький районний відділ з питань пробації Харківської
області спільно із головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Бідою О., організували захід для неповнолітніх, які перебувають на обліку пробації. Метою
лекції стало ознайомлення неповнолітніх з основними правами та обов’язками, що гарантуються чинним законодавством та міжнародними актами. В ході лекції учасники отримали
інформаційні буклети на тему: «Права дитини».

24 травня 2018 року начальник відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Ярошенко Н. взяла участь у спільному інформаційному заході Дергачівського районного
центру зайнятості, проекту “Рука допомоги”, Управління праці та соціального захисту
населення Дергачівської РДА та Дергачівського об’єднаного управління пенсійного фонду
України, який був проведений для мешканців Малоданилівської об´єднаної територіальної
громади. Під час заходу начальник виступила перед присутніми з інформацією про
безоплатну правову допомогу, як вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних
можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як
захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
складення документів процесуального характеру. Крім цього, була освітлена інформація
щодо загальнонаціонального проекту Міністерства юстиції “Я МАЮ ПРАВО”, його цілі,
задачі та шляхи реалізації.

29 травня 2018 року під час наради ГО “Рада ветеранів міста Люботин” начальником
відділу “Люботинське бюро правової допомоги” була проведена інформаційна сесія з питань
правового регулювання легалізації самочинного будівництва, попередження шахрайських дій
по відношенню до людей похилого віку. Серед присутніх були розповсюджені примірники га-

зет “Юстиція відкрита для людей”, буклети з правових питань. Захід проведений в межах
реалізації проекту “Я МАЮ ПРАВО”

29 травня 2018 року у співпраці з Головним територіальним управлінням юстиції
Харківської області працівники відділу “Дергачівське бюро правової допомоги" відвідали
управління праці і соціального захисту населення Дергачівської районної державної
адміністрації. Під час зустрічі були обговорені нагальні життєві проблеми, з якими місцеві
жителі звертаються за допомогою до управління. Як виявилося деякі з них також охоплені
загальнонаціональним проектом «Я МАЮ ПРАВО!». Після обговорення серед працівників і
громадян було поширено друковані видання Міністерства юстиції України.

29 травня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової

допомоги» Дзьонь О. у приміщенні Служби у справах дітей Золочівської районної державної
адміністрації Харківської області спільно із інспекторами Золочівського районного відділу з
питань пробації Харківської області, напередодні Дня захисту дітей було проведено засідання круглого столу на тему: «Право дитини на сім’ю та шляхи його реалізації». Учасники
заходу дискутували з таких нагальних питань, як розвиток технологій підтримки зростання
дітей у сім’ї, стандарти безпеки дитинства в Україні, а також обговорювали шляхи покращення практики сімейного виховання дітей без батьківського піклування. Крім того, в ході
заходу було обговорено питання поглиблення співпраці в сфері надання безоплатної правової
допомоги громадянам та наявні здобутки цієї співпраці, а також реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право». По закінченню заходу заступник
начальника відділу Золочівське бюро правової допомоги забезпечила роботу консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги громадян. За отриманням правової
допомоги звернулось чотири особи, що отримали вичерпні консультації з таких питань: зняття з реєстрації місця проживання неповнолітньої дитини; позбавлення батьківських прав;
зняття з реєстрації місця проживання в судовому порядку; порядок страхування від нещасного випадку. Також всім учасникам були роздані відповідні інформаційні буклети правової
тематики та плакати системи «БПД» та «Я МАЮ ПРАВО».

31 травня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. була організована робоча зустріч з працівниками Нововодолазького районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській
області. В ході заходу були обговорені питання щодо «Насильство в сім’ї» та наслідки «Позбавлення батьківських прав», а також шляхи реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»

06 червня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» начальником відділу «Дергачівське бюро
правової допомоги» Ярошенко Н. була проведена робоча зустріч з фахівцями Дергачівського
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській
області, 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.

06 червня 2018 року в приміщенні Нововодолазького РВ ДВС ГТУЮ у Харківській
області, за участю начальника Нововодолазького РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області та
головного спеціаліста відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Пілюгіна Д. в
рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено робочий візит на тему:
«Роз’яснення прав стягувача по стягненню аліментів». Обговорене питання про виконання
рішень по стягненню аліментів та роз’яснення прав стягувачам по цій категорії виконавчих
проваджень. Також з працівниками виконавчої служби було обговорено загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»
та було проінформовано про систему безоплатної правової допомоги в Україні.

12 червня 2018 року начальник відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіна
Л. взяла участь у нараді в Територіальному центрі соціальних служб Люботинської міської
ради, під час якої була проведена інформаційна сесія з питань правового регулювання
спадкових відносин, нарахування субсидії, легалізації самочинного будівництва тощо. Серед
присутніх були розповсюджені інформаційні матеріали. Захід проведено в межах проекту
“Я МАЮ ПРАВО”.
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червня 2018 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги" Пілюгіним Д. було проведено правоосвітній
захід для громадян, які шукають роботу, під час якого було висвітлено переваги офіційного
працевлаштування. Також до відома присутніх була доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні та про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» , 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.

12 червня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. було проведено семінар із спеціалістами Земельно-кадастрового бюро
Золочівського району на тему: «Захист прав громадян у сфері земельного законодавства та
орендних відносин» . По закінченню заходу у приміщенні Земельно-кадастрового бюро було
організовано роботу мобільної точки доступу до системи безоплатної правової допомоги з
питань роз’яснення чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та
землекористувачів. За отриманням правової консультації звернулось троє громадян.
Громадян цікавили питання порядку та умов розірвання договору оренди землі, умови
збільшення орендної плати, визначення меж земельної ділянки в натурі. Працівник бюро
надав відповідні роз’яснення, окреслив подальші шляхи вирішення порушених питань, що
виникають між власниками земельних паїв та орендарем.

20 червня 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
Дзьонь О. провела робочу зустріч з головним редактором Золочівської міжрайонної газети
«Зоря» Мірошник В.С., під час якої було обговорено питання поглиблення співпраці в сфері
надання безоплатної правової допомоги громадянам через засоби масової інформації. Під час
заходу вона розповіла про систему безоплатної правової допомоги в цілому, що таке безоплатна правова допомога, хто має право на безоплатну правову допомогу, які правові послуги можна отримати в центрах безоплатної вторинної правової допомоги, про порядок
отримання послуг адвоката за рахунок держави, про соціально незахищені категорії громадян, яким це право гарантоване державою, та інші. Окрім цього зупинилась на загальнонаціональному правопросвітницькому проекті «Я маю право!», який направлений на підвищення правової поінформованості населення.

26 червня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. напередодні Дня Конституції України в Золочівській центральній
районній бібліотеці проведено інформаційно-просвітницьку бесіду з персоналом щодо змін у
законодавстві про безоплатну правову допомогу та можливість звернутися до бюро для
надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складання заяв,
скарг та інших документів правового характеру тощо.
В читальному залі бібліотеки була розгорнута книжкова виставка-перегляд «По закону
совісті», де читачам була запропонована правознавча, історично-довідкова та художня література.
Метою виставки є можливість дати зрозуміти громадянам, яким важливим і важким
був процес створення власної Конституції та найважливіші шляхи становлення
українського конституціоналізму.
Також на стенді були розміщені відповідні інформаційні буклети правової тематики системи «БПД» та «Я МАЮ ПРАВО».

23 червня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. була організована робоча зустріч з начальником Нововодолазького
районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській
області. В ході заходу були обговорені питання щодо «Державна реєстрація шлюбу з
громадянином іноземної держави» а також шляхи реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»

Напередодні святкування Дня Конституції України 26 червня 2018 року працівником
Нововодолазького БПД спільно з начальником Нововодолазького районного відділу ДРАЦС
була проведена робоча зустріч щодо роз’яснення громадянам гарантованих їм
Конституцією та законами України прав та як краще їх захистити. А також було
обговорено загальнонаціональний правопросвітницький проект МЮУ «Я МАЮ ПРАВО!» та
співпрацю щодо спільного розповсюдження інформації серед населення.

1.1.3

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

18 квітня 2018 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової
допомоги" Обідою О. на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з Нововодолазьким районним відділом з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань та пробації, проведений правопросвітницький
захід для суб'єктів пробації, під час якого до відома присутніх була доведена інформація про
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!», а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети та інформаційний бюлетень "Юстиція відкрита для людей".

10 квітня 2018 року відбулась робоча зустріч начальника відділу «Люботинське бюро
правової допомоги», представників РВ з птань пробації Харківського району та
адміністрації КЗ «Люботинська спеціалізована школа-інтернат «Дивосвіт» з питань подальшої співпраці для підвищення рівня правової культури дітей, які навчаються та проживають у школі-інтернаті. Зустріч проведена в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО».

12 квітня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Пілюгіним Д. в ході робочої зустрічі було відвідано Нововодолазький районний
відділу ДРАЦС. Були обговорені зміни в законодавстві України, новий напрямок проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» - протидія домашньому насильству та на
прикінці зустрічі з заступником начальника ДРАЦС було узгоджено проведення спільних
правоосвітніх заходів.

24 квітня 2018 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, прийняв участь у засіданні круглого
столу, організованому нашими партнерами, Норвезькі Радники з питань Верховенства права
проект пробації, на тему «Що таке пробація і цьому це важливо»

16 травня 2018 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Наталією спільно з представниками Управління праці та соціального захисту
населення Дергачівської РДА, Дергачівського районного центру зайнятості на виконання
Меморандуму про співпрацю, укладеному з, 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 інформаційне видання Міністерства юстиції України
"Юстиція відкрита для людей".

23 травня 2018 року в рамках підписаного Меморандуму з БФ «Право на захист»
директором Центру проведено робочу зустріч з Приходько О. юристом БФ «Право на
захист», в ході якої були обговорені питання подальшої співпраці та обмін буклетами та
роздавальними матеріалами.

01 червня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. спільно із працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного
стану по Дергачівському та Золочівському районах Головного територіального управління
юстиції у Харківській області та спільно з соціальним працівником Золочівського районного
відділу з питань пробації провели спільний захід присвячений Міжнародному дню захисту дітей на тему: «Захист прав дитини» для неповнолітніх, які перебувають на обліку у відділі
пробації. Зустріч проходила у формі відкритого діалогу з питання профілактики злочинності серед підлітків, відповідальності неповнолітніх перед законом за вчинені
адміністративні та кримінальні правопорушення. Учасників заходу було поінформовано про
права дитини в Україні, їх забезпечення, дотримання та захист. Особливий акцент під час
спілкування з батьками підлітків було зроблено на відповідальності батьків за виховання дітей. Під час заходу неповнолітніх було ознайомлено з їхніми правами, а саме: правами у
сфері сімейного життя, майнових відносин та у сфері праці. Наприкінці заходу неповнолітнім надано інформаційні буклети про систему безоплатної правової допомоги.

05 червня 2018 року з метою підвищення загального рівня правової культури, правової
свідомості, набуття необхідного рівня правових знань, формування поваги до права,
головним спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової допомоги спільно» П’ятак С. із
провідним спеціалістом Золочівського районного центру зайнятості Чайка В.І., було
проведено семінар для засуджених, які перебувають на обліку в Золочівського районного

відділу з питань пробації на тему: «Право засуджених на працевлаштування». свої права та
порядок реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу. В ході заходу спеціаліст
бюро ознайомила засуджених з реалізації конституційного права на працю , та у разі
порушення цих прав – право на правову допомогу (професійну правничу допомогу) у
Золочівському районі та в Україні в цілому через діючі бюро та місцеві центри з надання
безоплатної правової допомоги. Крім того присутніх було проінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!». Всі учасники заходу отримали інформаційні буклети системи БПД та візитівки.
Після проведення семінару за правовими консультаціями звернулося 3 особи з таких питань:
про зняття з реєстрації місця проживання особи; порядок стягнення заборгованості з
боржника за виконавчим листом; порядок оформлення субсидії та інші питання. На всі
запитання були надані вичерпні відповіді спеціалістів. види були надані запитання.

З метою розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 06 червня
2018 року начальник відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіна Л. взяла
участь у роботі позачергової сесії новоствореної Пісочинської об`єднаної територіальної
громади. Депутати ОТГ були поінформовані про задачі, функції та місію системи безоплатної правової допомоги, про засоби реалізації та захисту прав громадян через систему безоплатної правової допомоги. Захід проведений в рамках реалізації Загальнонаціонального
проекту “Я МАЮ ПРАВО”.

1.1.4

-1.1.6 Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії.

Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно розповсюджується серед
населення, підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД з різних
правових питань, а також буклети загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».

1.1.7

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

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!".

Публікації на офіційних веб-сайтах партнерських організацій:
З 1 квітня змінено правила виїзду за кордон з дитиною
http://obrii.com.ua/main/15061-z-1-kvitnya-zmineno-pravila-viyizdu-za-kordon-z.html
Нові законодавчі ініціативи, які мають покращити рівень забезпечення прав дітей в
Україні
http://obrii.com.ua/main/15011-novi-zakonodavchi-iniciativi-yaki-mayut.html
Мін’юст пропонує автоматично збільшувати розмір аліментів за їх несплату понад рік
http://obrii.com.ua/main/15007-minyust-proponuye-avtomatichno-zbilshuvati-rozmir.html

У Мінсоцполітики уточнили, коли проводиться перерахунок субсидій
http://obrii.com.ua/main/15001-u-minsocpolitiki-utochnili-koli-provoditsya.html
Мін’юст ініціює збільшення мінімального розміру аліментів на кожну дитину
http://obrii.com.ua/main/14990-minyust-iniciyuye-zbilshennya-minimalnogo-rozmiru.html
Шляхи захисту прав споживачів в Україні
http://obrii.com.ua/main/14987-shlyaxi-zaxistu-prav-spozhivachiv-v-ukrayini.html
Уряд підтримав план реалізації проекту Мін'юсту «Я МАЮ ПРАВО!» на 2018 рік
http://obrii.com.ua/main/14974-uryad-pidtrimav-plan-realizaciyi-proektu-minyustu.html
Уряд представив низку рішень із підвищення соціального захисту людей з інвалідністю
http://obrii.com.ua/main/14967-uryad-predstaviv-nizku-rishen-iz-pidvishhennya.html
Права ромів в Україні
http://obrii.com.ua/main/15099-prava-romiv-v-ukrayini.html
11 квітня 2018 року на офіційному сайті http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області було опубліковано відеоролик «Я маю право!» та опубліковано щомісячне інформаційне видання Міністерства
юстиції «Юстиція відкрита для людей» для його поширення серед населення відповідно до
інтересів цільової аудиторії.
Рада розширила коло осіб, які мають право на пенсію через втрату годувальника
http://obrii.com.ua/page/2/
До 1 травня громадянам слід подати заяву для застосування пільг з плати за землю
http://obrii.com.ua/main/15079-do-1-travnya-gromadyanam-slid-podati-zayavu-dlya.html
Міністерством юстиції презентовано Карту проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
http://obrii.com.ua/main/15071-ministerstvom-yusticiyi-prezentovano-kartu.html
Уряд поновив роботу Антирейдерських аграрних штабів
http://obrii.com.ua/main/15135-uryad-ponoviv-robotu-antirejderskix-agrarnix.html
Павло Петренко презентував другий пакет законодавчих змін,
відповідальність неплатників аліментів
http://obrii.com.ua/main/15143-pavlo-petrenko-prezentuvav-drugij-paket.html

які

посилюють

Уряд затвердив програму забезпечення рівності прав чоловіків та жінок
http://obrii.com.ua/main/15145-uryad-zatverdiv-programu-zabezpechennya-rivnosti.html
Діє Закон, який дозволяє узаконити самобуди, збудовані у період з 1992-го по 2015 рік
http://obrii.com.ua/main/15148-diye-zakon-yakij-dozvolyaye-uzakoniti-samobudi.html
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної
правової допомоги
http://obrii.com.ua/main/15158-ogolosheno-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki.html
Верховний суд узагальнить судову практику щодо прав батьків під час визначення місця
проживання дитини

http://obrii.com.ua/15182-verxovnij-sud-uzagalnit-sudovu-praktiku-shhodo.html
Покарання за жорстоке поводження з дітьми хочуть посилити
http://obrii.com.ua/main/15184-pokarannya-za-zhrstoke-povodzhennya-z-ditmi.html
"Пенсія -це власність особи, а не допомога держави"
http://obrii.com.ua/main/15193-pensiya-ce-vlasnist-osobi-a-ne-dopomoga-derzhavi.html
Для системи БПД виготовили буклети шрифтом Брайля
http://obrii.com.ua/main/15207-dlya-sistemi-bpd-vigotovili-bukleti-shriftom.html
В Офісі омбудсмена занепокоєні порушенням прав жінок-переселенців
http://obrii.com.ua/main/15216-v-ofisi-ombudsmena-zanepokoyeni-porushennyam-prav.html
Нова програма житлових субсидій
http://obrii.com.ua/page/1/
Павло ПЕТРЕНКО: реалізувати ініціативи #ЧУЖИХДІТЕЙНЕБУВАЄ # вдалося
завдяки об’єднанню зусиль Мін’юсту, Уряду, парламенту та громадськості
http://obrii.com.ua/main/15264-pavlo-petrenko-realizuvati-iniciativi.
Мін’юст оголосив флешмоб на підтримку другого пакету законопроектів
#ЧужихДітейНеБуває
Я – дитина, і Я МАЮ ПРАВО! Виховуємо свідомих громадян
http://obrii.com.ua/main/15349-ya-ditina-i-ya-mayu-pravo-vixovuyemo-svidomix.html
МІН’ЮСТ РОЗПОЧИНАЄ ВСЕУКРАЇНСЬКУ ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ
#СТОПНАСИЛЬСТВО
http://obrii.com.ua/main/15376-minyust-rozpochinaye-vseukrayinsku-informacijnu.html
МІН’ЮСТ ЗАПУСТИВ СЕРІЮ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ РОЛИКІВ «ЗНАЙ СВОЄ
ПРАВО НА ЗЕМЛЮ»
http://obrii.com.ua/main/15372-minyust-zapustiv-seriyu-informacijno-navchalnix.html
В Україні запустили інформаційну кампанію про безоплатну правову допомогу
http://obrii.com.ua/main/15384-v-ukrayini-zapustili-informacijnu-kampaniyu-pro.html
Павло Петренко: 1,5 млрд грн аліментів сплачено українським дітям з початку року
http://obrii.com.ua/main/15315-pavlo-petrenko-15-mlrd-grn-alimentiv-splacheno.html
Захист прав дітей в міжнародному законодавстві
http://obrii.com.ua/main/15326-zaxist-prav-ditej-v-mizhnarodnomu-zakonodavstvi.html
Уряд ухвалив Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
на період до 2021 року
http://obrii.com.ua/page/7/
ПАВЛО ПЕТРЕНКО: МІН’ЮСТ ГОТОВИЙ ПІДТРИМУВАТИ УСІ ІНІЦІАТИВИ ІЗ
ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
http://obrii.com.ua/main/15347-pavlo-petrenko-minyust-gotovij-pidtrimuvati-usi.html

Рада прийняла Закон щодо тривалості відпусток для військових
http://obrii.com.ua/main/15280-rada-prijnyala-zakon-shhodo-trivalosti-vidpustok.html
Система БПД робитиме акцент на правопросвітницькій роботі з дітьми
http://obrii.com.ua/main/15305-sistema-bpd-robitime-akcent-na-pravoprosvitnickij.html
Сергій Петухов: Мін'юст готовий долучитися до реалізації загальнодержавної програми з
освіти у сфері прав людини
http://obrii.com.ua/main/15301-sergij-petuxov-minyust-gotovij-doluchitisya-do.html
У черговому номері Першої міжрайонної газети «Зоря» № 14 (11240) від 14 квітня
2018 року відділом "Золочівське бюро правової допомоги" опубліковано статтю "Що
робити, якщо немає чим платити за кредит".

20 квітня 2018 року на офіційному web-сайті Люботинської міської ради була опублікована
стаття про запровадження спрощеного механізму введення в експлуатацію самочинно збудованих об`єктів під назвою “Будівельна амністія- 2018”.

На прохання читачів газети «Вісті Дергачівщини» у черговому випуску № 17 від 21
квітня 2018 року відділом "Дергачівське бюро правової допомоги" Третього харківського
місцевого центру з надання БВПД висвітлена інформація про
те, як ефективно
протистояти протиправним діям колекторів і захисти свої права у разі залякування, погроз
боржникові та інших незаконних дій колекторських організацій.

28
квітня 2018 року
у черговому випуску газети "Вісті Водолажчини" № 17 (10459) опублікувало статтю про
безоплатну правову допомогу.

07 травня 2018 року на офіційному сайті http://zolochivska-rda.gov.ua/index.html Золочівської районної державної адміністрації Харківської області було опубліковано Прес-реліз
Координаційного центру з надання правової допомоги під заголовком «Для системи БПД
виготовили буклети шрифтом Брейля» для його поширення серед населення відповідно до
інтересів цільової аудиторії.
У газеті «Дергачівський вісник» у черговому випуску № 22 від 18 травня 2018 року
відділом "Дергачівське бюро правової допомоги" Третього харківського місцевого центру з
надання БВПД висвітлена інформація про зміни до чинного законодавства щодо
продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без
дозволу на виконання будівельних робіт (“Будівельна амністія - 2018”).

21 травня 2018 року на сайті ГТУЮ Харківської області була розміщена публікація
про спільну роботу відділу “Люботинське бюро правової допомоги з Другою державною нотаріальною конторою Харківського району Харківської області в рамках реалізації проекту
“Я МАЮ ПРАВО”. http://justic.kh.ua/home_2_2876/
Стаття “Будівельна амністія 2018” опублікована в інформаційному бюлетені
Люботинської міської ради № 05 (211) травень 2018 року.
http://lubotin.kharkov.ua/vestnik

04 червня 2018 року на офіційному сайті http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області було опубліковано на
тему: «Працюєш за комп’ютером - маєш право на додаткову відпустку» для його поширення серед населення відповідно до інтересів цільової аудиторії.
12 червня 2018 року на офіційному сайті ГО “Альтернатива” розміщено розміщено відео проведення ІІ сесії Пісочинської об`єднаної територіальної громади, яке вміщує виступ
начальника відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіної Л. П. про доступ
громадян до системи БПД.
http://alternatyva-pisochyn.com.ua/news/
18 червня 2018 року Інформація про зловживання відносно літніх людей
http://obrii.com.ua/uploads/posts/2018-06/thumbs/1529309638_bezymyannyj.jpg
19 червня 2018 року Мін’юст випустив ролик про безоплатне отримання земельної
ділянки
http://obrii.com.ua/main/15403-minyust-vipustiv-rolik-pro-bezoplatne-otrimannya.html
26 червня 2018 року Мін’юст презентував відеоролик про особливості оренди землі
http://obrii.com.ua/main/15437-minyust-prezentuvav-videorolik-pro-osoblivosti.html
26 червня 2018 року на офіційному сайті Люботинської міської ради опублікована
стаття “Як правильно оформити боргову розписку”
http://lubotin.kharkov.ua/pravova-osvita-nasellenya/
27
червня
2018
року
на
офіційному
сайті
http://zolochivskarda.gov.ua/pgs/ogoloshenja.htm Золочівської районної державної адміністрації Харківської
області щодо протидії домашнього насильства було опубліковано статтю на тему: «Б’є –
значить любить» для поширення серед населення відповідно до інтересів цільової аудиторії.
У черговому випуску газети «Дергачівський вісник» № 27 від 22 червня 2018 року
відділом "Дергачівське бюро правової допомоги" висвітлена інформація про зміни до чинного
законодавства щодо правил виїзду дитини за кордон.

1.1.8 Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах
життя (поблоково)
З 16 квітня 2018 року на каналі ОТБ виходить постійна рубрика «Практичне право»,
яку ведуть фахівці Центру

1.1.10 Опитування та заміри громадської думки
Протягом квітня-червня 2018 року проводились опитування громадян шляхом експрес
опитування для отримання більш швидкого зібрання інформації, з яких були зроблені висновки про громадську думку з питань потреби громад, роботи Центру та ін.

1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування
26 квітня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. був проведений семінар для працівників Золочівського відділу
Дергачівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області де
проінформувала про систему БВПД, порядок та принципи роботи місцевого центру і бюро.
Присутніх цікавили такі питання, як хто і на яких підставах має можливість отримати
безоплатну правову допомогу, у яких випадках можливо отримати адвоката, оплата послуг
якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Світлана П’ятак розповіла
про роботу бюро, а саме як і де отримати первинну правову допомогу, що таке вторинна
правова допомога, і що система правової допомоги – це соціальний проект Уряду України.
Також наголосила про нещодавні зміни щодо розширення кола осіб, яким надається
вторинна правова допомога. Також спеціалістом були повідомлені новели в законодавстві
та цікаві правові випадки, які стосуються кожного громадянина. Крім того, присутніх було
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який направлений на підвищення правової
поінформованості населення. Важливо, щоб люди знали свої права і могли їх відстояти.
Учасники семінару отримали візитівки, тематичні буклети системи БПД та
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!». В приміщенні відділу було розміщено
плакат на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. По закінченню
семінару спеціаліст бюро провела дистанційний прийом громадян у приміщенні відділу. За
консультацією звернулось 2 особи, які отримали кваліфіковані роз’яснення з сімейних
питань та питань спадкування.

16 травня 2018 року з метою забезпечення реалізації прав мешканців Золочівської

територіальної громади на безоплатну правову допомогу, а також в рамках реалізації
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», головним
спеціалістом відділу «Золочівського бюро правової допомоги» П’ятак С. було проведено
семінар з працівниками юридичного сектору Золочівської райдержадміністрації на тему:
“Право кожного громадянина на безоплатну правову допомогу”. В ході виступу, фахівець
бюро розповіла про систему безоплатної правової допомоги в цілому, про порядок
отримання послуг адвоката за рахунок держави, про соціально незахищені категорії
громадян, яким це право гарантоване державою. Також, в ході виступу, слухачі дізналися
про найбільш актуальні типові питання, з якими звертаються за отриманням правової
допомоги та як вони вирішуються в судовому порядку. В ході зустрічі, спеціаліст бюро
роздала відповідні інформаційні буклети правової тематики, інформаційне видання
«Юстиція відкрита для людей», плакати системи «БПД» та «Я МАЮ ПРАВО». По
завершенню заходу було організовано роботу мобільного консультаційного пункту, в ході
якого було прийнято 4 особи, які отримали вичерпні консультації з таких питань: взяття
безробітних на облік в центрі зайнятості; оформлення договору купівлі-продажу
житлового будинку; отримання повторного свідоцтва про смерть; порядку отримання
субсидії.

1.1.12
допомоги

Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової

У період з квітня по червень 2018 року працівниками Центру було забезпечено роботу
мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги (у відділах пробації, ЦНАП,

відділах центрів зайнятості, відділах РАЦС та ВС, управліннях ПФУ, Територіальних
соціальних центрах селищних та сільських радах, лікарняних заходах, військових частинах
та ін.) - 97, за допомогою яких отримали консультацію з правових питань – 282 особи

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги

25 квітня 2018 заступником начальника Золочівського бюро правової допомоги була
надана адресна правова консультація чоловікові похилого віку, якому необхідна безоплатна
правова допомога з питання невиплати дивідендів інвестиційним фондом по іменному
інвестиційному сертифікату. Під час консультації заступником начальника бюро були
надані відповіді та надано роз'яснення чинного законодавства.

1.1.14. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах
життя
13 квітня та 12 червня 2018 року начальник відділу “Люботинське бюро правової
допомоги» Йолкіна Л. провела консультацію громадян у селищі Караван.
03 травня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту “Я МАЮ ПРАВО!” для жителів Малоданилівської територіальної громади
заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" спільно з фахівцями
Дергачівського районного центру зайнятості та Харківського центру професійно-технічної
освіти Державної служби зайнятості було проведено виїзну акцію з використанням
Мобільного модернізованого центру профорієнтації. В ході виїзної акції було проведено
консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав,
гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. В ході
спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної правової допомоги,

було надано консультації та роз'яснення з питань спадкування, стягнення аліментів,
перерахунку пенсії військовим пенсіонерам, підтвердження трудового стажу та ін.

14 травня 2018 року заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою А. був проведений виїзний прийом громадян у с. Слатіне Дергачівського
району, організованому разом з Дергачівським районним центром зайнятості

20 червня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту “Я МАЮ ПРАВО!” на центральній площі міста Дергачі для жителів
Дергачівського району заступником начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" Волковою Аліною спільно з фахівцями Дергачівського районного центру
зайнятості,
Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби
зайнятості, Державної прикордонної служби та Дергачівського райвійськкомату було
проведено виїзну акцію з використанням Мобільного модернізованого центру
профорієнтації. В межах проведення комунікативної кампанії серед місцевих мешканців
було поширено інформаційні матеріали та буклети з основними повідомленнями щодо
проекту «Я маю право!», його цілі, задачі та шляхи реалізації, а також буклети БПД.

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

2
травня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального право просвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» заступник начальника Золочівського бюро правової допомоги для
суб’єктів пробації провела роз’яснювальну роботу на тему: "Доступ до системи БПД" на
базі Золочівського районного відділу із питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в
Харківській області. Працівник бюро детально охарактеризувала присутнім Закон України
«Про безоплатну правову допомогу» та наголосила на тому, що основною метою системи
БПД є захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та
правосуддя, посилення правових можливостей представників соціально вразливих груп
населення.
Крім того, фахівці бюро забезпечили роботу виїзного мобільного консультаційного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги для осіб підоблікових пробації. Кожен
бажаючий мав можливість отримати юридичну консультацію. Питання, з якими
звертались громадяни стосувались порядку оформлення спадщини, реєстрації права
власності на нерухоме майно. Правові консультації отримали 6 осіб. Крім того, фахівцям
Золочівського районного відділу із питань пробації надано методичну допомогу та роздані
інформаційні матеріали системи БПД.

15 травня 2018 року відбувся спільний прийом громадян, за участю начальника відділу
“Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною Л., та представників Харківського РВ з
питань пробації на тему: “Способи захисту прав дитини та роз'яснення прав на самостійне
звернення до суду.”

19

квітня 2018 року заступник начальника відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Волкова А. спільно з представником Дергачівського районного центру зайнятості, з метою
забезпечення проведення роз'яснювальної роботи в установах покарань з питань реалізації і
захисту прав людини, відвідали Дергачівську виправну колонію № 109 і провели
інформаційний захід, метою якого було ознайомлення присутніх з започаткованим
Міністерством юстиції проектом “Я МАЮ ПРАВО!” та інформування ув'язнених щодо
механізму захисту їхніх прав. Крім цього для допомоги у вирішенні життєвих проблемних
питань у правовий спосіб присутнім були вручені буклети з відповідною інформацією.
06 червня 2018 року відбувся спільний прийом громадян, що знаходяться на обліку у
Харківському РВ з питань пробації за участю начальника відділу “Люботинське бюро
правової допомоги» Йолкіною Л., та представників Харківського РВ з питань пробації на
тему : “Способи захисту прав дитини та роз'яснення прав на самостійне звернення до
суду.”
23 та 25 червня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. приймала участь у проведенні разом з представником «Червоного
Хреста» та представником Ізюмського міського ЦСССДМ зустрічі з неповнолітніми, які
перебувають на обліку в відділі пробації щодо інформування дітей про способи захисту
власних прав і роз»яснення права самостійно звертатись до суду.

1.1.16 Проведення «вуличного» інформування

1.1.17 Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових
знань, дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах, навчальних
закладах, службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї та молоді, відділах/секторах у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, у центрах
соціальної психологічної реабілітації дітей
10 квітня 2018 року працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною Л. та Дяченко Р. провели захід присвячений протидії домашньому насильству — новому напрямоку проекту “Я МАЮ ПРАВО”. З цієї нагоди, сумісно зі спеціалістами харківського РВ з питань пробації була проведена зустріч з учнями комунального закладу “Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступеню “Дивосвіт”, темою якої стало “Захист
прав жінок та дітей — протидія домашньому насильству”. Правовиховний захід проведений
у формі відеолекторію та був направлений на інформування молодих людей про положення
нового законодавства щодо протидії домашньому насильству. Було розглянуте поняття домашнього насильства, його прояви, види. Особлива увага була приділена відповідальності за
домашнє насильство. Крім того, ведучі заходу торкнулися проблемі буллінгу у підлітковому
середовищі. На заході були присутні учні 7-х - 11-х класів. Молоді люди виявили зацікавленість у питаннях, що обговорювались.

07 травня 2018 року начальниця відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіна Л. провела правопросвітній захід у формі відеолекторію на тему: “Попередження
насильства в сім`ї” з учнями 7-х - 11-х класів Караванської ЗОШ Люботинської міської
ради. Захід був проведений в рамках реалізації проекту “Я МАЮ ПРАВО”, одним з основних
напрямківцього проекту є протидія домашньому насильству. Молоді люди були поінформовані про положення нового законодавства щодо протидії домашньому насильству. Було
розглянуте поняття домашнього насильства, його прояви, види. Особлива увага була
приділена відповідальності за домашнє насильство.

15 травня 2018 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. була проведена індивідуальна бесіда правовиховного характеру із
неповнолітнім, який знаходиться на обліку в Харківському РВ з питань пробації, щодо
відповідальності за скоєння правопорушень та злочинів із демонстацією профілактичного
виховного відео-фільму за тематикою бесіди.

22 травня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. напередодні літніх канікул для учнів 9 класів було проведено
профілактичний правовий урок на тему: "Адміністративна та кримінальна
відповідальність неповнолітніх", під час якого були обговорені права дітей, види та
профілактика шахрайства, кримінальна та адміністративна відповідальність
неповнолітніх. Фахівець бюро роз'яснила школярам, що відповідальність неповнолітніх, їх
батьків або осіб, які їх замінюють, згідно законодавства України, має ряд особливостей.
Спеціаліст системи БПД розповіла дітям про те, що таке безоплатна правова допомога та
як її отримати.Всі учасники заходів отримали інформаційні буклети системи БПД та
візитівки. Проведення подібних бесід з учнями – є профілактикою правопорушень
неповнолітніх, яка має проводитись у школах систематично, коли у підлітків закладаються
основи характеру, поведінки в побуті, ставлення до оточуючих. Наприкінці заходу правники
привітали учнів з Днем захисту дітей та побажали гарно, весело і змістовно провести
літній відпочинок.

Результативні показники діяльності
За період з 01 квітня по 30 червня 2018 року (ІІ квартал) Третім харківським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги,
що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1880 звернень
клієнтів, 1772 особам було надано правову консультацію, 244 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

484

483

129

2

Відділ «Дергачівське БПД»

313

292

20

3

Відділ «Золочівське БПД»

249

239

11

4

Відділ «Ізюмське БПД»

450

382

69

5

Відділ «Люботинське БПД»

203

197

9

6

Відділ «Нововодолазьке БПД»

181

179

6

7

Разом по МЦ

1880

1772

244

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 240 рішень
про надання БВПД та надано 119 доручень адвокатам та 121 накази штатним працівникам
(представництво інтересів в суді або оформлення процесуальних документів)
В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:
соціального забезпечення 246 (13,09%), спадкового 165 (8,78%), сімейного 327 (17,39%),
медичного 12 (0,48%), трудового 120 (6,38%), адміністративного 57 (3,03%), земельного 104
(5,53%), договірного 149 (7,93%), житлового 81 (4,31%), іншого цивільного 383 (20,37%),
виконання судових рішень 36 (1,91%), неправових 11 (0,59%), інших 189 (10,05%)

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання

соц.забезпечення 13,09%
спадкове 8,78%
сімейне 17,39%
медичне 0,48%
трудове 6,38%
адміністративне 3,03%
земельне 5,53%
договірне 7,93%
житлове 4,31%
інше цивільне 20,37%
вик.судових рішень 1,91%
неправове 0,59%
інше 10,05%

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за статтю

чоловіки 37,71%
жінки 62,29%

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за віком

до 18 років 0,59%
від 18 до 35 років 21,49%
від 35 до 60 років 44,31%
понад 60 років 33,7%

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта

малозабезпечені 55,88%
особи з інвалідністю 15,55%
впо 21,85%
ветерани 6,3%
діти, що належать до
окремих каатегорій 0,42%

Кріма цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ квартал було:
 здійснено 97 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
283 осіб;
 надано методичну допомогу 15 органам місцевого самоврядування та установам —
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги;
 проведено 89 правопросвітницьких заходи;




розміщено у ЗМІ 42 інформаційних матеріали з питань надання БПД;
надано 0 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту.

№ Найменування Кількість
здійснених
з/п МЦ та бюро

Кількість
діючих
виїздів
дистанційних
мобільних
пунктів/осіб,
пунктів/осіб, що отримали
що отримали правову
правову
допомогу
допомогу

Кількість
ОМС та
установ —
провайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених
правопрост
івтницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електроних
сервісів
МЮ

Кількість
інформацій
них
матеріалів,
розміщених
у ЗМІ

1

Разом по МЦ, 97/282
у тому числі:

4/1

15

89

0

42

2

Відділ
13/42
правової
інформації та
консультацій

1

5

18

0

5

3

Відділ
«Дергачівське
БПД»

35/104

0

2

17

0

3

4

Відділ
«Золочівське
БПД»

13/32

0

2

14

0

5

5

Відділ
«Ізюмське
БПД»

9/33

0

2

14

0

24

6

Відділ
15/35
«Люботинське
БПД»

0

2

16

0

4

7

Відділ
12/36
«Нововодолазь
ке БПД»

0

2

10

0

1

