
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо виконання 

Третім харківським місцевим центром з надання

безоплатної вторинної правової допомоги 

локального плану заходів на IV квартал 

з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у

Харківській області на 2017 рік 

м. Харків, 2017 рік



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

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги – 

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

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

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги – 

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

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

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Розділ 1.  Основні  заходи,  що були здійснені  за  пріоритетними



напрямками роботи

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги

Пункт 1.1.1. Інформація про безоплатну правову допомогу.

Пункт 1.1.1. Інформація про безоплатну правову допомогу.

Пункт 1.1.2.Інформування про безоплатну правову допомогу.

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

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

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

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

приміщенням
o м. Дергачі Харківської області

- Сімейні спори



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

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

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

окупованій території)
- Земельні правовідносини
- Кредитні відносини

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

o смт Нова Водолага Харківської області
- Визнання права власності на нерухоме майно 
- Стягнення аліментів
- Земельні правовідносини
- Кредитні відносини
- Соціальні питання
- Визнання додаткового строку для прийняття спадщини

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

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

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

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

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

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

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

- Договірні правовідносини (стягнення кредитної заборгованості)
На виконання протокольного рішення Кабінету міністрів України від 09 серпня

2017  року,  Доручення  Міністерства  юстиції  України  від  09  серпня  2017  року,  листа
Координаційного центру  з  надання  правової  допомоги від  10  серпня  2017  року,  згідно



затвердженого  графіка  роботи  мобільних  точок  доступу  до  системи  безоплатної
правової допомоги працівниками Центру були проведені:

03  жовтня  2017  року  головний  спеціаліст  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги» Дяченко Р. спільно з відділом систематизації законодавства, правової роботи
та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
ГТУЮ у Харківській області працювали у мобільній точці доступу до системи безоплат-
ної правової допомоги з питань роз`яснення вимог чинного законодавства щодо захисту
прав землевласників та землекористувачів.

09 жовтня 2017 року головним спеціалістом  відділу
«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. спільно з головним спеціалістом
відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації держав-
них реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управлін-
ня  юстиції  у  Харківській  області  Манукян  М.  А.  була  організована  робота  виїзного
мобільного пункту у с. Ватутіне Нововодолазького району Харківської області. В ході
заходу було проінформовано про місцезнаходження та напрямки діяльності Нововодола-
зького  бюро  правової  допомоги  та  можливість  отримання  безоплатної  правової
консультації  з  земельних  та  будь-яких  інших  правових  питань.  Присутнім  було
роз’яснено вимоги чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та земле-
користувачів, а також було проінформовано про діяльність гарячої урядової лінії ГТУЮ
у Харківській області, на яку можна звертатись з правових питань, і зокрема з питань
незаконного рейдерського захоплення земель. Під час роботи мобільного пункту мешканці
села змогли отримати відповіді на актуальні питання щодо застосування земельного за-
конодавства, захисту права власності та заходів протидії рейдерським захопленням зе-
мель та інших правових питань, а також повідомлено про загальнонаціональний просвіт-
ницький проект Міністерства юстиції  «Я МАЮ ПРАВО!».  По закінченню були розпо-
всюджені інформаційні буклети на тему: «Безоплатна передача земельної ділянки грома-
дянам із земель державної і комунальної власності», «Бюро правової допомоги: Ваш юри-
дичний провідник», «Безоплатна правова допомога в Україні».



19  жовтня  2017  року  заступником  начальника  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Чириком С. спільно з
працівниками  Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області
Назарян  А.  та  Вербицькою  Н. було  здійснено  виїзди  до  мобільних  точок  доступу  до
населених пунктів Валківського та Харківського районів Харківської області: с. Шарівка,
смт Манченки, смт Березівка та смт Пісочин. Під час заходу було проконсультовано 13
осіб  з  питань  щодо застосування  земельного законодавства  та обговорено проблемні
питання захисту права власності.



31  жовтня  2017  року  заступником  начальника  відділу  правової  інформації  та
консультацій  Гончаровою  Г.  спільно  з  працівниками  Головного  територіального
управління юстиції у Харківській області Павленко Ю., Ночовкіною О. та Мельник В. було
здійснено виїзди до мобільних точок доступу до населених пунктів Богодухівського та
Дергачівського районів Харківської області: с. Максимівка, смт Вільшани, смт Пересічне
та  смт  Солоницівка.  Під  час  заходу  було  проконсультовано  13  осіб  з  питань  щодо
застосування земельного законодавства та обговорено проблемні питання захисту права
власності.



21 листопада 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н.  спільно з  працівниками Головного територіального управління  юстиції  у
Харківській області Павленко Ю. та Свечкар А. було здійснено виїзди до мобільних точок
доступу до населених пунктів  Дергачівського району Харківської  області:  с.  Чайківка,
с.Білаші, смт Слатине та смт Прудянка. Під час заходу було проконсультовано 8 осіб з
питань щодо застосування земельного законодавства та обговорено проблемні питання
захисту права власності.

 

   

24  листопада  2017  року  начальником  відділу  «Люботинське  бюро  правової



допомоги»  Йолкіна  Л.  спільно  з  працівниками  Головного  територіального  управління
юстиції  у  Харківській  області  Назарян  А.  та  Манукян  М. було  здійснено  виїзди  до
мобільних точок доступу до населених пунктів Харківського району Харківської області:
с.  Смородське,  с.Коротич,  с.  Котляри  та  с.  Рай-Оленівка. Під  час  заходу  було
проконсультовано  8  осіб  з  питань  щодо  застосування  земельного  законодавства  та
обговорено проблемні питання захисту права власності. 

 



17 листопада 2017 року відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до
системи безоплатної правової допомоги головним спеціалістом «Нововодолазького бюро
правової допомоги» Обідою О. була організована робота виїзного мобільного пункту у с.-
Охоче Нововодолазького району Харківської області. В ході заходу було проінформовано
про місцезнаходження та напрямки діяльності Нововодолазького бюро правової допомоги
та можливість отримання безоплатної правової консультації з будь-яких правових пи-
тань.  Під час роботи мобільного пункту  консультацію з правових питань отримали 4
громадянина  та  мешканцям  села  було  повідомлено  про  загальнонаціональний  просвіт-
ницький проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!». А також було розповсюджено
інформаційні  буклети на тему: «Бюро правової  допомоги: Ваш юридичний провідник»,
«Безоплатна правова допомога в Україні», «Безоплатна передача земельної ділянки гро-
мадянам із земель державної і комунальної власності», «Розірвання шлюбу» та інші.

 

В рамках роботи мобільних точок доступу було надано консультації щодо захисту
прав аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю та доведено до громадян
про можливість оперативного отримання безоплатної правової допомоги. Також було
наголошено на необхідність швидко та ефективно реагувати на будь-які незаконні  дії
стосовно  протиправного  захоплення  земель  та  майна.  Присутнім  повідомлялось  про
загальнонаціональний просвітницький проект Міністерства юстиції  України «Я МАЮ
ПРАВО!».  Окрім  цього,  актуальними  для  жителів  сільської  місцевості  були  не  лише
земельні  питання,  але  й  питання  порядку  призначення  та  перерахунку  субсидії,
прийняття  спадщини,  позбавлення  батьківських  прав,  про  порядок  визнання  права
власності  на  земельні  ділянки  нерухоме  майно  та  інше.  По  закінченні  заходів
розповсюджувались  інформаційні  буклети  правового  характеру  на  наступні  теми:
«Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної
власності»,  «Не  знаєш  як  оформити  субсидію?»,  «Розірвання  шлюбу»,  «Не  знаєш  як
оформити  договір  оренди  землі?»,  «Забирають  бізнес?  Відбирають  майно?»,
«Вимагають хабара за іспит чи навчання?», «Не знаєш як вирішити спір?».



З  03  по  06  жовтня  2017  року  заступник  начальника  відділу  організації  надання
безоплатної вторинної  правової  допомоги та роботи з  адвокатами Чирик С.  прийняв
участь у Харківському Міжнародному Юридичному Форумі

03  жовтня  2017  року  працівники  Центру  прийняли  участь  у  зустрічі  міністра
юстиції  України  Павла  Петренка  з  трудовими  колективами  центрів  безоплатної
вторинної правової допомоги та Головного територіального управління юстиції.

03 жовтня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому  в  Дергачівському  районному  відділі  державної  реєстрації  актів
цивільного стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних
питань отримали 5 громадян.

04 жовтня 2017 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.



05 жовтня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Управлінні праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА,
під час якого правові консультації з різних питань отримали  4 громадян.

09 жовтня 2017 року з метою підтримки соціального партнерства заступником
начальника відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" Аліною Волковою в приміщенні
Дергачівського районного центру зайнятості було проведено семінар для роботодавців
Дергачівського району щодо державного контролю за додержанням законодавства про
працю. Крім цього до відома присутніх була доведена інформація про цілі, задачі та шля-
хи реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", а
також  розповсюджені  тематичні  буклети  про  роботу  бюро  безоплатної  правової
допомоги.

10 жовтня 2017 року начальник відділу “Люботинське бюро правової  допомоги”
Йолкіна  Л.  провела  зустріч  з  соціальними  працівникам  Територіального  центру
соціальних служб Люботинської міської ради. Тема зустрічі: “Як вберегти себе чи членів
своїх сімей від шахрайського посягання на особисте майно та гроші”. В ході зустрічі
були розповсюджені буклети систем БПД.

10 жовтня 2017 року  начальником Бюро 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 жовтня 2017 року  заступником начальника Бюро 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.

12 жовтня 2017 року  начальником Бюро 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. 

12  жовтня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  прийняла  участь  у  проведені  семінару  для  безробітних  в
Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення. 

12  жовтня  2017  року  головним  спеціалістом  відділу  "Золочівське  бюро  правової
допомоги"  Шевченком  Д.  проведено  черговий  семінар  в  приміщенні  Золочівського
районного  центру  зайнятості для  тимчасово  безробітних  осіб  на  тему  «Легальна
зайнятість». Фахівець  бюро  розповів  про  порядок  розірвання  трудового  договору з
працівниками у випадку змін в організації  виробництва і  праці,  в тому числі  ліквідації,
реорганізації,  банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату працівників. Також присутнім було повідомлено про
типові порушення прав працівників, що допускаються роботодавцем під час процедури
звільнення  з даної підстави, спеціаліст бюро зазначив як їх уникнути і захистити свої
законні  інтереси  та наголосив  на  змінах до Закону України «Про безоплатну  правову
допомогу» в  частині  розширення кола осіб,  які  мають право на безоплатну вторинну
правову  допомогу.  По  завершенню  змістовного  та  інформативного  заходу  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
забезпечив присутніх інформаційними матеріалами та буклетами.



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

У  вересні-жовтні  2017  року  працівники  Центру  пройшли  курс  дистанційного
навчального курсу “Правова допомога потерпілим від насильства в сім`ї” та отримали
сертифікати.





18 жовтня 2017 року рішенням Прудянської селищної ради Дергачівського району
Харківської  області  ХХІІ  сесії  VII скликання була затверджена Програма безоплатної
правової допомоги населенню Прудянської територіальної громади на 2017-2018 роки.



    19 жовтня 2017 року за участю заступника начальника відділу «Золочівське бюро
правової допомоги» Дзьонь О. під гаслом «Захист прав дітей є основою майбутнього»
відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини Золочівської районної
державної адміністрації Харківської області. На засіданні розглядалися питання щодо
виконання  батьками  покладених  на  них  обов'язків  та  надання  батькам  допомоги  у
вирішенні сімейних конфліктів, що стосуються дітей. 

На  засіданні  комісії  було  розглянуто  наступне:  заяви  щодо  надання  дозволу  на
укладення  договору  дарування  житлового  будинку  та  на  обмін  часток  квартири;
звернення щодо призначення днів та години побачень з малолітньою дитиною, а також
про стан виконання батьківських обов’язків.

Заступник  начальника  Золочівського  бюро  разом  з  іншими  членами  комісії  надали
правову оцінку зверненням громадян та прийняли відповідні рішення.

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



19  жовтня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведені просвітницько-профілактичного
заходу  на  тему:  «Що таке  насильство.  Шляхи  подолання»  для  студентів  Ізюмського
медичного  коледжу спільно  з  Ізюмським відділом з  питань  пробації  Північно-Східного
міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації
Міністерства юстиції України та мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги
жертвам,  постраждалим  від  гендерного  обумовленого  насильства,  Фонду
народонаселення ООН, в ході якого було поінформовано присутніх про правила отримання
безоплатної вторинної правової допомоги, а також про загальнонаціональний проект «Я
МАЮ ПРАВО!».

19  жовтня  2017  року  на  прохання  мешканки  селища  Мала  Данилівка,  яка  за
станом  здоров'я  не  може особисто  відвідати  бюро  правової  допомоги,  заступником
начальника  відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» Волковою А.  був здійснений
виїзд до неї додому, під час якого будо прийнято звернення про надання їй безоплатної
вторинної  правової  допомоги,  а  саме:  про  складання  позовної  заяви  про  повернення
заявниці майна з чужого незаконного володіння

20 жовтня 2017 року заступник начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги"  Аліна  Волкова  взяла  участь  у  виїзному  заході,  огранізованому  спільно  з
Дергачівським  районним  центром  зайнятості  та  Військовим  комісаріатом
Дергачівського  району,  під  час  якого  консультації  з  різних  правових  питань  змогли



отримати  мешканці  Прудянської  територіальної  громади  Дергачівського  району  в
мобільному пункті, який працював біля будівлі Прудянської селищної ради.

Крім цього, серед місцевих жителів була розповсюджена інформація про початок
всеукраїнського правовопросвітницького проекту "Я маю право", покликаного підвищити
рівень  проінформованості  українців  про  їхні  права  і  способи  їх  активного  захисту,
організованого Міністерством юстиції України за підтримки програми USAID.

20 жовтня 2017 року
головний  спеціаліст
відділу  «Ізюмське  бюро
правової  допомоги»
Стьопичкіна  С.
прийняла  участь  у
семінарі  на  тему:
«Трудове
законодавство»,  що
проводився  Головним
управлінням Держпраці

в Харківській області спільно з Ізюмським міськрайонним центром зайнятості.

23  жовтня  2017  року  підписаний  меморандум  про  співпрацю  з  головою
Вільшанської селищної ради Литвиновим А.О.



24 жовтня 2017 року головним спеціалістом  відділу "Золочівське бюро правової
допомоги" з метою реалізації національного проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено
тренінг  для  працівників  бібліотечної  системи  Золочівської  центральної  районної
бібліотеки.  Представник бюро розповів про порядок надання безоплатної первинної та
вторинної правової допомоги, про категорії осіб, які підпадають під вторинну правову
допомогу,  а  також  про  старт  та  основну  мету  загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Під час заходу було розповсюджено
інформаційні брошури, адреси та контактні телефони. системи безоплатної правової
допомоги.

 

24 жовтня 2017 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко  Н. був  проведений  виїзний  прийом  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.

25 жовтня 2017 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. 



25  жовтня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги» Хотетовська Т. проводила консультування громадян на базі мобільного пункту
в приміщенні Ізюмського міськрайонного центру зайнятості населення. 26 жовтня 2017
року  начальником  відділу  "Дергачівське  бюро  правової  допомоги"  Ярошенко  Н.  був
проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,  організованому в Управлінні
праці  та  соціального  захисту  населення  Дергачівської  РДА,  під  час  якого  правові
консультації з різних питань отримали  3 громадян.

27 жовтня 2017 року в рамках комунікативної кампанії заступником начальника
відділу «Золочівського бюро правової допомоги» Дзьонь О. проведено вуличне інформуван-
ня  громадян селища Золочів.  Даний захід  організовано в  рамках  реалізації  загальнона-
ціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО». Головне завдання таких заходів полягає у підви-
щенні правової свідомості, культури та освіченості громади.

Жителів  селища  було  проінформовано  про  обізнаність  своїх  прав,  про  механізм
захисту та можливість звернення до Золочівського бюро правової допомоги. Громадянам
варто знати, що Держава кожному гарантує захист своїх законних прав та інтересів,
бюро правової допомоги доступне для кожного хто потребує правового захисту. Поши-
рено інформаційні матеріали з правої тематики та контактна інформація про бюро.

31 жовтня 2017 року начальником  відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській
області, під час якого правові консультації з різних питань отримали  2 громадян.



01  листопада 2017  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.

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

02  листопада  2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  та  начальник-головний
бухгалтер  відділу  фінансів,  контрактно-договірної  роботи  та  бухгалтерського  обліку
Квок  В.  провели  робочу  нараду  з  працівниками  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги»  в  м.  Люботин  Йолкіною  Л.  та  Дяченком  Р. Основними питаннями,  на  які
акцентувалась увага під час наради, були:  виконання Плану діяльності Центру на 2017
рік,  діяльність  мобільних  точок  доступу  до  безоплатної вторинної,  правові  потреби
громади м.Люботин та інше.

03  листопада  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Золочівського  бюро
правової допомоги» Оксаною Дзьонь спільно з інспектором у районному відділі із питань
пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань  виконання
кримінальних  покарань  та  пробації  Міністерства  юстиції  в  Харківській  області
Наталією Коваль було проведено індивідуальні бесіди з суб’єктами пробації молодіжного
віку  про  попередження  правопорушень  серед  молоді.  У  ході  заходу  працівник  бюро
поінформувала  присутніх  про  види  відповідальності та  ознайомила  із  правовими
наслідками, які чекають на них у разі скоєння повторних злочинів або адміністративних
правопорушень.  Під  час  бесіди  фахівець  бюро  наголосила  про  можливість  отримати
безоплатну правову допомогу,  розповіла про діяльність центрів з  надання безоплатної
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги. 



05  листопада  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське бюро  правової
допомоги» Хотетовська  Т.  проводила  прийом  громадян  на  базі  мобільного  пункту  в
приміщенні Центру надання адміністративних послуг.

06  листопада  2017  року  начальник-головний  бухгалтер  відділу  фінансів,
контрактно-договірної  роботи та бухгалтерського  обліку  Квок  В.  прослухала  Вебінар
«Номенклатура справ відділу кадрів на 2018 рік», про що отримала сертифікат.

06  листопада 2017  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.

07 листопад 2017 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного
стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали 4 громадян.



07 листопада 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги»  Дзьонь  О.  спільно  з  заступником начальника  відділу  державної  реєстрації
актів  цивільного стану по  Дергачівському  та Золочівському  районах Головного  тери-
торіального управління юстиції у Харківській області Вікторією  Слинько в рамках за-
гальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було організовано
та проведено семінар з працівниками Золочівського районного центру зайнятості. Учас-
ників було проінформовано про основну мету проекту «Я МАЮ ПРАВО!» – формування
нової правової свідомості шляхом інформування громадян про їхні права та надання ме-
ханізмів їх захисту. В ході заходу присутніх було ознайомлено з роботою системи без-
оплатної правової допомоги, які послуги можна отримати у бюро, що таке первинна та
вторинна правова допомога та хто може скористатися послугами безоплатної правової
допомоги. Також присутні були ознайомлені з сервісними послугами, які надаються від-
ділами державної реєстрації актів цивільного стану: "он-лайн будинок юстиції", "веб-
портал - зручне отримання адміністративних послуг" та інші реформи Міністерства
юстиції України. Окрім того, в ході заходу було розповсюджено брошури, буклети та
візитівки системи БПД.

09  листопада  2017  року  начальником  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги» Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Управлінні праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА,
під час якого правові консультації з різних питань отримали  3 громадян.

08 листопада  2017 року  заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги»,  Дзьонь  О.  брала  участь  у  черговій  XXVІ  сесії  VІІ  скликання  Золочівської
селищної  ради.  На  пленарному  засіданні  були  присутні  депутати  сьомого  скликання,
голова Золочівської  селищної  ради,  секретар та виконком Золочівської  селищної ради.
Перед  оголошенням  порядку  денного  заступнику  начальника  Золочівського  бюро  було
надано  слово  для  повідомлення  присутнім  про  основні  напрямки  роботи  системи
безоплатної  правової  допомоги  та  реалізацію  загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», мета
якого - підвищення правової свідомості українців та інформування їх щодо використання
та захисту своїх прав у повсякденному житті, для подальшого донесення депутатами
даної інформації мешканцям своїх виборчих округів.



10 листопада 2017 року  в рамках реалізації  загальнонаціонального правопросвіт-
ницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» головним спеціалістом відділу «Люботинське бюро
правової  допомоги» Дяченком Р. був проведений навчальний семінар в Люботинському
міському центрі зайнятості на тему: «Захист трудових прав громадян у судовому по-
рядку». Серед учасників семінару також були розповсюджені інформаційні буклети з ак-
туальних правових питань.

10 листопада 2017 року головний спеціаліст відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Пілюгін Д. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я
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МАЮ ПРАВО!» провів в Нововодолазькому районному центрі зайнятості правоосвітній
захід для громадян, які шукають роботу, спрямований на інформування про основні скла-
дові пенсійної реформи. Також присутнім було роз’яснено мету проекту «Я МАЮ ПРА-
ВО!» та порядок отримання безоплатної правової допомоги. По завершенню лекції було
надано відповіді на запитання громадян та роздано інформаційні буклети про діяльність
бюро та буклети проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

10 листопада 2107 року працівникі відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіна Л. та Дяченко Р. взяли участь у робочій нараді, яку проводила служба у справах
дітей Люботинської міської ради з опікунами, піклувальниками та прийомними батьками
міста. Учасниками наради також виступили: заступник міського голови, представники
службу у справах сім`ї, дітей і молоді, управлінні праці і соціального захисту населення,
відділу пробації та інші установи міста. У своїй промові перед присутніми   Йолкіна Л.
розповіла про реалізацію в Україні загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Мін  істерства    юст  иції України   «Я МАЮ ПРАВО  !  », а також про задачі і функції бюро
правової допомоги. Працівник  и   бюро відповіл  и   на питання присутніх на нараді, які стосу-
валися переважно надання соціальних пільг, правового регулювання забезпечення дітей-
сиріт житлом тощо   та провели особистий прийом осіб, які потребували безоплатної
правової допомоги  .
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13  листопада  2017  року  начальник  відділу  організації  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги та роботи з  адвокатами Гончаров В.  прийняв  участь у
комунікативному  заході  з  презентації  методичних  рекомендацій  «Програма  надання
безоплатної первинної допомоги: розроблення, планування, звітування»

13 листопада 2017 року на виконання засад меморандуму про співпрацю заступни-
ком  начальника  відділу  "Дергачівське  бюро  правової  допомоги"  Аліною  Волковою  в
приміщенні Дергачівського районного центру зайнятості було проведено семінар для ро-
ботодавців Дергачівського району на тему: "Порядок поновлення на роботі незаконно
звільненого працівника". Крім цього, до відома присутніх була доведена інформація про
цілі, задачі та шляхи реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я
МАЮ ПРАВО!", а також розповсюджені тематичні буклети та інформаційне видання
Міністерства юстиції України "Юстиція відкрита для людей".
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13  листопада 2017  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.

14 листопад 2017 року начальником відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Ярошенко  Н. був  проведений  виїзний  прийом  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.

13 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро право-
вої допомоги» Обідою О. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» в Нововодолазькому поліклінічному відділенні був проведений право-
просвітній захід для працівників медичного закладу спрямований на інформування про ме-
дичну реформу в Україні. Також присутнім було роз’яснено мету проекту «Я МАЮ ПРА-
ВО!» та порядок отримання безоплатної правової допомоги. По завершенню лекції всім
присутнім були роздані інформаційні буклети про діяльність бюро.

15
листопада
2017  року
працівники
Центру: Гончарова Г., Волкова А.,  Шевченко Д, Стьопичкіна С., Обіда О.,  Дяченко Р.



взяли  участь  у  тренінгу  «Особливості  роботи  з  внутрішньо  переміщеними  особами:
правові  та  психологічні  аспекти»,  який  було  організовано  Благодійною  організацією
«Благодійний  фонд  «Право  на  захист»  та  позаштатним  радником  Міністерства
соціальної  політики  України  з  питань  внутрішньо  переміщених  осіб  у  Луганській  та
Харківській областях. На тренінгу розглядались питання: особливості підсудності справ
за участю питань внутрішньо переміщених осіб; отримання компенсацій за зруйноване
внаслідок АТО житло; отримання компенсації моральної шкоди, спричиненої загибеллю
близького родича внаслідок АТО.

16 листопада 2017 року  у  рамках підписаного 03.10.2017 року Меморандуму про
співпрацю  між  Координаційним  центром  з  надання  правової  допомоги  та  д.ю.н.,
професором  кафедри  адміністративного  права  та  адміністративної  діяльності
Національного юридичного університету Коваленко Ларисою Павлівною для працівників
Центру  була  проведена  лекція  на  тему:  Зарубіжний  досвід  захисту  прав,  свобод,
інтересів  фізичних  та  юридичних  осіб  громадськими  інститутів  фізичних  осіб
громадськими  інституціями:  моделі  його  впровадження  в  адміністративне
законодавство України».



16  листопада  2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  та  начальник  відділу
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами
Гончаров В. надали адресну допомогу інваліду 1 групи Дмитрієнку Ю.М. за місцем його
мешкання.

Рішенням  Слатинської  селищної  ради  Дергачівського  району  Харківської  області
ХVIІІ  сесії  VII скликання  була  затверджена  Програма безоплатної  правової  допомоги
населенню  Слатинської територіальної  громади  Дергачівського  району  Харківської
областіна 2017-2018 роки.

16  листопада  2017  року  начальником  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги» Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Управлінні праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА,
під час якого правові консультації з різних питань отримали 6 громадян. 

17  листопада  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Золочівське  бюро
правової допомоги» Дзьонь О.  провела інформування  військовослужбовцям Золочівського
районного військового комісаріату з метою підвищення їх рівня поінформованості щодо
можливості отримання безоплатної правової допомоги. Представник бюро організувала
інформування медичних працівників про діяльність як бюро, так і Третього харківського
місцевого  центру,  куди громадяни  можуть  звернутися  за  кваліфікованою  допомогою
адвокатів та юристів. Під час акції були розповсюджені тематичні флаєри (буклети), де
розміщена необхідна для громадян інформація:  контактні дані,  місце знаходження та
роз’яснення первинної і вторинної правової допомоги. Скориставшись нагодою, працівник
бюро  також  провела  дистанційний  прийом  громадян.  Під  час  прийому  було  надано
консультацію  з  актуальних  питань,  а  зокрема  щодо  отримання  земельної  ділянки
учасниками АТО. 



20  листопада  2017  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.

21 листопада 2017 року заступником начальника відділу «Золочівського бюро
правової  допомоги»  в  рамках  реалізації  загальнонаціонального  проекту  «Я  МАЮ
ПРАВО!» було  проведено вуличне інформування громадян селища Золочів.  Даний захід
організовано Головне завдання таких заходів полягає у підвищенні правової свідомості,
культури та освіченості громади.

Жителів селища було проінформовано про обізнаність своїх прав, про меха-
нізм  захисту  та  можливість  звернення  до  Золочівського  бюро  правової  допомоги.
Громадянам варто знати, що Держава кожному гарантує захист своїх законних прав та
інтересів, бюро правової допомоги доступне для кожного хто потребує правового захи-
сту.  Поширено інформаційні матеріали з правої тематики та контактна інформація
про бюро.

 

23  листопада  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Золочівське  бюро
правової  допомоги»  було  обговорено  робочі  питання  з  державними  реєстраторами
Центру надання адміністративних послуг Золочівської районної державної адміністрації.
Досить часто до Золочівського бюро правової допомоги звертаються громадяни з питань
порядку проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень. Останні зміни в законодавстві значно спростили проведення державної реєстрації
речових прав на нерухомість для сільських жителів. 



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

27  листопада  2017  року  начальником  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги» Йолкіною Л. в рамках проведення Міжнародної правозахисної акції “16 днів
проти  насильства”  розпочато  проведення  правопросвітницьких  заходів  для  молоді  у
формі бесід на тему “Насильство в сім`ї та як його уникнути”. Перший такий захід було
проведено для учнів 9-го та 11-го класів НВК № 2 м. Люботин сумісно з психологом цієї
школи. Під час заходу було розглянуто поняття та види насильства, масштабність цієї
проблеми,  юридична  відповідальність  за  домашнє  насильство.  Школярам  були  надані
поради щодо протистояння та попередженню насильства в сім`ї.



27 листопада   2017 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. 

28 листопада  2017 року  головним спеціалістом відділу «Золочівського бюро
правової  допомоги»  Шевченком  Д.  було  проведено  акцію  із  вуличного  інформування
населення  селища  Золочів.  Під  час  проведення  вуличного  інформування  пересічним
громадянам були розповсюджені інформаційні буклети «Бюро правової  допомоги: ваш
юридичний  провідник”. головним  спеціалістом  відділу  «Золочівського  бюро  правової
допомоги»  в  рамках  загальнонаціонального  правопросвітницького  проекту  «Я  МАЮ
ПРАВО!»   було проведено «вуличне інформування» населення в селищі Золочів з метою
поширення  інформації  про  роботу  бюро  правової  допомоги  та  початку
загальнонаціональної  програми.  Мешканці  селища  були   проінформовані  про  роботу
системи безоплатної правової допомоги, а саме в чому полягає первинна та вторинна
безоплатна правова допомога, хто має право на неї. Розповів про головні аспекти роботи
бюро  та  можливість  без  перешкод  отримати  правову  допомогу.  Також  було
розповсюджено інформаційні буклети та візитівки. 

28  листопада  2017  року  начальником  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги» Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного
стану  ГТУЮ  у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали  2 громадян.

29-30 листопада 2017 року  заступник начальника відділу  правової  інформації  та
консультацій Гончарова Г. прийняла участь у дводенному тренінгу на тему: «Захист прав
постраждалих  від  гендерно  зумовленого  насильства:  роль  та  функції  системи



безоплатної правової допомоги», який проходив в м. Київ та організований за підтримки
Громадської  організації  «Ла Страда-Україна».  Метою тренінгу було підвищення рівня
обізнаності фахівців системи безоплатної правової допомоги щодо особливостей надання
правової  допомоги  постраждалим від  гендерно  зумовленого  насильства,  в  тому  числі
насильства в сім’ї.

 

29 листопада 2017 року в рамках проведення Міжнародної правозахисної акції
«16 днів проти насильства» відділом «Люботинське бюро правової допомоги» розпочато
проведення правопросвітницьких заходів для молоді у формі бесід на тему: “Насильство в
сім`ї та як його уникнути”. Перший такий захід було проведено для учнів 9-го та 11-го
класів  НВК  №  2  м.  Люботин  сумісно  з  психологом  цієї  школи.  Під  час  заходу  було
розглянуто  поняття  та  види  насильства,  масштабність  цієї  проблеми,  юридична
відповідальність  за  домашнє  насильство.  Школярам  були  надані  поради  щодо



протистояння та попередженню насильства в сім`ї.

01 грудня 2017 року головний спеціаліст відділу «Ізюмське бюро правової допомо-
ги»  Стьопичкіна  С.  прийняла  участь  у  вуличній  акції  з запобігання  насильства орга-
нізованому  мобільною  бригадою  соціально-психологічної  допомоги  жертвам,  по-
страждалим від гендерно обумовленого насильства Фонду народонаселення ООН. 

01 грудня 2017 року з метою належної організації  та проведення Всеукраї-
нського  тижня  права  у  2017  році  заступником  начальника  відділу  «Золочівське  бюро
правової допомоги» Оксаною Дзьонь  було проведено робочу зустріч із головним спеціалі-
стом  юридичного  сектору  Золочівської  районної  державної  адміністрації  Харківської
області  Оксаною Пуніною з  метою обговорення  спільного виконання  плану  заходів  по
організації  проведення Всеукраїнського тижня права у  2017 році  на території  Золочі-
вського району. Під час зустрічі були досягнуті домовленості та визначені дати та годи-
ни проведення заходів в установах та організаціях району. Крім того, було надано букле-
ти безоплатної  правової  допомоги  для  подальшого  розповсюдження  серед  працівників
райдержадміністрації 



 

 

04  грудня  2017  року в  рамках  проведення  Всеукраїнського  тижня  права
головним спеціалістом  відділу  «Нововодолазьке бюро правової  допомоги» Пілюгіним Д.
спільно з працівниками Нововодолазького районного центра зайнятості було проведено
правопросвітні заходи для осіб, які шукають роботу на тему: «Легальна зайнятість».
Крім  цього  присутнім  було  роз'яснено  про  загальнонаціональний  проект  «Я  МАЮ
ПРАВО!», а також були розповсюджені буклети щодо діяльності бюро.

04 грудня 2017 року заступник 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.

05  грудня  2017  року з  нагоди  Всеукраїнського  тижня  права  на  базі



Дергачівського міськрайонного відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» Ярошенко
Н. з питань пробації Міністерства юстиції України у Харківській області начальником
спільно з представниками Дергачівського районного центру зайнятості та Управління
праці  та  соціального  захисту  населення  Дергачівської  РДА,  проведено  зустріч  з
суб'єктами  пробації,  під  час якої  до відома присутніх була доведена інформація  про

спосіб, у який  можна отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомогу,
порядок захисту прав та представництво інтересів у судах соціально вразливих верств
населення.  Наприкінці  зустрічі  усі  змогли  отримати  інформаційні  буклети  «Я  МАЮ
ПРАВО!»  та  "Безоплатна  правова  допомога"  з  консультаціями  і  роз'ясненнями  по
актуальним правовим питанням.

05 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського тижня права заступником начальни-
ка відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовською Т.  в Ізюмській міській ди-
тячій бібліотеці проведена виховна година з учнями 3-го класу ЗОШ 4 м. Ізюм на тему:
"Права дитини".

05  грудня  2017  року  головним  спеціалістом  відділу  «Нововодолазьке бюро
правової допомоги» Обідою О. спільно з працівниками пробації Нововодолазького району
Харківської  області  в  рамках  Всеукраїнського  тижня права та загальнонаціонального



правопросвітницького проекту Міністерства юстиції  України «Я МАЮ ПРАВО!» було
проведено навчальний семінар  для  осіб,  які  знаходяться  на  обліку  в  Нововодолазькому
районному відділі з питань пробації на тему: "Права засуджених та механізм їх захисту
".
В ході заходу присутніх було поінформовано про роботу системи безоплатної правової
допомоги, які послуги можна отримати у бюро, що таке первинна та вторинна правова
допомога та хто може скористатися послугами безоплатної правової допомоги.

05  грудня  2017  року  заступник  начальника  відділу  правової  інформації  та
консультацій Гончарова Г. прийняла участь у зустрічі з Президентом громадської між-
народної правозахисної організації «Ла Страда – Україна», доктором юридичних наук,
кандидатом філософських наук професором К. Левченко, яка відбулась у Регіональному
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській
областях.  В  ході  зустрічі  обговорювались  питання запобігання  всім  видам  ґендерного
насильства в сім’ї, запобігання насильству та захисту прав дітей та надання допомоги
потерпілим від насильства.

05  грудня  2017  року заступник  начальника  відділу  «Дергачівське  бюро
правової  допомоги»  Волкова  А.  спільно  з  працівниками  Головного  територіального
управління юстиції у Харківській області прийняла участь в урочистому заході з нагоди
святкування Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відбувся у Територіальному
центрі  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Дергачівської  районної
державної  адміністрації. Для  гостей  свята  був  презентований  правопросвітницький
проект «Я МАЮ ПРАВО!» та обговорено питання соціального та правового захисту



прав громадян, соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні. Усі бажаючи мали
змогу  задати  актуальні  для  них  питання  та  отримати  кваліфіковані  і  обґрунтовані
консультації.

05 грудня  2017 року  заступником начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовською Т. проведено лекцію для студентів Ізюмського медичного коле-
джу за темою: "Права та обов'язки неповнолітніх в Україні".

06  грудня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги» Хотетовська Т. приняла участь у проведенні соціально-виховної бесіди з жі-
нками, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, з нагоди Всеукраї-
нського тиждня права спільно з Ізюмським центром соціальних служб сім’ї, дітей і моло-
ді,  Ізюмським  міськрайонним   відділом  з  питань  пробації  Північно-Східного  міжре-
гіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації
Міністерства юстиції України  та мобільною бригадою соціально-психологічної допомо-
ги жертвам, постраждалим від гендерно обумовленого насильства Фонду народонаселе-
ння ООН . 



06 грудня 2017 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права та Все-
світньої  правозахисної  акції  «16 днів  проти насильства»,  начальником  відділу  «Любо-
тинське бюро правової  допомоги» Йолкіною Л.  разом з працівниками міського центру
соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді та відділу пробації м. Люботин, була проведена
зустріч з жінками у Харківському обласному центрі матері і дитини. У центрі перебува-
ють жінки від семи місяців вагітності та матері з малюками до півтора років, що опи-
нились у складних життєвих обставинах. С жінками була проведена бесіда щодо попере-
дження  домашнього  насильства,  присутні  були  ознайомлені  з  загальнонаціональним
проектом «Я МАЮ ПРАВО», а також отримали інформацію про порядок доступу до
безоплатної правової допомоги.  Окрім цього, Йолкіною Л. були проведені індивідуальні
консультації з жінками, переважно, з питань регулювання сімейних та житлових пра-
вовідносин.



06 грудня  2017  року в  рамках  проведення  Всеукраїнського  тижня  права
відділом  «Люботинське бюро  правової  допомоги» разом  з  соціальними  службами  м.
Люботин була проведена зустріч зі  студентами в Люботинському професійному ліцеї
залізничного транспорту у формі відеолекторію. Тема зустрічі: “Конституційні права і
обов`язки людини і громадянина: зміст та реалізація”.

06 грудня 2017 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» разом з соціальними службами м. Люботин був
проведений круглий  стіл  зі  студентами ліцею,  що мають статус  дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування щодо питань постановки на квартирний
облік.

06  грудня  2017  року  в  рамках  проведення  Всеукраїнського  тижня  права
головним спеціалістом  відділу  «Нововодолазьке бюро правової  допомоги» Пілюгіним Д.
спільно з працівниками Нововодолазького районного центра зайнятості було проведено
правоосвітні заходи для осіб, які шукають роботу на тему: «Легальна зайнятість». Крім
цього присутнім було роз'яснено про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!», а
також були розповсюджені буклети щодо діяльності бюро.



06  грудня  2017  року  в рамках  проведення  Всеукраїнського  тижня  права,
фахівець  відділу  “Люботинське  бюро  правової  допомоги” Дяченко  Р. разом  із
спеціалістами  Харківського  районного  відділу з  питань  пробації,  провели  бесіду  для
умовно  засуджених  на  тему  “Конституційні  права  людини”  з  демонстрацією
відеофільму за вказаною тематикої. Також усі присутні проінформовані про дільність
Бюро  правової  допомоги,  були  розповсюдженні  друковані  матеріали  та  надані
консультації.

07  грудня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  прийняла  участь  у   семінарі  в  Ізюмському  міськрайоному
центрі  зайнятості  для  осіб,  що  перебувають  на  обліку  центру,  до  Всеукраїнського
тижня права, за участі співробітників Ізюмського міськрайвідділу з питань пробації. 



 

07  грудня  2017 року  заступник начальника відділу  «Ізюмське бюро правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  прийняла  участь   у  проведенні  уроку  до  Всеукраїнського
тиждня права в гімназії №3 м.Ізюма за участі Ізюмського міського центру соціальних
служб для  сім»ї,   дітей  та  молоді,  Ізюмського  міськрайвідділу  з  питань  пробації  та
Ізюмського центру соціальної допомоги. 

07  грудня  2017  року  головним  спеціалістом  відділу  «Нововодолазьке бюро
правової допомоги» Обідою О. спільно з начальником Нововодолазького РВ ДВС Пікаловим
О.В.  в  рамках Всеукраїнського тижня права був  організований правоосвітній  захід на
тему: «Надання безоплатної первинної правової допомоги з питань реалізації і захисту
прав людини»

07  грудня  2017  року  в  рамках  проведення  Всеукраїнського  тижня  права
головним спеціалістом  відділу  «Нововодолазьке бюро правової  допомоги» Обідою О.  в
приміщенні  Нововодолазького  районного  центра  зайнятості  був  проведений
правоосвітній захід для учнів  9-х класів  на тему «Торгівля людьми та як не стати її
жертвою». Крім цього присутнім було роз'яснено про загальнонаціональний проект «Я
МАЮ ПРАВО», про безоплатну правову допомогу в Україні.  В кінці заходу дітям були
роздані пам’ятки з практичними порадами «Як не стати жертвою торгівлі людьми», а
також були розповсюджені буклети щодо діяльності Нововодолазького БПД.



07  грудня  2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  провела  зустріч  зі
студентами  соціологічного  факультету  Харківського  національного  університету  ім.
В.Н. Каразіна, які ознайомились з роботою Центру, та які хотіли б пройти спеціальне
навчання  як  параюристи,  щоб  допомагати  місцевих  жителям  у  найбільш
розповсюджених правових питаннях.

08  грудня  2017  року  в  рамках  проведення  Всеукраїнського  тижня  права
головним спеціалістом відділу  «Нововодолазьке  бюро правової  допомоги» Обідою  О.  в
Нововодолазькому НВК був проведений правоосвітній захід для учнів початкових класів на
тему: «Права дітей» та «Правова вікторина»



08  грудня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги»  Хотетовська  Т.  прийняла  участь   у  проведенні  уроку  до  Всеукраїнського
тиждня права в ЗОШ № 10 м .Ізюм за участі Ізюмського міського центру соціальних
служб для сім»ї,   дітей та молоді,   Ізюмського міськрайвідділу  з  питань пробації  та
Ізюмського центру соціальної допомоги. 

08 грудня 2017 року з нагоди Всеукраїнського тижня права начальником відділу
«Дергачівське бюро правової допомоги» Ярошенко Н. була проведена правопросвітницька
бесіда з учнями Дергачівської вечірньої - змінної школи Дергачівської районної ради на
тему:  «Виховання  правової  культури  –  шлях  до  правової  держави»,  метою  якої  було
поглиблення правових знань та навичок учнів,  сприяння поширенню правової  культури.
Під  час  заходу  учні  були  також  поінформовані  про  їх  права  та  обов’язки,  про
адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх. Крім цього, учням був
продемонстрований відеоролік "Я МАЮ ПРАВО!" і кожен зміг отримати інформаційні
буклети "Твої права - твій захист" (правові орієнтири для кожної дитини), "Вимагають
хабара за іспит чи навчання?" та інше.

08  грудня  2017  року  з  нагоди  проведення  Всеукраїнського  тижня  права
працівниками  відділу  «Люботинське  бюро  правової  допомоги»  для  учнівських  команд
загальноосвітніх  навчальних  закладів  м.  Люботин  був  проведений  правовий  турнір
«Інтелектуально-правова  гра  «Правовий  ринг».  Метою  заходу  було  підвищення  рівня
правосвідомості, популяризація правових знань та формування активної громадянської
позиції молоді. У турнірі взяли участь шість шкільних команд. Команди оцінювало журі,
у  склад  якого  ввійшли:  головний  спеціаліст  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги»  Роман  Дяченко,  методист  методичного  кабінету  відділу  освіти



Люботинської міської ради Катерина Лампанченко, провідний фахівець Люботинського
міського  центру  зайнятості  Марина  Коврига.  Захід  розпочався  демонстрацією
документального фільму «10.12 – Появление Декларации прав человека», що налаштувало
учасників на тему гри та підвищило їх обізнаність щодо змісту Загальної декларації з
прав  людини,  історії  її  створення,  еволюції  формування  прав  людини у  світі.  Під  час
турніру був також продемонстрваний ролік “Я МАЮ ПРАВО!”. Було проведено п`ять
турів  з  різноплановими  завданнями  з  питань  основ  конституційного,  трудового,
цивільного, адміністративного, кримінального та сімейного права.

Для  проведення  заходу  працівниками бюро  були  розроблені  та  підготовлені
буклети-запрошення для шкіл міста, правила гри, завдання (які разом вміщували близько
сотні  різноманітних  запитань  з  різних  галузей  права),  відеофільми,  відеопрезентація,
грамоти переможцям та дипломи учасникам ткрніру.

Відбулась захоплива гра, усі учасники якої були дуже активні та зацікавлені.
Перше  місце  у  турнірі  вже  другий  рік  посідає  команда  Люботинської  гімназії  №  1.
Команда Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 посіла ІІ місце, ІІІ
місце отримала команда Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. Усі
переможці та учасники турніру отримали грамоти та дипломи.

Турнір традиційно проводиться Люботинським бюро кожного року.

06  грудня  2017 року  в  рамках  проведення
Всеукраїнського тижня права та з метою реалізації загальнонаціонального правопросві-
тницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» фахівцями Золочі-
вського бюро правової роботи та відділу державної реєстрації актів цивільного стану в
залі урочистих подій відділу ДРАЦС було організовано та проведено правовий урок для
учнів 8 класу Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 на тему: «Права
людини». Головний спеціаліст бюро Дмитро Шевченко виступив із доповіддю: " Знай свої
права та вмій їх захистити". Дітям було надано рекомендації щодо того, як захистити
свої права, та ознайомлено із законодавством про захист прав дітей. Також учасники
мали змогу задати актуальні для них питання та отримати кваліфіковані і обґрунтовані
відповіді на них. По закінченню 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?».



 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права 06 грудня 2017 року за-
ступник начальника «Золочівське  бюро правової  допомоги» Дзьонь  О.  відвідала  Золочі-
вську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та провела урок-диспут для учнів старших
класів на тему: «Права та обов’язки неповнолітніх»,  в ході якої вона розповіла дітям
історію прийняття Загальної декларації прав людини та донесла присутнім її  основні
принципи. Також фахівець бюро повідомила, що хоч загальні права дітей нічим не від-
різняються від прав повнолітніх осіб, але існує коло прав, яке притаманне тільки дітям, в
той же час, діти позбавлені багатьох прав, які мають дорослі, яскравим прикладом цьо-
го є право на працю, яке надається тільки з 16 років, причому неповнолітня особа кори-
стується певними пільгами при виконанні робіт. Працівник бюро повідомила, яким чином
можна захистити свої права шляхом звернення до державних установ, чи до суду адже
це є невід’ємним правом як дорослих, так і дітей. Додатково, діти дізналися про проект
Міністерства юстиції України «Я маю право». Крім того, всім учасникам було роздано
інформаційні матеріали, та поінформовано, як отримати доступ до інтернет ресурсу,
чи скористатися послугами гарячої лінії. 

  

В рамках Всеукраїнського тижня права відділом «Золочівське бюро правової
допомоги» було проведено ряд тематичних заходів інформаційного,  освітнього та ви-
ховного  характеру. За  участю  головного  спеціаліста  юридичного  сектору  райдерж-
адміністрації Оксани Пуніної з метою підвищення загального рівня правової культури та
набуття громадянами необхідного рівня правових знань було проведено:

-  07  грудня  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги» Дзьонь О. бесіду із соціальними працівниками Золочівського територіально-
го центру з питань реалізації і захисту прав людини на тему: “ Як захистити власні



інтереси і права своїх підопічних ”. Присутнім надано інформацію щодо переліку без-
коштовних послуг, отримання послуг нотаріуса, адресних виїзних консультацій;

 

-  08  грудня  2017  року  головним  спеціалістом  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги» Шевченком Д. в приміщенні  Золочівського районного центру зайнятості
проведено круглий стіл на тему: «Охорона прав людини силою закону» для приватних
підприємці  району  та безробітні,  які  в  майбутньому  мають можливість  відкрити
власну справу, та круглий стіл для учнів 9 класів Золочівської гімназії № 1 на базі Золо-
чівського районного центру зайнятості на тему: “Реалізація прав людини в Україні”.

 

 

11  грудня  2017  року з  нагоди  Всеукраїнського  тижня  права  заступником
начальника відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» Волковою А. був проведений
семінар  для  роботодавців у  Дергачівському  центрі  зайнятості  на  тему:  "Легальна
зайнятість".



11  грудня  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Золочівське  бюро
правової  допомоги»  Дзьонь  О.  в  рамках  загальнонаціонального  правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено «вуличне інформування» населення в селищі
Золочів з метою поширення інформації про роботу бюро правової допомоги та початку
загальнонаціональної  програми.  Мешканці  селища  були   проінформовані  про  роботу
системи безоплатної правової допомоги, а саме в чому полягає первинна та вторинна
безоплатна правова допомога, хто має право на неї. Розповів про головні аспекти роботи
бюро  та  можливість  без  перешкод  отримати  правову  допомогу.  Також  було
розповсюджено інформаційні буклети та візитівки. 

 

12  грудня  2017  року з  нагоди  Всеукраїнського  тижня  права  заступником
начальника відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» Волковою А. була проведена
тематична  лекція  для  працівників  Дергачівської  центральної  бібліотеки  на  тему
"Загальна Декларація з прав людини, її історичне значення як міжнародного стандарту у
сфері прав людини".



12  грудня  2017  року  заступником  начальника  відділу  «Золочівське  бюро
правової допомоги» з метою довести інформацію до численних читачів бібліотеки, серед
яких представники різних цільових груп та реалізації  національного проекту «Я МАЮ
ПРАВО!»  було  проведено  брифінг  з  працівниками  бібліотечної  системи  Золочівської
районної  центральної  бібліотеки  тренінг  для  працівників  бібліотечної  системи
Золочівської центральної районної бібліотеки.  Предметом  обговорення під час заходу
стало  питання  становлення  та  розвиток  системи  безоплатної  правової  допомоги,
питання  підвищення  якості  та  розширення  доступу  до  БПД,  нові  категорії  осіб,  які
мають  право  вторинну  правову  допомогу.  Друковані  презентаційні  матеріали,
запропоновані присутнім, допоможуть читачам бібліотеки ознайомитися з цінностями
та місією системи безоплатної правової допомоги , а також зорієнтують, в яких саме
точках доступу можна отримати безоплатну первинну і вторинну правову допомогу з
найважливіших  правових  питань. Під  час  заходу  було  розповсюджено  інформаційні
брошури, адреси та контактні телефони. системи безоплатної правової допомоги.

  

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



15 грудня 2017 року у приміщенні відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
головним спеціалістом Пілюгіним Д. спільно з спеціалістом Нововодолазького районного
відділу з питань пробації була проведена зустріч з суб’єктами пробації.  Присутнім було
надано  роз’яснення  про  роботу  системи  безоплатної  правової  допомоги,  які  послуги
можна отримати у бюро,  що таке первинна та вторинна правова допомога та хто
може  скористатися  послугами  безоплатної  правової  допомоги.  Також  до  відома
учасників  була  доведена  інформація  про  завдання  загальнонаціонального
правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!".  Суб’єктам пробації  було роз’яснено
гарантовані Конституцією України права, передбачені чинним законодавством обов’язки
та наслідки  вчинення  правопорушень.  Учасники  отримали  інформацію щодо  захисту
своїх прав в різних життєвих ситуаціях.  Суб'єктам пробації  було повідомлено, що до
бюро  правової  допомоги  може  звернутися  кожен.  Також  було  надано  відповіді  на
запитання громадян та роздано інформаційні буклети про діяльність бюро.

18 грудня 2017 року працівники Центру Гончаров В. та Чирик С. надали адресну
допомогу інваліду 1 групи Дмитрієнку Ю.М. за місцем його мешкання.

18 грудня 2017 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.

19 грудня  2017 року начальником  відділу  «Дергачівське  бюро правової  допомоги»
Ярошенко  Н. був  проведений  виїзний  прийом  громадян  у  мобільному  пункті,
організованому в Дергачівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного
стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого правові консультації з різних питань
отримали  5 громадян.

19 грудня 2017 року головний спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
Шевченко  Д.  в  приміщенні  КП Золочівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 2
провів урок-диспут для учнів старших класів на тему: «Правосуб’єктність неповноліт-
ніх».  Додатково,  діти  дізналися  про  проект  Міністерства  юстиції  України  «Я  маю
право».  Крім  того,  всім  учасникам  було  роздано  інформаційні  матеріали,  та  по-
інформовано,  як  отримати  доступ  до  безоплатної  правової  допомоги,  до  інтернет-
ресурсів програми міністерства Юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» чи скористатися послугами
гарячої лінії. 

21  грудня  2017  року  в  рамках  робочого  візиту  головним  спеціалістом  відділу



«Нововодолазьке  бюро  правової  допомоги»  Пілюгіним  Д.  було  відвідано  відділ
Нововодолазької виконавчої служби. Працівникам виконавчої служби були роз’яснені зміни
в  законодавстві,  а  також  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  грудня  2017  року начальник  відділу  «Дергачівське  бюро  правової  допомоги»
Ярошенко Н. взяла участь у черговому засіданні районної міжвідомчої координаційної-
методичної ради з правової освіти населення. На засіданні ради були підведені підсумки
проведення Всеукраїнського тижня права у 2017 році на території Дергачівського району
та затверджені плани роботи районної міжвідомчої координаційної-методичної ради з
правової освіти населення на 2018 рік.

21  грудня   2017  головним  спеціалістом  відділу  «Золочівського  бюро  правової
допомоги» Шевченком Д. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» було проведено «вуличне інформування» населення в селищі Золочів з
метою  поширення  інформації  про  роботу  бюро  правової  допомоги  та  початку
загальнонаціональної  програми.  Мешканці  селища  були   проінформовані  про  роботу
системи безоплатної правової допомоги, а саме в чому полягає первинна та вторинна
безоплатна правова допомога, хто має право на неї. Розповів про головні аспекти роботи
бюро  та  можливість  без  перешкод  отримати  правову  допомогу.  Також  було
розповсюджено інформаційні буклети та візитівки.



26 грудня 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової до-
помги» Дзьонь О. в приміщенні  Золочівського районного центру зайнятості проведено
круглий стіл  на тему:  «Легальна зайнятість».  Також учасникам круглого столу було
повідомлено про новий проект Міністерства юстиції України «Я маю право». Крім того,
всім учасникам було роздано інформаційні матеріали, та поінформовано, як отримати
доступ до безоплатної правової допомоги,  до інтернет-ресурсів програми міністерства
Юстиції «Я маю право», чи скористатися послугами гарячої лінії. 

27 грудня 2017 року заступником начальника  відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги»  Волковою  А. спільно  зі  спеціалістами  управління  реєстрації  нормативно-
правових  актів,  правової  роботи  та  правової  освіти  Головного  територіального
управління юстиції у Харківській області було здійснено виїзд до Територіального центру
соціального  обслуговування  Дергачівської  районної  державної  адміністрації.  У  ході
спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної правової допомоги,
було  надано  консультації  та  роз'яснення  з  питань  захисту  прав,  свобод  та  законних
інтересів громадян України, захисту прав у судовому процесі та можливості досудового
урегулювання спорів.



27 грудня 2017 року в межах проведення комунікативної кампанії щодо поширення
серед  усіх  верств  населення  інформації  стосовно  просвітницького  проекту  «Я  МАЮ
ПРАВО!» заступником начальника відділу  «Дергачівське бюро правової  допомоги» було
здійснено  презентацію  інформаційного  матеріалу  та  буклетів  з  основними
повідомленнями  проекту  та  інформаційного  видання  Міністерства  юстиції  України
«Юстиція  відкрита для  людей»  у  Територіальному  центрі  соціального обслуговування
Дергачівської районної державної адміністрації.

28 грудня  2017 року  заступником начальника відділу «Золочівського бюро правової
допомоги» Дзьонь О.  в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я
МАЮ ПРАВО!»   було  проведено  «вуличне  інформування» населення  в  селищі  Золочів  з
метою  поширення  інформації  про  роботу  бюро  правової  допомоги  та  початку
загальнонаціональної  програми.  Мешканці  селища  були   проінформовані  про  роботу
системи безоплатної правової допомоги, а саме в чому полягає первинна та вторинна
безоплатна правова допомога, хто має право на неї. Розповів про головні аспекти роботи
бюро  та  можливість  без  перешкод  отримати  правову  допомогу.  Також  було
розповсюджено інформаційні буклети та візитівки.

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



07 жовтня 2017 року у черговому випуску газети "Вісті Водолажчини" № 40 (10430)
Нововодолазьке  бюро  правової  допомоги  Третього  харківського  місцевого  центру  з
надання  БВПД  опублікувало  інформацію  щодо  загальнонаціонального
правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО".

07 жовтня  2017  року у черговому випуски обласної газети “Трибуна трудящих”
№73 була опублікова стаття за назвою “Право на допомогу”. У статті йде мова про
зустріч працівників Люботинського бюро правової допомоги та співробітників ГТУЮ в
Хар.обл.  з ветеранами міста Люботина, яка відбулася у рамках загальнонаціонального
проекту “Я МАЮ ПРАВО”.



У черговому випуску обласної газети “Слово ветерана” (за 12-19 жовтня 2017 р.)
опублікована стаття “Зустріч  з  фацхівцями” про презентацію загальнонаціонального
проекту “Я маю право” фахівцями відділу «Люботинське бюро правової допомоги» та
ГТУЮ Харківської області.

У черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 41 від 07 жовтня 2017 року
відділом "Дергачівське бюро правової допомоги висвітлена інформація про цілі, задачі та
шляхи реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО".



На офіційному сайті м. Люботин за звітний період тричі розміщена інформація про
діяльність бюро:

–19.09.2017 р. щодо роботи мобільної точки доступу до ситеми безоплатної
правової допомоги з питань роз`яснення вимог чинного законодавства щодо
захисту прав землевласників та землекористувачів;

11  жовтня  2017  р.  Розміщена  стаття  ”  “Віконні”  шахраї  ошукують
мешканців міста Люботин”



У черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 45 від 04 листопада 2017
року  відділом "Дергачівське  бюро правової  допомоги"  на  прохання  читачів  висвітлена
інформація про порядок позбавлення права користування жилим приміщенням.

11 листопада 2017 року у  черговому випуску  газети "Вісті  Водолажчини" № 45
(10435)  відділ «Нововодолазьке бюро правової допомоги» опублікувало статтю про без-
оплатну правову допомогу.

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3


На веб-сайті місцевої газети «Обрії Ізюмщини» розміщувалась інформація стосовно
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення соціального захисту дітей”.

http  ://  obrii  .  com  .  ua  /  main  /14423-  sxvaleno  -  zakonoproekt  -  yakij  -  vdoskonalyuye  -  zaxist  .  html

Розміщення статті в Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради № 10 
за жовтень 2017 р.  “Люботинський вісник” на тему: “Віконні шахраї ошукують 
мешканців міста Люботин”

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1978765358801051/1978765288801058/?type=3


06 листопада 2017 року на офіційному сайті м. Люботин розміщена інформація щодо
роботи відділу : “Люботинське Бюро правової допомоги” за іншою адресою

13 листопада 2017 року на офіційному сайті м. Люботин розміщена стаття щодо
основних положень медичної реформи в Україні

16 листопада 2017 року на каналі ОТБ у програмі "PRO закон" вийшов сюжет за
участю  працівниці  Третього  харківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги Гончарової Ганни Валеріївни, якою було роз'яснeно про пи-
тання, з якими звертаються внутрішньо переміщенні особи, які послуги вони можуть
отримати від Центру, а також надано приклади успішного надання правової допомоги
такій категорії громадян.



 В Інформаційному бюлетені Люботинської міської ради № 11 за листопад 2017 р.
“Люботинський вісник” розміщена інформація про роботу Люботинського бюро
правової допомоги за новою адресою.

 Розміщення  на  офіційному  сайті  Відділу  освіти  Люботинської  міської  ради
інформації  про проведення Люботинським бюро правової  допомоги Правового турніру
“Інтелектуально-правова гра “Правовий ринг” для шкільних команд м. Люботин

https://www.facebook.com/tretiyhmc/videos/1995844733759780/?fallback=1
https://www.facebook.com/tretiyhmc/videos/1995844733759780/?fallback=1
https://www.facebook.com/tretiyhmc/videos/1995844733759780/?fallback=1


В зазначений період на веб-сайті місцевої газети  «Обрії Ізюмщини» розміщувалась 
інформація:
 
«Пільги для участників АТО»

http://obrii.com.ua/main/14578-pilgi-dlya-uchastnikiv-ato.html

«Реалізація і захист прав людини»

http://obrii.com.ua/main/14578-pilgi-dlya-uchastnikiv-ato.html


http://obrii.com.ua/main/14598-realizaciya-i-zaxist-prav-lyudini.html

«Верховна Рада ухвалила закон про протидію домашньому насильству»

http://obrii.com.ua/main/14600-verxovna-rada-uxvalila-zakon-pro-protidiyu.html

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

http://obrii.com.ua/main/14600-verxovna-rada-uxvalila-zakon-pro-protidiyu.html
http://obrii.com.ua/main/14598-realizaciya-i-zaxist-prav-lyudini.html


09  грудня 2017  року у черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 50  від-
ділом "Дергачівське бюро правової допомоги"  Третього харківського місцевого центра з
надання БВПД була розміщена тематична стаття "День прав людини.  Всеукраїнський
тиждень права", в якій була освітлена інформація про важливу роль права в громадянсь-
кому суспільстві і можливості його реалізації кожним громадянином держави.



Проводились  інформаційно-просвітницькі  заходи  («вуличне  інформування»)  та
розповсюдження друкованої інформації про роботу Центру, бюро правової допомоги, з
метою підвищення правової обізнаності громадян про діяльність системи безоплатної
правової  допомоги  та  надання  їм  юридичних  послуг.  Фахівці  Центру  роз’яснюють
громадянам порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги,
види послуг,  які надаються Центром та бюро правової допомоги, розповсюджуються
інформаційні  матеріали,  буклети з  інформацією про адреси та контакти відповідних
бюро та місцевого центру з надання БВПД.

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

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



 

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

Кожного першого вівторка з 09:00 до 12:00 години у Регіональному центрі послуг
відкрито мобільну пункт Центру, де надаються юридичні консультації та роз'яснення
громадянам,  а  також  роз’яснюється  про  доступ  до  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

 



За  4  квартал  2017  року  працівниками  Центру  були  підготовлені  методичні
рекомендації  на  теми:  «Лікарняний  по  догляду  за  хворою  дитиною»,  «Оформлення
постійного догляду за особами, які його потребують», «Визначення місця проживання
дитини»,  «Правове  регулювання  безхазяйних  речей»,  «Порядок  розірвання  трудового
договору з ініціативи працівника», «Лікарняний по догляду за хворою дитиною», «Право
власності на землю», «Договір позики».

Центром забезпечується надання доступу до електронних сервісів  Міністерства
юстиції України.

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

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

Для  розвитку довідково-інформаційної  платформи  правових  консультацій
«WikiLegalAid» заступник  начальника  відділу  правової  інформації  та  консультацій
Гончарова  Г.  підготовила  та  доповнила  інформаційний  матеріал  з  типових  питань:
«Організація роботи та порядок звернення до ЄСПЧ», «Відпустки. Іх види та порядок
надання»,  а  також  провела  систематичний  аналіз  щодо  удосконалення  вже  раніш
загружених юридичних консультацій для  консультування суб’єктiв права на безоплатну
правову допомогу.

Розділ 3 Децентралізація системи БПД

3жовтня 2017 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні Кері-
вної ради, на  якому були розглянуті питання поточної діяльності місцевих центрів та
бюро. Крім цього, були розглянуті: питання розробки та затвердження Порядку обміну
інформацією  про  призначення  місцевими  центрами  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги адвокатів по кримінальним справам з Регіональним центром з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях;
пропозиції щодо ведення рейтингової оцінки діяльності місцевих центрів з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги та відділів "Бюро правової допомоги».

У  жовтні-грудні  2017  року  начальник  відділу  організації  надання  безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаров В. проводить постійні
зустрічі з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та надає їм
консультативна допомогу щодо порядку оформлення актів за виконаними дорученнями. 

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



30 листопада 2017 року директор Центру Сіренко О. провела робочу нараду з
начальниками/заступниками  відділів  бюро  правової  допомоги  Центру  Ярошенко  Н.,
ДзьоньО., Хотетовською Т., Йолкіною Л. та Обідою О. з питань планування діяльності
та визначення стратегічних пріоритетів на 2018 рік за всіма напрямками діяльності.

Здійснюється   наповнення  та  оновлення  сторінки  центру  в  соціальній  мережі
Facebook.



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

Постійно  проводиться  аналіз  функціонування  системи  КІАС  щодо
необхідності її модернізації.

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

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

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

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



Розділ 2. Результативні показники діяльності

          За період з 01 жовтня по 31 грудня 2017 року (4 квартал) Третім харківським
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги,  що  є  його  відокремленими структурними підрозділами,  було  зареєстровано
1919  звернень  клієнтів,  1838  особам  було  надано  правову  консультацію,  334  з  них
написали письмову заяву про надання БВПД.

№
з/п

Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 
звернень

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД

1 Відділ  правової  інформації  та
консультацій

651 649 232

2 Відділ «Дергачівське БПД» 288 263 25

3 Відділ «Золочівське БПД» 184 179 5

4 Відділ «Ізюмське БПД» 313 264 50

5 Відділ «Люботинське БПД» 287 287 18

6 Відділ «Нововодолазьке БПД» 196 196 4

7 Разом по МЦ 1919 1838 334

В  результаті  розгляду  письмових  заяв  про  надання  БВПД,  було  прийнято  325
рішень про надання БВПД та надано 269 доручень адвокатам та 48 наказів штатним
працівникам  (представництво  інтересів  в  суді  або  оформлення  процесуальних
документів)

В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  найчастіше  з  наступних  питань:
соціального забезпечення 360 (18,76%), спадкового 189 (9,85%), сімейного 2,41 (12,56%),
медичного 9 (0,47%), трудового 86 (4,48%), адміністративного 152 (7,92%), земельного
94 (4,9%), договірного 151 (7,87%), житлового 70 (3,65%), інших цивільних 364 (18,97%),
виконання судових рішень 39 (2,03%), неправових 7 (0,36%), інших 152 (7,92%)





Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 4 квартал було:
• здійснено 48 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 6 дистанційних

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням  консультації та роз'яснень

під  час  виїздів  мобільних  та  діяльності  дистанційних  консультаційних  пунктів
склала 199 осіб, в тому числі, 197 осіб звернулися за отриманням консультації та
роз'яснень  до  мобільних  консультаційних  пунктів  та  2  особи  до  дистанційних
пунктів доступу до БПД;

• надано методичну допомогу 24 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 65 правопросвітницьких заходи;
• розміщено у ЗМІ 23 інформаційні матеріали з питань надання БПД;
• надано 0 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту

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

№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу

Кількість
діючих
дистанційн
их
пунктів/осі
б,  що
отримали
правову
допомогу

Кількість 
ОМС та 
установ — 
провайдері
в БПД, 
яким 
надано 
методичну 
допомогу

Кількість 
проведених 
правопросв
ітницьких 
заходів

Кількість  
клієнтів. 
яким 
надано 
доступ до 
електроних
сервісів 
МЮ

Кількість 
інформацій
них 
матеріалів 
розміщених
у ЗМІ

1 Разом по МЦ 48/197 6/2 24 65 0 23

2 Відділ
правової
інформації
та
консультацій

8 1/1 4 15 0 2

3 Відділ
«Дергачівськ
е БПД»

8 1/1 4 10 0 3

4 Відділ
«Золочівське
БПД»

8 1 4 10 0 3

5 Відділ
«Ізюмське
БПД»

8 1 4 10 0 8

6 Відділ
«Люботинськ
е БПД»

8 1 4 10 0 5

7 Відділ
«Нововодола
зьке БПД»

8 1 4 10 0 2


