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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2017 рік у IV кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Децентралізація системи БПД 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформа-

ційних технологій 

ЗМІСТ 
 

 

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Таблиця 1.  

Кількість  звернень 

 

Найчастіші звер-

нення з питань 

Діаграма за 
 категорією питань 

 

Діаграма розподілу 

за статтю 

Діаграма розподілу 
за віком 

 

Діаграма розподілу 
за категорією осіб 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників 

діяльності  в розрізі бюро 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

              У 4-му кварталі 2017 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підроз-

діли – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з 

пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допомоги 

та виконання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2017 році в Лугансь-

кій-Харківській областях. 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухівсь-

кого, Валківського, Краснокутського та Коломацького районів Харківської області, Богодухівсь-

кий МЦ постійно проводить заходи інформування громадян про систему та можливості безоплат-

ної правової допомоги.  

В рамках інформування, працівники Центру та Бюро під час зустрічей з представниками 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, центрах зайнятості, тор-

гових центрах, під час проведення вуличних акцій поширюють роздатковий матеріал про безопла-

тну правову допомогу, контактну та довідкову інформацію про Центр та Бюро. Також розміщу-

ється відповідна інформація на сайтах районних державних адміністрацій та міських рад, на сто-

рінках Фейсбуку.  

 

На протязі кварталу було проведено 7 вуличних інформувань громадян з метою поширення 

інформації про систему БПД:  

 

04 жовтня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також працівниками Охтирського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги було проведено спільне вуличне інформування громадян 

міста Охтирка, Сумської області. 

 

       10 жовтня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян смт. Шарівка  Богоду-

хівського району Харківської області.  

       17 жовтня  2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування мешканців села Крисине. 

20 жовтня 2017 року працівники відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели «вуличне» 

інформування мешканців Коломацького району Харківської області. 

01 листопада 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено ву-

личне інформування в селі Шляхова Коломацького району Харківської області. 

24 листопада 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «ву-

личне» інформування біля будівлі "Приватбанку" в селищі Коломак  Коломацького району Хар-

ківської області. 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



14 грудня  2017 року інтегратором Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне інформування мешканців села 

Губарівка Богодухівського району Харківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, з метою широкого інформування населення про систему БПД та послуги які нею 

надаються, працівниками Центру розміщувалась друкована інформація в установах та організа-

ціях. Таким чином створено 11 точок розміщення наглядної агітації. Наприклад: 

19 жовтня 2017 року у куточку інформації Коломацької районної державної адміністрації Хар-

ківської області розміщено інформаційні матеріали ( буклети, методичні посібники ) з актуаль-

ними питаннями щодо роботи відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

27 жовтня 2017 року в приміщенні Богодухівської міської ради працівниками Богодухівсь-

кого МЦ з надання БВПД на виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню Бо-

годухівського міської ради на 2017 рік, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради, було 

встановлено інформаційно – правові стенди та розміщенні на стенді буклети правового характеру 

з телефонами та адресами центру. 

01 листопада 2017 року у куточку інформації Шляхівської сільської ради Коломацького рай-

ону розміщено інформаційні матеріали ( буклети, методичні посібники ) з актуальними питаннями 



щодо роботи відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

03 листопада 2017 року у куточку інформації Павлівської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області розміщено інформаційні матеріали ( буклети, методичні посібники ) з 

актуальними питаннями щодо роботи Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

07 листопада 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги»  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у приміщенні 

Коломацького районного сектору з питань пробації Північно-східного міжрегіонального управ-

ління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України  розмі-

щено інформаційні матеріали з актуальними питаннями щодо діяльності системи безоплатної пра-

вової допомоги. 

07 листопада 2017 року у куточку інформації Сіннянської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області розміщено інформаційні матеріали ( буклети, методичні посібники ) з 

актуальними питаннями щодо роботи Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

17 листопада 2017 року у куточку інформації Перекіпської сільської ради Валківського рай-

ону Харківської області розміщено інформаційні матеріали (буклети, методичні посібники ) з ак-

туальними питаннями щодо роботи відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

04 грудня 2017 року на виконання Плану заходів Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги по проведенню у 2017 році Всеукраїнського ти-

жня права у Коломацькій центральній районній бібліотеці організовано книжкову виставку друко-

ваних видань правового змісту «Через правову освіту до правової держави». 

07 грудня 2017 року на виконання Плану заходів Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги по проведенню у 2017 році Всеукраїнського ти-

жня права у Валківській центральній районній бібліотеці організовано книжкову виставку друко-

ваних видань правового змісту присвячену тижню права. 

07 грудня 2017 року на виконання Плану заходів Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги по проведенню у 2017 році Всеукраїнського ти-

жня права працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги у Богодухівській центральній районній бібліотеці організовано книжкову виставку 

друкованих видань правового змісту присвячену тижню права. 

08 грудня 2017 року на виконання Плану заходів Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги по проведенню у 2017 році Всеукраїнського ти-

жня права у Валківському районному центрі зайнятості організовано виставку друкованих видань 

правового змісту присвячену тижню права. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також розроблялись буклети, та інші матеріали, які розповсюджувались серед населення, ОМС та 

клієнтів. Наприклад: 

              Методичні рекомендації та буклети, розроблені підрозділами Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також Богодухівським МЦ розроблено дві презентації роботи центру: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи, є посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

 
У 4-му кварталі 2017 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів 

брали участь в апаратних нарадах, засіданнях виконавчих комітетів та комісій, сесіях ОМС, депу-

татських нарадах.  Всього за звітний період прийнято участь у 6 таких заходах.  

 

Так, наприклад: 
 

11 жовтня 2017 року в приміщенні Богодухівської районної державної адміністрації Харківсь-

кої області під головуванням голови районної державної адміністрації В.А. Шарова відбулось засі-

дання комісії з питань захисту прав дитини в якій взяв участь в. о. директора Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М.  

30 жовтня 2017 року в приміщені Валківської районної державної адміністрації начальник від-

ділу "Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Шульжик Тетяна Олекіївна прийняла участь у чергової апаратної 

наради, яку провів голова райдержадміністрації Віктор Іванович Войтенко.  
 

06 листопада 2017 року у залі засідань Коломацької районної державної адміністрації відбу-

лося засідання комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації. Відділ «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги представляв головний спеціаліст відділу Ю.М.Межерицький. 
 

07 листопада 2017 року стартувала перша сесія ради Коломацької об'єднаної громади. В ро-

боті сесії взяли участь директор Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування Діана 

Баринова, експерт з децентралізації Віктор Нестеренко та юрист Дмитро Фокасієв, голова Колома-

цької РДА Сергій Яцюк, керівники підприємств, організацій та установ району. На запрошення 

голови об’єднаної територіальної громади В.Г. Гуртового, участь у сесії приймав головний спеціа-

ліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький. 
 

20 листопада 2017 року під головуванням заступника голови Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області Н.В. Андрійченко відбулося засідання комісії Коломацької РДА 

з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та здійс-

нення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх 

фактичного проживання/перебування. Участь у роботі комісії приймав головний спеціаліст відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання БВПД 

Ю.М.Межерицький. 
 



05 грудня 2017 року в. о. директора Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М. взяв участь у засіданні комісії з питань наймену-

вання та перейменування об’єктів міського підпорядкування пам’ятних знаків, меморіальних до-

шок на території Богодухівської міської ради, Харківської області.  

 

Також проводились робочі зустрічі, на яких розглядались питання про подальшу співпрацю 

та розвиток системи надання правової допомоги населенню. 

04 жовтня 2017 року відбулась робоча зустріч 

керівників Первомайського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шевченко І.М. та Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелиці Д.М., під час 

якої обговорювались форми та напрямки право-

просвітньої роботи, проведеної центрами в по-

точному році, зокрема, позитивний досвід Бо-

годухівського МЦ щодо прийняття Програм 

правової допомоги і ті можливості для громад, 

які реалізуються за їх допомогою. 

 

10 жовтня 2017 року начальником відділу "Валківське бюро право-

вої допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Шульжик Т. О. здійснено ро-

бочу зустріч з начальником служби у справах дітей Валківської 

РДА Харківської області Степановою Оксаною Станіславівною 

 

 

 

 

 

 



18 жовтня 2017 року, в приміщенні Краснокутського 

районного відділу з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань ви-

конання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України відбулася  робоча 

зустріч спрямована на удосконалення надання БПД.  

 

 

 

18 жовтня 2017 року  в приміщенні Відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану по Валківському та Коломацькому районах Голов-

ного територіального управління юстиції в Харківській області відбу-

лася робоча зустріч за участю начальника Відділу ДРАЦС Губського 

Івана Олексійовича та керівників територіальних підрозділів Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Шульжик Тетяни Олексіївни (відділ «Валківське бюро пра-

вової допомоги») і Дорожка Віктора Володимировича (відділ «Коломацьке бюро правової допо-

моги»). 

19 жовтня 2017 року Представники ГО “Спілка 

ветеранів АТО” та представники ХОГО “Союз 

Чорнобиль України” провели робочу зустріч із 

головою Богодухівської РДА Шаровим В. А. та 

головою Богодухівської районної ради Пановим 

С.Ф. Також до заходу було запрошено представ-

ників Богодухівської міської ради, Богодухівсь-

кого ОМВК та фахівці Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

14 листопада 2017 року в приміщенні Шарівської за-

гальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Богодухівської 

районної ради, Харківської області відбулася робоча 

зустріч інтегратора Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. та директора даного закладу Бабак Л.Є. 

 

 

 

17 листопада 2017 року в приміщенні Перекіпської сільсь-

кої ради Валківського району Харківської області відбу-

лася робоча зустріч начальника відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик Т.О. та голови сільської ради Конєва С.П. 

 

 

 



20 листопада 2017 року в приміщенні Богодухівського рай-

онного центру зайнятості була проведена робоча нарада, 

щодо ходу впровадження програм розвитку ООН в Україні 

для зайнятості громадян Богодухівського району. До участі 

в заході було запрошено в.о. директора Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицю. Д. М. та інтегратора Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз М. В., 

 

22 листопада 2017 року в приміщенні Краснокут-

ської селищної ради, Краснокутського району, 

Харківської області була проведена зустріч нача-

льника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання БППД Коноз М.В. з головою 

Краснокутської селищної ради Сусло С.М. 

 

 

 

 

Протягом IV кварталу 2017 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих йому 

бюро продовжували роботу по спрощенню доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

зокрема для соціально-незахищених верств населення. Шляхом створення мобільних та дистанцій-

них пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і вторинної право-

вої допомоги для незахищених верств населення. Також працівниками Богодухівського МЦ та 

Бюро БПД здійснено  виїзні та особисті прийоми громадян. Всього проведено 37 таких заходів. 

 

Так, наприклад: 

02 листопада 2017 року в приміщенні Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської області   відбувся особис-

тий прийом громадян  в. о. директора Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М. 

 

 

05 грудня 2017 року в приміщенні Богодухівської місь-

кої ради Богодухівського району Харківської області 

працював правовий офіс Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



 

07 грудня 2017 року в приміщенні 

Богодухівської районної державної 

адміністрації Харківської області відбувся 

особистий прийом громадян  в. о. директора Бо-

годухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. 

 

 

02 жовтня 2017 року в приміщенні Богодухівської 

міської ради, Богодухівського району, Харківської 

області, відповідно до графіка роботи, працював 

мобільний правовий офіс Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги, де в. о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. був прове-

дений прийом громадян. 

 

03 жовтня 2017 року відповідно до Договору 

про співпрацю у сфері надання безоплатної 

правової допомоги між Шелестівською сільсь-

кою радою Коломацького району Харківської 

області та Богодухівським місцевим центром з 

надання БВПД в приміщенні Шелестівської 

сільської ради діяв «мобільний правовий офіс» 

відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги». Прийом громадян здійснював головний 

спеціаліст бюро Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

04 жовтня 2017 року відповідно до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової до-

помоги між Різуненківською сільською радою Коло-

мацького району Харківської області та Богодухівсь-

ким місцевим центром з надання БВПД в примі-

щенні Різуненківської сільської ради діяв «мобіль-

ний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги». Прийом громадян здійснював на-

чальник бюро Дорожко В.В. 

 

 



06 жовтня 2017 року, у відповідності до затвердженого 

Графіку роботи мобільних точок доступу, за спри-

янням голови Рябоконівської сільської ради, в рамках 

підписаного Договору про співпрацю, у приміщенні 

Рябоконівської сільської ради, Краснокутського рай-

ону ,Харківської області діяла мобільна точка доступу. 

 

 

10 жовтня 2017 року за сприянням Шарівського 

селищного голови Бабака А.О. в приміщенні Ша-

рівської селищної ради, Богодухівського району 

Харківської області, відповідно до графіка роботи 

працював мобільний правовий офіс Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

10 жовтня 2017 року в приміщенні Шляхівської сільської 

ради Коломацького району Харківської області діяв «мобі-

льний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги». Захід проводився у відповідності до Договору 

про співпрацю у сфері надання безоплатної правової допо-

моги між Шляхівською сільською радою Коломацького 

району Харківської області та Богодухівським місцевим 

центром з надання БВПД. Прийом громадян проводив на-

чальник правового бюро В.В.Дорожко 

 

 

13 жовтня 2017 року в приміщенні Покровської сільської ради Ко-

ломацького району Харківської області діяв мобільний правовий 

офіс. Захід проводився відповідно до Договору про співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги між Богодухівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та Покровською сільською радою. Прийом громадян здійсню-

вав головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ Межерицький Ю.М. 

 

 

 



 

13 жовтня 2017 року, у відповідності до затвердженого 

Графіку роботи мобільних точок доступу, за сприянням 

голови Колонтаївської сільської ради, в рамках підписа-

ного Договору про співпрацю, у приміщенні Колонтаївсь-

кої сільської ради, Краснокутського району ,Харківської 

області діяла мобільна точка доступу. 

 

 

17 жовтня 2017 року за сприянням Крисинського сільсь-

кого голови Бобрика В.А. в приміщенні Крисинської 

сільської ради, Богодухівського району Харківської об-

ласті, відповідно до графіка роботи працював мобільний 

правовий офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

19 жовтня 2017 року, у відповідності до затвердженого 

Графіку роботи мобільних точок доступу, за сприянням 

голови Шарівського сільської ради, в рамках підписаного 

Договору про співпрацю, у приміщенні Шарівської сільсь-

кої ради, Валківського району ,Харківської області діяла 

мобільна точка доступу. 

 

 

 

27 жовтня 2017 року в приміщенні Костянтинівської се-

лищної ради, Краснокутського району, Харківської об-

ласті діяв мобільний правовий офіс. Захід проводився 

відповідно до Договору про співпрацю у сфері надання 

безоплатної правової допомоги між Богодухівським міс-

цевим центром з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та Костянтинівською селищною радою. 

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст від-

ділу "Краснокутське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського МЦ з надання БВПД Охмат О.І. 

 

 



 

27 жовтня 2017 року на виконання Угоди про співпрацю 

між Богодухівським місцевим центром з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги та Старомерчицькою се-

лищною радою Харківської області та за сприянням сели-

щного голови Бреславця Володимира Володимировича в 

приміщенні Старомерчицької селищної ради Валківського 

району Харківської області діяв мобільний правовий офіс. 

 

31 жовтня 2017 року в приміщенні Максимівського 

сільського клубу, село Максимівка, Крисинської сіль-

ської ради, Богодухівського району ,Харківської обла-

сті відбулася зустріч фахівців Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелиця Д.М., Коноз М.В., фахівця Тре-

тього Харківського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Анна Гончарова 

,працівників Головного територіального управління 

юстиції в Харківської області Мельник В.В. Юдіна О.М. Ночовкіна О.В. з землекористувачами, 

землевласниками земельних ділянок району. 

03 листопада 2017 року в приміщенні Павлів-

ської сільської ради, Богодухівського району, 

Харківської області відповідно до підписа-

ного договору про співпрацю, працював мо-

більний правовий офіс Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

03 листопада 2017 року працівниками відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійс-

нено виїзний прийом громадян -мешканців  В’язівської сіль-

ської ради, Краснокутського району, Харківської області. 

 

 



 

06 листопада 2017 року в приміщенні Богоду-

хівської міської ради Богодухівського району 

Харківської області відповідно до графіка ро-

боти, працював мобільний правовий офіс Бо-

годухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

09 листопада 2017 року за сприянням сільського голови  

Каплунівської Ю.М. в приміщенні сільської ради, село 

Губарівка, Богодухівського району, Харківської області 

згідно підписаного договору про співпрацю та відпо-

відно до графіка роботи, працював мобільний правовий 

офіс Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

10 листопада 2017 року в приміщенні Івано-

Шийчинської сільської ради, Богодухівського 

району, Харківської області відповідно до підпи-

саного договору про співпрацю, працював мобі-

льний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

14 листопада 2017 року за сприянням Шарівського се-

лищного голови Бабака А.О. в приміщенні Шарівської 

селищної ради, Богодухівського району Харківської 

області, відповідно до графіка роботи працював мобі-

льний правовий офіс Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

14 листопада 2017 року відповідно до Договору про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допомоги між 

Шелестівською сільською радою Коломацького району та 

Богодухівським місцевим центром з надання БВПД в при-

міщенні Шелестівської сільської ради діяв «мобільний пра-

вовий офіс» відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги». Прийом громадян здійснював начальник бюро Доро-

жко В.В. 

 

 



15 листопада 2017 року відповідно до Договору про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допомоги між 

Різуненківською сільською радою Коломацького району Ха-

рківської області та Богодухівським місцевим центром з на-

дання БВПД в приміщенні Різуненківської сільської ради 

діяв «мобільний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги». Прийом громадян здійснював началь-

ник бюро Дорожко В.В. 

 

17 листопада 2017 року на виконання Угоди про спів-

працю між Богодухівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Перекіпсь-

кою сільською радою Харківської області та за спри-

янням сільського голови Конєва С. П. в приміщенні Пе-

рекіпської сільської ради Валківського району Харків-

ської області діяв мобільний правовий офіс. 

 

 

17 листопада 2017 року в приміщенні Шляхівської сільської 

ради відповідно до Договору про співпрацю у сфері надання 

безоплатної правової допомоги між Шляхівською сільською 

радою Коломацького району та Богодухівським місцевим цент-

ром з надання БВПД головний спеціаліст відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Межерицький Ю.М. здійснював 

прийом громадян у рамках діяльності «мобільного правового 

офісу». 

 

01 грудня 2017 року в приміщенні Павлівської сільської 

ради, Богодухівського району, Харківської області відпо-

відно до підписаного договору про співпрацю, працював 

мобільний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

05 грудня 2017 року на виконання Угоди про співпрацю 

між Богодухівським місцевим центром з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги та Гонтовоярською сільсь-

кою радою Харківської області та за сприянням сільського 

голови Корсун Л.М. в приміщенні Гонтовоярської сільської 

ради Валківського району Харківської області діяв мобіль-

ний правовий офіс. Прийом громадян здійснював начальник 

відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної до-

помоги Шульжик Т. О.  

 



 

05 грудня 2017 року в приміщенні Шелестівської сільської 

ради Коломацького району Харківської області діяв «мобіль-

ний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги». Захід проводився у відповідності до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги 

між Шелестівською сільською радою Коломацького району 

та Богодухівським місцевим центром з надання БВПД. 

Прийом громадян проводив головний спеціаліст правового 

бюро Межерицький Ю.М. 

 

06 грудня 2017 року відповідно до Договору про співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги між Різуненківсь-

кою сільською радою Коломацького району та Богодухівським 

місцевим центром з надання БВПД в приміщенні Різуненківської 

сільської ради діяв «мобільний правовий офіс» відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги». Прийом громадян здійснював на-

чальник бюро Дорожко В.В. 

 

 

06 грудня 2017 року в приміщенні Коломацького районного цен-

тру зайнятості Харківської області начальник відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Доро-

жко В.В. на виконання Плану заходів з проведення Всеукраїнсь-

кого тижня права та у відповідності до підписаного меморан-

думу про співпрацю проводив прийом громадян у мобільному 

консультаційному пункті.  

 

 

 

 

07 грудня 2017 року в приміщенні Шляхівської сільської 

ради Коломацького району Харківської області у відповід-

ності до Договору про співпрацю у сфері надання безопла-

тної правової допомоги між Богодухівським місцевим цен-

тром з надання БВПД та Шляхівською сільською радою 

діяв «мобільний правовий офіс» відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги». Прийом громадян проводив го-

ловний спеціаліст правового бюро Межерицький Ю.М. 

 

 



 

12 грудня 2017 року за сприянням Шарівського 

селищного голови Бабака А.О. в приміщенні 

Шарівської селищної ради, Богодухівського рай-

ону Харківської області, відповідно до графіка 

роботи працював мобільний правовий офіс Бого-

духівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. 

 

14 грудня 2017 року за сприянням Губарівського сільсь-

кого голови Каплунівської Ю.М. в приміщенні сільської 

ради, село Губарівка, Богодухівського району, Харківської 

області згідно підписаного договору про співпрацю та від-

повідно до графіка роботи, працював мобільний правовий 

офіс Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. 

 

18 грудня 2017 року на виконання Угоди про співпрацю 

між Богодухівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Мельниківсь-

кою сільською радою Харківської області та за спри-

янням сільського голови Сердюк В.І. в приміщенні сіль-

ської ради діяв мобільний правовий офіс. 

 

 

 

18 грудня 2017 року за сприянням Крисинського сільського 

голови Бобрика В.А. в приміщенні Крисинської сільської 

ради, Богодухівського району Харківської області, відпо-

відно до графіка роботи працював мобільний правовий 

офіс Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

29 грудня 2017 року працівниками відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги було організовано роботу дистанційного 

пункту доступу ( скайп-консультування ) у Шелестів-

ській сільській бібліотеці Коломацького району Хар-

ківської області. 

Послугами дистанційного пункту доступу скориста-

вся 1 відвідувач бібліотеки, якому було надано консу-

льтацію з про види судових витрат. 

 



 

 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

 

Також у звітному періоді, разом з керівниками інших установ та організацій, працівниками Бого-

духівського МЦ та його структурних підрозділів проведено 24 спільних прийомів громадян. 

 Наприклад: 

05 жовтня 2017 року в приміщенні Богодухів-

ського районного відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції в Харків-

ській області, керівником Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелицею Д.М. спі-

льно з начальником ДРАЦС Рудичевою Карі-

ною Вячеславівною, було проведено прийом 

громадян Богодухівського району.  

 

11 жовтня 2017 року, працівником відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. разом з 

директором Валківського районного центру зайнятості Наріж-

ною А.М. в приміщенні центру зайнятості було проведено спіль-

ний прийом громадян.  

 

 

Згідно підписаного меморандуму про спів-

працю між Богодухівським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги та Богодухівським районним центром 

зайнятості, 13 жовтня 2017 року в примі-

щенні Богодухівського РЦЗ Харківської обла-

сті в. о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д.М. спільно з 

заступником начальника відділу Богодухівсь-

кого районного центру зайнятості Філіповою О.В. було проведено прийом громадян. 

 



13 жовтня 2017 року в приміщенні Богодухівського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіаль-

ного управління юстиції в Харківській області, кері-

вником Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. та інтегратором центру Коноз М.В. спі-

льно з начальником відділу ДРАЦС Рудичевою Ка-

ріною Вячеславівною, було проведено прийом гро-

мадян Богодухівського району.  

 

27 жовтня 2017 року, згідно підписаного мемора-

ндуму про співпрацю, в приміщенні центру на-

дання адміністративних послуг Богодухівської 

РДА Харківської області, фахівцями Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. 

та Коноз М. В. спільно з працівниками центру 

надання адмінпослуг  було проведено прийом 

громадян.  

 

01 листопада 2017 року, згідно підписаного мемора-

ндуму про співпрацю, в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу з питань пробації, фахівцем 

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

разом з працівниками даного відділу було прове-

дено спільний прийом громадян.  

 

 

07 листопада 2017 року згідно підписаного 

меморандуму про співпрацю між Богодухів-

ським місцевим центром з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги та Богоду-

хівського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівсь-

кої РДА, в. о. директора Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею 

Д.М. та начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД Коноз М.В. спільно з директором Богодухівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА, Харківської 

області Чуйко Н. Є. був проведений прийом громадян. 

 



 

08 листопада 2017 року начальником відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. 

разом з директором Валківського районного центру зайнятості 

Наріжної А. М. в приміщенні центру зайнятості було прове-

дено прийом громадян.  

 

 

13 листопада 2017 року згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю, в приміщенні Уп-

равління соціального захисту населення Бого-

духівської РДА Харківської області, фахівцем 

Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз М. В. спільно з керівником управління 

Жижирій Н.В. було проведено прийом грома-

дян.  

 

16 листопада 2017 року згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю, в приміщенні Богодухівського районного 

відділу з питань пробації фахівцем Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Коноз М.В. спільно з працівниками відділу пробації 

було проведено прийом громадян.  

 

20 листопада 2017 року згідно підписаного 

меморандуму про співпрацю між Богодухів-

ським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

Богодухівським районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Богодухівської РДА,  в. о. директора Богоду-

хівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д.М. та начальником відділу право-

просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД Коноз М.В., спільно з працівником Бого-

духівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА Ха-

рківської області Остаховою Ю.О. був проведений прийом громадян. 



 

28 листопада 2017 року, згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю, в приміщенні центру надання адміністрати-

вних послуг Богодухівської РДА Харківської області інтег-

ратором Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М. В. спільно з 

керівником даного центру Кириченко О.В. було проведено 

прийом громадян.  

 

 

28 листопада 2017 року, згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю, в приміщенні Відділу Держгео-

кадастру у Богодухівському районі Харківської 

області, фахівцем Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

валем В.В. спільно з керівником даного відділу 

Торяник Н. В. було проведено прийом громадян.  

29 листопада 2017 року в приміщенні Богодухівського районного відділу 

ДРАЦС Головного територіального управління в Харківській області керів-

ником Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. спільно з начальником даного відділу 

Рудичевою К. В. було проведено прийом громадян Богодухівського району.  

 

 

 

01 грудня 2017 року  в приміщенні Управління соціального за-

хисту населення (УСЗН) Коломацької  районної державної ад-

міністрації Харківської області працівниками відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 

проведено спільний прийом громадян. Прийом громадян про-

водили начальник бюро Дорожко В. В. та головний спеціаліст 

УСЗН Коломацької РДА Бондаренко О. М. 

 

05 грудня 2017 року згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю між Богодухівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Богодухівським районним центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА Харківсь-

кої області, в приміщенні даного центру В. о. директора 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. та 

працівником Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бого-

духівської РДА Харківської області Остаховою Ю.О. був проведений прийом громадян. 



06 грудня 2017 року згідно підписаного меморандуму про спів-

працю фахівцем Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. за участі на-

чальника Служби у справах дітей Богодухівської районної дер-

жавної адміністрації Харківської області Галілей З.М. в примі-

щенні Богодухівської РДА проведено спільний прийом грома-

дян.  

 

 

06 грудня 2017 року згідно підписаного меморандуму про 

співпрацю в приміщенні Богодухівського районного відділу 

з питань пробації, фахівцем Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз М.В. спільно з працівниками даного відділу та праців-

ником Богодухівського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА Харківської 

області Остаховою Ю.О. було проведено спільний прийом 

громадян.  

08 грудня 2017 року начальником відділу "Валківське бюро пра-

вової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. разом з  

директором Валківського районного центру зайнятості Наріж-

ною А. М. в приміщенні центру зайнятості було проведено спі-

льний прийом громадян.  

 

11 грудня 2017 року, згідно підписаного меморандуму про 

співпрацю, в приміщенні Управління соціального захисту 

населення Богодухівської РДА Харківської області в.о. ди-

ректора Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М. 

спільно з керівником даного управління Жижирій Н.В. 

було проведено прийом громадян.  

 

13 грудня 2017 року, згідно підписаного мемо-

рандуму про співпрацю, в приміщенні Комуна-

льного закладу охорони здоров’я «Центр пер-

винної медико – санітарної допомоги Богодухів-

ського району», начальником відділу правопро-

світництва та взаємодії з суб’єктами надання бе-

зоплатної первинної правової допомоги Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

спільно з керівником закладу Прошутею В.В. було проведено прийом громадян.  

 



19 грудня 2017 року фахівцем відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Межерицьким Ю.М. спі-

льно з працівниками Коломацького районного центру зайнятості 

Харківської області проведено прийом громадян.  

 

 

20 грудня 2017 року, згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю, в приміщенні Богодухівського 

районного відділу з питань пробації, фахівцем Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з 

працівниками відділу було проведено прийом грома-

дян.  

 

21 грудня 2017 року, згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю, в приміщенні Відділу Держгеокада-

стру у Богодухівському районі Харківської області, 

фахівцем Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ковалем 

В.В. спільно з заступником начальника даного відділу 

Церковною О.В. було проведено прийом громадян.  

 

 

 

 

            З метою правопросвітницької діяльності, працівники центру та бюро правової допомоги, на 

протязі звітного кварталу проводили лекції, бесіди, диспути, круглі столи та інші правопросвітни-

цькі заходи. Всього проведено 62 заходи.  

Наприклад: 

09 жовтня 2017 року працівником відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського МЦ 

з надання БВПД Шульжик Тетяною Олексіївною в 

Гонтовоярській ЗОШ І-ІІ ступенів був проведений 

урок правових знань для учнів 5-9 класів приуроче-

ний до «Дня юриста».  

 

 

 



18 жовтня 2017 року в приміщені Богодухівського 

районного центру зайнятості проведено семінар «За-

побігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі 

людьми, експлуатації дитячої праці».  До роботи се-

мінару було запрошено соціальних партнерів служби 

зайнятості: заступника військового комісара-началь-

ника мобілізаційного відділення Богодухівського 

об’єднаного міського військового комісаріату Хар-

ківської області В.В. Кузнецова, спеціалістів управ-

ління соціального захисту населення Богодухівської 

РДА Сластін О.В., Рябка Т.Є., інтегратора Богодухів-

ського МЦ з надання БВПД Коноз М.В. 

 

18 жовтня 2017 року в приміщенні КУОЗ 

Богодухівського медичного коледжу фа-

хівцем Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Ковалем В.В. проведено лекцію на 

тему : “Насильство в сім’ї».  Фахівець 

центру ознайомив учнів з проблемами, 

причинами, ознаками насильства в сім'ї. 

Також, після закінчення лекції,  інтегра-

тор Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Коноз М.В. презентував збірку «ПРОти 

НАСильства», надав інформацію як треба 

діяти при проявах насильства в сім’ї. 

 

18 жовтня 2017 року в приміщенні КУОЗ Бого-

духівського медичного коледжу фахівцями Бо-

годухівського МЦ з надання БВПД в рамках за-

гальнонаціонального правопросвітниць-

кого пректу «#Я_МАЮ_ПРАВО!» було прове-

дено захід «#Я_МАЮ_ПРАВО!» під час якого  

фахівцями центру серед учнів розповсюджено 

буклети на правову тематику.  

 

 

31 жовтня 2017 року в приміщенні комунального за-

кладу "Харківський санаторний навчально-виховний 

комплекс № 1"Харківської обласної ради працівни-

ками відділу "Краснокутське бюро правової допо-

моги" було прочитано лекцію "Знай та захищай свої 

права  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304


 

02 листопада 2017 в приміщенні КЗ «Богодухівської ЗОШ I-

III ступенів» № 2 Богодухівської районної ради Харківської 

області, фахівцями Богодухівського МЦ з надання БВПД Ко-

валем В.В., Перепелицею Д.М., Коноз М.В. в рамках загаль-

нонаціонального правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!»,   для учнів  

7 – х класів була прочитана лекція на тему : «Права та 

обов’язки неповнолітніх» 

 

16 листопада 2017 в приміщенні Сніжківської ЗОШ I-

III ступенів Валківського району, Харківської області 

начальником відділу «Валківське бюро правової допомоги» 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Шульжик Т.О., разом 

з представником Валківського районного центру зайнятості 

Косенко Н.П., в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» для 

учнів 9-10 класів була прочитана лекція на тему : «Твої 

права –твій захист» 

 

17 листопада 2017 року в приміщенні КЗ «Бого-

духівської ЗОШ I-III ступенів» № 2 Богодухівсь-

кої районної ради Харківської області, фахів-

цями Богодухівського МЦ з надання БВПД Ко-

ноз М.В., Ковалем В.В., керівником Богодухів-

ського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Хар-

ківській області Рудичевою К.В, директором Бо-

годухівської централізованої бібліотечної сис-

теми Коваль К.О. в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» для учнів 3-4 – х класів було проведено спільний правопросвітній захід на 

тему : «ПРАВОВА АБЕТКА». 

04 грудня 2017 року в рамках проведення Всеук-

раїнського тижня права, в приміщенні Богодухів-

ського районного центру зайнятості для працівни-

ків даної служби проведена лекція на тему 

«Права людини». Лекцію провів в.о. начальника 

Богодухівського місцевого центру надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепелиця 

Дмитро Миколайович. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304


4 грудня 2017 року в рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права інтегратор Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Коноз М.В. та заступник начальника відділу надання 

соціальних послуг Богодухівського районного центру зайня-

тості Філіпова О.В. провели для учнів 10-х та 11-х класів 

Богодухівського ліцею № 3 семінар на тему : «Легальна за-

йнятість - права людини», мета якого – розкриття переваг 

легального працевлаштування та ознайомлення учнів з ви-

дами правових послуг. 

 

05 грудня 2017 року в рамках Всеукраїнсь-

кого тижня права в приміщенні Комуналь-

ного закладу «Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс»,  фахівцями 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Коноз 

М.В. та Ковалем В.В., для дітей-сиріт та поз-

бавлених батьківського піклування прове-

дено правопросвітницьку лекцію на тему 

«Права та обов’язки неповнолітніх»  

 

05 грудня 2017 року начальник відділу «Валківське 

бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Шульжик Т.О. в приміщенні Валківського ліцею 

ім. Олександра Масельського провела для учнів 8-х класів 

ліцею лекцію на тему : «Права людини». 

 

 

 

 

05 грудня 2017 року начальником відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Шульжик 

Т.О. в приміщенні Гонтів’ярської філії Валківського 

ліцею ім. О. Масельського  проведено для учнів 6-го 

та 9-го класів навчального закладу урок на тему : 

«Права та обов’язки дитини. Кримінальна, 

адміністративна та цивільна відповідальність 

неповнолітніх». В ході уроку учням було 

продемонстровано презентацію з відповідної 

тематики, відео у вигляді мультфільмів для 

демонстрації правопорушень передбачених 

законодавством. 

 



07 грудня 2017 року в приміщенні Коломацького 

районного будинку культури фахівцями відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

МЦ з надання БВПД  прочитано лекцію «Права людини» 

для учнів 10-11 класів навчально-виховних комплексів І-

ІІІ ступенів Коломацького району Харківської області. 

 

 

 

 

08 грудня 2017 року в.о. директора Богодухівсь-

кого МЦ з надання БВПД Перепелиця Д.М. та 

працівники ГО «СПІЛЬНА СПРАВА – СЛОБО-

ЖАНЩИНА» Дулембов О.В., Дубинка О.І. в 

приміщенні Семеноярської філії Комунального 

закладу «Богодухівська загальноосвітня школа I 

– III ступенів № 2» Богодухівської районної ради 

Харківської області для учнів закладу провели 

спільний правопросвітницький захід на тему : 

«Права людини». 

 

12 грудня 2017 року в приміщенні Шарівської загаль-

ноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Богодухівської рай-

онної ради Харківської області, начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Богодухів-

ського МЦ з надання БВПД Коноз М.В. для учнів за-

кладу проведено правопросвітницьку лекцію на тему : 

«Права та обов’язки неповнолітніх»  

 

 

 

Також, Богодухівським МЦ на протязі IV-го кварталу 2017 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації та 

здійснено виступ на місцевому телебаченні: 

Наприклад: 

 

11 листопада 2017 року в Коломацькій районній газеті "Коломаць-

кий край" № 45 (3838) опублікована стаття "Круглий стіл у Коло-

мацькому відділі з питань призначення, перерахунку та виплати 

пенсій Валківського об’єднаного Управління пенсійного фонду 

України Харківської області". 

 



 

17 листопада 2017 року в Богодухівській газеті "ВІС-

НИК БОГОДУХІВЩИНИ" № 46 опублікована стаття на 

тему: "ПРАВОВА ДОПОМОГА". 

 

 

 

02 грудня 2017 року в Коломацькій районній газеті "Коломацький 

край" № 48 (3841) опублікована стаття "Тиждень права 2017". 

 

 

 

 

 

 

11 грудня 2017 року на місцевому телебаченні «БОГО-

ДУХІВ TV» виступив в.о.директора Богодухівського 

МЦ з надання БВПД Перепелиця Д.М. на тему « ВИ-

ЗНАННЯ ФАКТУ СМЕРТІ АБО НАРОДЖЕННЯ 

ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ»   

     

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=ujBUZBRsKVo&feature=youtu.be 

15 грудня 2017 року в Богодухівській газеті "ВІСНИК БОГО-

ДУХІВЩИНИ" № 50 опублікована стаття на тему: "ЗАГАЛЬ-

НОНАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ 

«Я МАЮ ПРАВО". 

 

 

15 грудня 2017 року в Богодухівській районній 

громадсько-інформаційній газеті "МАЯК" № 

50(11233) опублікована стаття на тему: "ПРА-

ВОВА ДОПОМОГА НА ПЕРЕДОВІЙ". 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ujBUZBRsKVo&feature=youtu.be


 

16 грудня 2017 року у газеті "Коломацький край" № 50 (3843 ) вийщли 

друком 2 статті про діяльність Відділу "Коломацьке бюро правової до-

помоги" Богодухівського МЦ з надання БВПД : "Проведення Всеукра-

їнського тижня права у Коломацькому районі" та "Реалізація прав лю-

дини". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою розширення партнерських мереж системи БПД, у звітному  кварталі 2017 року Бо-

годухівським МЦ підписано 2 меморандуми про співпрацю. 

 

17 листопада 2017 року підписано Меморандум про співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги між Богодухівським мі-

сцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коломацьким районним осередком партії БПП «Солідарність». 

 

 

 

 

 

 

04 грудня 2017 року з метою розширення мережі безоплат-

ної правової допомоги підписано Меморандум про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допомоги між 

Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та відділом освіти Колома-

цької районної державної адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



Також працівниками Центру приймалась участь в інших заходах.  

 

Наприклад: 

 

11 жовтня 2017 року в приміщенні Богодухівської район-

ної державної адміністрації Харківської області під голо-

вуванням голови районної державної адміністрації В.А. 

Шарова відбулось засідання комісії з питань захисту прав 

дитини в якій взяв участь В. о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Перепелиця Д.М.  

 

 

30 жовтня 2017 року в приміщені Валківської район-

ної державної адміністрації начальник відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Шульжик Тетяна Олекіївна взяла 

участь у чергової апаратної наради, яку провів го-

лова райдержадміністрації Віктор Іванович Войте-

нко. 

 

 

 

13 листопада 2017 року в приміщенні Голов-

ного територіального управління юстиції в Хар-

ківській області проведено круглий стіл на 

тему: «Як органи місцевого самоврядування і 

держава можуть відповісти на правові потреби 

громад?», в якому взяв участь В. о. директора 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Перепе-

лиця Д.М. 

На заході були присутні представники системи 

безоплатної правової допомоги, органів місце-

вого самоврядування, громадських організацій, 

активісти трьох областей України: Харківської, 

Луганської та Полтавської. Відбулась презентація методичних рекомендацій “Програма надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: розроблення, планування, виконання, звітування”.. 

 

 

 

 

 

 

Богодухівським МЦ за звітний період прийнято участь в засіданні Керівної ради Центрів Луга-

нської та Харківської областей, проведено аналіз діяльності Центру, оприлюднено звіт про вико-

нання квартального плану роботи за 4-й квартал. Також проводились робочі наради з питань орга-

нізації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що виникають під час роботи. Прове-

дені моніторинг роботи Краснокутського бюро правової допомоги.  

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 



Також з метою оцінки діяльності Центру та виявлення проблемних питань, проводиться 

аналіз проведеної роботи та інформації яка подається до Регіонального центру, моніторинг 

проведення правопросвітницької роботи Центру 

 
 

 

 

 

 

 

 

            Також на протязі IV-го кварталу 2017 року в Богодухівському МЦ проведено круг-

лий стіл для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД. 

   

Так, наприклад, 07 грудня 2017 року працівниками Богодухівського МЦ з надання БВПД в 

приміщенні Богодухівської центральної районної бібліотеки організовано та проведено круг-

лий стіл з провідними адвокатами Богодухівського району на тему : «Кращі практики адвокат-

ської діяльності». Під час заходу адвокатам було роз’яснено про переваги співпраці з систе-

мою безоплатної вторинної правової допомоги, поінформовано їх про порядок реєстрації заяв 

проходження дистанційного курсу та стан проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залу-

чаються з відбору адвокатів для надання БВПД. Адвокатам роздано буклети з приводу прове-

дення конкурсу та надано порядок оцінювання адвокатів за результатами конкурсу. Також на 

круглому столі обговорено проблемні питання , які виникають під час розгляду справ у суді, 

зміни в законодавстві у зв’язку з проведенням судової реформи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Богодухівському МЦ в роботі відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку використовується 

комп’ютерна програма електронного документообігу «M.E.Doc». 
 

 

 

 

 

 

Забезпечено проведення системного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на 

одиницю населення та кількості точок доступу, проведення аналізу кількості актів наданих послуг 

адвокатами, кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, кількості 

виплачених коштів адвокатам за надання БВПД та інших аналізів роботи Центру по пріоритетних 

напрямках. 

1.4 Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів гро-

мадського захисту у кримінальних провадженнях 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформацій-

них технологій 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.10.2017 по 29.12.2017 (за 4-й квартал 2017 року) Богодухівським місцевим цен-

тром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-

розділами, було зареєстровано 691 звернення клієнтів. 637 особам надано правову консультацію, 

за наданням вторинної правової допомоги звернулось 54 особи.  

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість нада-

них правових 

консультацій 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та консультацій 199 174 25 

2 Відділ «Валківське бюро» 138 126 12 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 172 158 14 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 182 179 3 

 Разом по МЦ 691 637 54 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 58 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 10 доручень адвокатам та 48 

наказ штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

соціальне забезпечення 98 14% 

спадкове 106 15% 

сімейне 91 13% 

медичне 7 1% 

трудове 26 4% 

адміністративне 25 4% 

земельне 73 11% 

договірне 66 10% 

житлове 42 6% 

Інше цивільне; 102 15% 

 виконання судових рішень 31 4% 

неправове питання 8 1% 

інше 16 2% 

 

                       

  



 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 266 

жінки 421 

 

 

 

 

 

  

 

до 18 років; 0 

 від 18 до 35 років включно; 165 

 від 35 до 60 років включно; 343 

 понад 60 років. 183 

чоловіки

жінки

61%

Розподіл клієнтів міцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 

статтю



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних рішень 

було прийнято:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: 

 здійснено 33 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 1 дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та роз’яснень під час виїздів 

мобільних та діяльності дистанційного консультаційного пункту склала 108 осіб, в тому числі  

107 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 1 особа до дистанційного пункту доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 27 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 62 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 7 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 81%

2 4%

7 12%

2 4%

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму 

Люди з інвалідністю

Внутрішньо переміщені особи

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"



 

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

№ з/п Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів мобі-

льних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість дію-

чих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали пра-

вову допо-

могу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано мето-

дичну допо-

могу  

Кількість прове-

дених право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
33/107 4/1 27 62 1 

2 
Валківське 

бюро 
5/13 1/0 9 12 0 

3 
Коломацьке 

бюро 
11/23 1/1 5 14 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
4/26 1/0 7 5 0 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД   Перепелиця Д.М. 

 

 

 


