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ЗМІСТ
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги:
• Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної
правової допомоги.
• Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
• Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру:
• Заходи, присвячені Всеукраїнському тижню права
• Розроблена правова література працівниками Місцевого центру.
2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної
правової допомоги.
3. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між
ними.
4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування.
5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання
його функцій.
7. Взаємодія із засобами масової інформації.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги:
Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги.
10 жовтня 2017 року здійснено виїзд мобільної групи до Малинівської селищної ради
Чугуївського району для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги з питань
роз’яснення чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів у
Харківській області. До складу мобільної групи увійшли представники Чугуївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Головного територіального управління юстиції
в Харківській області. Присутніх повідомлено про роботу системи безоплатної правової допомоги,
поінформовано про завдання проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО», також надано 6
індивідуальних консультацій. Після чого мобільна група відвідала Центральну районну бібліотеку
та Дитячу бібліотеку в місті Чугуєві з метою ознайомлення працівників про проект «Я МАЮ ПРАВО»
та поширення інформаційних буклетів з земельних питань.

4 та 5 жовтня 2017 року заступником начальника відділу «Куп’янське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено мобільний консультаційний пункт доступу до БПД в селі Кислівка та селі Ягідне
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Куп’янського району Харківської області. В рамках роботи мобільної точки всім бажаючим було
надано консультації з питань соціального забезпечення, спадкового, трудового та земельного
законодавства та роздано інформаційні буклети на тему: «Бюро правової допомоги: ваш юридичний
провідник».

3 жовтня 2017 року згідно Графіку роботи мобільних точок доступу до системи
безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту
прав землевласників та землекористувачів у Харківській області, головним спеціалістом відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та представником відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності
комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації УДР ГТУЮ у Харківській області
проведено мобільний консультаційний пункт доступу до БПД в селі Гетьманівка
Шевченківського району Харківської області. В рамках роботи мобільної точки всім бажаючим
було надано відповіді на питання щодо застосування земельного законодавства та обговорено
проблемні питання захисту права власності та заходи протидії рейдерським захопленням. Для
працівників сільради прочитано лекцію на тему: «Правові аспекти землекористування».

17 жовтня 2017 року відповідно до графіку мобільних точок доступу до системи
безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту
прав землевласників та землекористувачів здійснено спільний виїзд представників Чугуївського
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МЦ з надання БВПД та Головного територіального управління юстиції в Харківській області до трьох
населених пунктів.
Так правозахисники провели інформування та консультування у відділі Державної
виконавчої служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції, розповіли про дію проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», було поширено роздаткові матеріали правового
характеру.
Далі фахівці відвідали Роганську селищну раду та Кам‘яноярузьку сільську раду
Чугуївського району, де присутніх повідомлено про діяльність системи безоплатної правової
допомоги та проекту «Я МАЮ ПРАВО». Всього надано 7 індивідуальних консультацій.

7 листопада 2017 року відповідно до
затвердженого графіку роботи мобільних
точок доступу до системи безоплатної
правової допомоги з питань роз‘яснень чинного
законодавства
щодо
захисту
прав
землевласників та землекористувачів у
Харківській області, відбувся спільний виїзд
представників Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги
та
Головного
територіального
управління юстиції в Харківській області.
Фахівці відвідали Чкалівську селищну
раду
та
Граківську
сільську
раду
Чугуївського району Харківської області.
Присутнім громадянам надано інформацію
стосовно роботи та завдань системи безоплатної
правової допомоги, доступно розкрито зміст
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ
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ПРАВО», розповсюджено корисну правову літературу на різну тематику. Також під час
функціонування мобільної точки було надано 3 індивідуальних консультації.
Створено і регулярно діють 6 мобільних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Ізюмської,
Богуславської,
Вищесолоненської,
Чернещинської, Піско-Радьківської та Гороховатської
сільських рад.
13.11.2017
року,
головним
спеціалістом
Борівського бюро правової допомоги Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проведено виїзний прийом громадян
в селі Ізюмське. Відвідувачам надано роз’яснення та
консультації з питань землекористування та соціального
забезпечення. Охоплено 4 особи.

10 листопада 2017 року працював мобільний
консультаційний пункт доступу до безоплатної
правової допомоги в приміщенні комунального
підприємства “Великобурлуцьке бюро технічної
інвентаризації”. Надано - 2 консультації з питань
цивільного права.

07 листопада 2017 року згідно Графіку
роботи мобільних точок доступу до системи
безоплатної правової допомоги з питань
роз’яснення вимог чинного законодавства щодо
захисту
прав
землевласників
та
землекористувачів у Харківській області,
головним спеціалістом відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та представником відділу розгляду
звернень та забезпечення діяльності комісії з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації УДР ГТУЮ у Харківській області проведено
мобільний консультаційний пункт доступу до БПД в селищі Шевченкове. В рамках роботи
мобільної точки всім бажаючим було надано відповіді на питання щодо застосування земельного
законодавства та обговорено проблемні питання захисту права власності та заходи протидії
рейдерським захопленням. Підчас проведення зазначеного заходу відвідувачам було надано буклети
серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна
передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у
складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів
на майно», «Встановлення факту родинних відносин», а також буклет розроблений Шевченківським
бюро6 «Оформлення договору дарування».
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07 листогпада 2017 року згідно Графіку роботи
мобільних
точок
доступу
до
системи
безоплатної правової допомоги з питань
роз’яснення вимог чинного законодавства щодо
захисту
прав
землевласників
та
землекористувачів у Харківській області,
головним спеціалістом відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та представником відділу розгляду
звернень та забезпечення діяльності комісії з питань
розгляду скарг у сфері державної реєстрації УДР
ГТУЮ у Харківській області проведено мобільний
консультаційний пункт доступу до БПД в селі
Борівське Шевченківського району. В рамках роботи мобільної точки всім бажаючим було надано
відповіді на питання щодо застосування земельного законодавства та обговорено проблемні питання
захисту права власності та заходи протидії рейдерським захопленням. Підчас проведення зазначеного
заходу відвідувачам було надано буклети серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі
незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель
державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у
спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту родинних відносин»,
а також буклет розроблений Шевченківським бюро6 «Оформлення договору дарування». Після
прийому громадян для працівників сільради прочитано лекцію на тему: "Правові аспекти
землекористування".
17 жовтня 2017 року відбувся виїзд мобільної групи
Головного територіального
управління юстиції у
Харківській області спільно з головним спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової допомоги» до
Печенізької селищної ради Печенізького району
згідно графіку роботи мобільної точки доступу до
системи безоплатної правової допомоги з питань
роз`яснення вимог чинного законодавства щодо
захисту прав землевласників та землекористувачів.
Було проведено
правове інформування з питань
запобігання рейдерським захватам земельних ділянок
та надані роз’яснення чинного законодавства з питань
захисту прав землевласників та землекористувачів.
Надано 1 консультацію.

01 листопада 2017 року працював мобільний
консультаційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги в Артемівській сільській раді. Була надана 1
консультація з питань соціального забезпечення.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІV квартал
2017 року

30 листопада 2017 року в селі Семенівка
Шевченківського району Харківської області
представницею Чугуївського місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги була організована робота мобільної
точки доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Семенівської сільської ради.
Керівництво ради поінформовано про роботу та
завдання Чугуївського МЦ з надання БВПД,
голові було передано правову літературу для
розповсюдження серед населення.
Також, юристом було надано три індивідуальні
правові консультації із земельних питань. Громадян також поінформовано про проект Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».
06 грудня 2017 року – працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний консультаційний пункт на базі
Петропавлівської сільської ради для мешканців територіальної громади. За консультацією звернулося
4 особи з питань цивільного, земельного законодавства.

21 листопада 2017 року, головним спеціалістом
Борівського бюро Малієм О.Г. було проведено виїзний
прийом громадян в селі Богуславка. Відвідувачам було
надано роз’яснення та консультації з правових питань, які
стосувалися земельного та житлового законодавства. Роздано
правову літературу та буклети в рамках заходів з реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право».
Присутні: 7 осіб.
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25.10, 08.11, 14.11. 2017 року – працівниками відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого
центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні
консультаційні пункти за місцем проживання інвалідів.
Надано 3 консультації з питань трудового, цивільного
законодавства та соціального забезпечення;

27 жовтня 2017 року з метою надання правової
допомоги інваліду дитинстваспеціаліствідділу "Дворічанське
бюро правовоїдопомоги" здійснила виїзд за місцем
проживання інваліда. В ході візиту булла надана консультація
про порядок встановлення факту родинних відносин та прийняте
звернення про надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
13 жовтня 2017 року організовано дистанційний пункт доступу до системи безоплатної
правової допомоги на базі Чугуївського міськрайонного відділу з питань пробації у Харківській
області. Так, було проведене спільне консультування осіб, які перебувають на обліку у відділі
пробації представником Чугуївського МЦ з надання БВПД та начальником Чугуївського
міськрайонного відділу з питань пробації Харківської області. Всього надано 9 індивідуальних
консультацій, зокрема з питань відмови від роботи із захисником, залученим правоохоронними
органами та призначення нового адвокату, та усунення прешкод у спілкуванні із дитиною засудженої
особи. Також всім присутнім особам доведена інформація про діяльність та функції Чугуївського
місцевого центру й системи безоплатної правової допомоги загалом.
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06 жовтня 2017 року
здійснено прийом громадян в
дистанційному
консультаційному пункті на
базі Печенізького районного
центру соціальних служб для
сім’ї,
дітей
та
молоді.
Громадянам, які потрапили в
складні життєві обставини були
надані 2 правові консультації з
цивільного та кримінального
законодавства,
а
також
роз’яснено порядок отримання
безоплатної вторинної правової
допомоги.
10 жовтня 2017 року здійсненно прийом громадян в
дистанційному консультаційному пункті з надання
безоплатної правової допомоги створеному при
Чугуївському міськрайонному відділі з питань
пробації
Північно-Східного
міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Громадянам, які перебувають на обліку були надані 2
правові консультації.

12.10.2017 року проведено прийом громадян в
дистанційному консультаційному пункті доступу до
безоплатної правової допомоги на базі Печенізького
районного центру зайнятості. Громадянам, які
звернулися на прийом були надані безоплатні юридичні
консультації та роз’яснено порядок отримання
безоплатної вторинної правової допомоги та
розповсюджено інформаційні буклети «Бюро правової
допомоги: ваш юридичний провідник».

10.10.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено
прийом громадян в дистанційному пункті доступу до системи БПД створеному при
Шевченківському районному відділі з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
України, в ході якого бажаючим були надані правові консультації, а також присутнім було доведено
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІV квартал
2017 року

інформацію щодо порядку отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та
прочитано лекцію на тему: «Кожен громадянин має право на…» .

2.

20 жовтня 2017 року відбулась консультація для осіб, які
перебувають на обліку в Чугуївському міськрайонному відділі з
питань пробації у Харківській області. Надано консультації з
різних питань, зокрема порядку реєстрації місця проживання чи
перебування особи.
26.10., 31.10, 02.11, 07.11 2017 року – працівниками відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого
центру з надання БВПД проведено дистанційні консультаційні
пункти доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Куп'янського міськрайонного центру зайнятості та управління
праці та соціального захисту населення Куп’янської районної
державної адміністрації відповідно до визначеного графіку. За
консультацією звернулося - 10 осіб, які отримали безоплатні юридичні консультації з питань
трудового, цивільного законодавства, соціального забезпечення, інформаційні буклети на правову
тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".

27 жовтня 2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД на базі управління
соціального захисту населення Великобурлуцької РДА. Надано 2 консультації з питань земельного
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права.
18.10.2017 року головним спеціалістом
відділом «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було здійснено прийом
громадян в дистанційному пункті прийому громадян з
надання безоплатної правової допомоги створеному
при Шевченківському районному центрі зайнятості, в
ході якого присутнім було доведено інформацію щодо
порядку отримання первинної та вторинної безоплатної
правової допомоги, а також бажаючим було надано
правові консультації.

08.11.2017р. головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено
прийом громадян в дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги
створеному при Шевченківському районному центрі зайнятості, в ході якого присутнім було доведено
інформацію щодо порядку отримання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, а також
бажаючим було надано правові консультації.

13.11.2017 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу
до безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного центру зайнятості. Були надані 2
консультації з питань виконання рішень суду та трудового законодавства.

14.11.2017 року – проведено прийом громадян
громадян в дистанційному консультаційному пункті
доступу до безоплатної правової допомоги при
Чугуївському міськрайонному відділі з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції
України.

16 листопада створено дистанційний пункт
доступу громадян до безоплатної праововї
допомоги на базі Дворічанського районного
центру для сім’ї дітей та молоді Дворічанської
районної адміністрації.
28 листопада 2017 року головним спеціалістом
відділу "Дворічанське бюро правової допомоги"
було проведено робочу зустріч з заступником
директора територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Дворічанського району. В ході зустрічі було
створено дистанційний консультаційний пункт на базі терцентру, адже підопічними вказаної
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях
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установи є люди з особливими потребами та люди похилого віку, які дуже часто потребують
юридичної підтримки фахівців. Спеціаліст відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" на
постійній основі надає юридичні консультації соціальним працівникам та підопічним
територіального центру.
24.11.2017року відділом «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги було здійснено прийом громадян в дистанційному пункті
прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги
створеному при Шевченківському районному відділі з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
України, під час прийому присутнім було роз’яснено порядок
отримання безоплатної правової допомоги та надано право освітні
буклети.
24 листопада 2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД на базі
Великобурлуцького районного центру зайнятості. Надано 1 консультацію з питань цивільного
права. В ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро правової допомоги,
роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги, проінформовано про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!" та поширені буклети з
соціально-правових питань.
05 грудня 2017 року проведена робоча зустріч з начальником Великобурлуцького районного
сектору з питань пробації по обговоренню питань подальшої співпраці у 2018 році, також працював
дистанційний пункт доступу до БПД у Великобурлуцькому районному секторі з питань пробації.
Надано 1 консультацію з питань адміністративного права. Під час заходу надані інформаційні буклети
на правову тематику, а також присутні були проінформовані про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".

23.11.2017 року та 01.12.2017 року проведено прийом громадян в дистанційному
консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного
центру зайнятості. Були надані 4 консультації з питань соціального забезпечення, трудового
законодавства та цивільного права
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях
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05.12.2017 року та 12.12.2017 року – проведено
прийом громадян в дистанційному консультаційному
пункті доступу до безоплатної правової допомоги при
Чугуївському міськрайонному відділі з питань
пробації
Північно-Східного
міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Були надані 3 консультації з питань сімейного та
цивільного законодавства.

06.12.2017 року проведено прийом громадян в
дистанційному консультаційному пункті доступу до
безоплатної правової допомоги в
комунальної
установи «Печенізький територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Печенізької районної ради Харківської області». Були
надана 1 консультація з питань цивільного
законодавства

05.12.2017 року, головним спеціалістом Борівського
бюро, було проведено дистанційний прийом громадян в
приміщенні Борівської районної бібліотеки. Присутнім
були надані консультації з правових питань, які стосувалися
нарахування субсидій та оформлення спадщини. Роздано
буклети на правову тематику.
Присутні 5 осіб.
Під час прийомів в дистанційних консультаційних пунктах та виїздів мобільного
консультаційного пункту систематично проводиться правове інформування про порядок надання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, розповсюджується правова література.
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях
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1.3. Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру:
14 жовтня 2017 року представник
Чугуївського МЦ з надання БВПД
долучилась до святкування Дня села
Кутьківка
Дворічанського
району
Харківської області. В ході проведеного
заходу фахівцем поширено інформацію
про роботу Чугуївського місцевого
центру з надання БВПД. Громадянам
роз’яснено завдання системи безоплатної
правової допомоги, порядок отримання
первинної та вторинної правової допомоги.
Під час інформування, громадянам були
надані буклети та брошури правового
характеру системи БПД.

02.10.2017 р. заступником начальника відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, що
перебувають на обліку в Куп’янському міськрайонному відділі з питань пробації Північно-Cхідного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України було прочитано лекцію на тему: «Права та свободи людини в
правовій державі».
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10.10.2017 р. прочитано лекцію на тему:
«Адміністративне затримання: підстави, порядок,
права затриманої особи, доступ до адвоката» в
Печенізькому відділенні Чугуївському міськрайонному
відділі з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції України. На лекції були присутні 5 осіб, які
перебувають на обліку.

13.10.2017 р. головним спеціалістом відділу
Дворічанське бюро правової допомоги було
створено інформаційний куточок на базі
РЦССДМ Дворічанської РДА з розміщенням
буклетів на правову тематику та контактними
телефонами працівників бюро.

З метою розширення доступу населення до системи БПД 13
жовтня 2017 р. проведено вуличне інформування населення шляхом
розповсюдження буклетів на правову тематику з контактними
телефонами працівників бюро.

13.10.2017 заступником начальника відділу
Великобурлуцьке
бюро
правової
допомоги
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД було
проведено вуличне інформування громадян сел.
Великий Бурлук. В ході проведеного заходу
поширено інформацію про роботу бюро правової
допомоги.
Громадянам
роз’яснено
завдання
безоплатної правової допомоги, порядок отримання
первинної та вторинної правової допомоги. Під час
інформування громадянам були надані друковані
матеріали Бюро правової допомоги: ваш юридичний
провідник.
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24.10.2017
заступником
начальника відділу "Куп'янське
бюро
правової
допомоги"
Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги спільно з
представником
Чугуївського
місцевого
центру
з
надання
безоплатної вторинної правової
допомоги проведено "вуличне"
інформування населення. Даний
захід проводився в селі Кутьківка
Дворічанського району, заради
підвищення правової свідомості
мешканців сільської місцевості, шляхом роздавання інформаційних буклетів: "Бюро правової
допомоги: ваш юридичний провідник", "Безоплатна правова допомога в Україні", "Прийняття
спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих
документів на майно" та інформування пересічних громадян щодо їх права на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги.
19, 26 та 31 жовтня працівниками Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено ряд інформувань пересічних громадян у місті
Чугуєві з донесенням інформації про роботу Центру. Також
фахівці розповіли населенню про проект Мін‘юсту «Я МАЮ
ПРАВО». В ході заходу поширено відповідну правову літературу.
3 листопада в селищі Дворічна
Харківської області відбулось
святкування Дня працівників
соціальної сфери. Представники
Чугуївського
місцевого
центру та Дворічанського бюро правової допомоги долучились до
привітань та, скориставшись нагодою, розповіли присутнім про
безоплатну правову допомогу в Україні, порядок її отримання та
розповсюдили правову літературу на різну тематику.
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31.10.2017 заступником начальника відділу
"Куп'янське
бюро
правової
допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
проведено "вуличне" інформування населення.
Даний захід проводився в районі вулиці 1-го
Травня, заради підвищення правової свідомості
громадян, шляхом роздавання інформаційних
буклетів: "Бюро правової допомоги: ваш
юридичний провідник", "Безоплатна правова
допомога в Україні", "Прийняття спадщини, у
складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності
у спадкоємців правовстановлюючих документів на
майно" та інформування пересічних громадян про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!" і щодо їх права на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги .
24.10.2017
працівниками
відділу
"Куп'янське
бюро
правової
допомоги"
Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової
допомоги спільно
проведено
"вуличне"
інформування
населення.
Даний захід проводився в м.
Куп’янськ заради підвищення
правової свідомості мешканців
сільської місцевості, шляхом
роздавання інформаційних буклетів: "Бюро правової допомоги:
ваш юридичний провідник", "Безоплатна правова допомога в
Україні", "Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно" та інформування
пересічних громадян щодо їх права на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги та про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".
06.11.2017 головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро
правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведено "вуличне"
інформування населення. Даний захід проводився в районі
провулку Куп'янський, заради підвищення правової свідомості
громадян, шляхом роздавання інформаційних буклетів на правову
тематику, інформування пересічних громадян щодо їх права на
отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги
.
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10.11.2017 року начальником відділу "Куп'янське бюро
правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД
проведено вуличне інформування населення. Даний захід
проводився заради підвищення правової свідомості громадян
шляхом роздавання інформаційних буклетів на правову
тематику та інформування пересічних громадян про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!».

13.11.2017 головним спеціалістом відділу "Куп'янське
бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено
"вуличне" інформування населення. Даний захід проводився в
районі вулиці Пушкінської, заради підвищення правової
свідомості громадян, шляхом роздавання інформаційних буклетів
на правову тематику та інформування пересічних громадян про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!".

Головним спеціалістом відділу «Борівське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено робочі зустріч з представниками
районних громадських організацій: Борівського
куреня Українського козацтва, Борівської районної
громадської організації «Суспільної Служби України,
головою районної організації учасників АТО.
В ході зустрічей надано роз’яснення з правових
питань пов’язаних з діяльністю громадських
організацій та роздано буклети на правову тематику,
надано консультації з питань нарахування житлових
субсидій та роздано розроблені працівником бюро
методичні рекомендації на тему: «Як отримати житлову субсидію». Загальна кількість присутніх
– 9 осіб.
8 та 14 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу «Борівське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в
центрі селища Борова, було проведено вуличне інформування громадян про організацію роботи
Борівського бюро правової допомоги та розповсюджено літературу правового змісту.
Зацікавленим громадянам було надано роз’яснення щодо основних напрямів роботи бюро та
проінформовано про місцезнаходження і години прийому в Борівському бюро правової допомоги.
Охоплено 70 осіб.
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26 жовтня 2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке
бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД
проведено вуличне інформування громадян в смт Великий Бурлук.
В ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро правової
допомоги. Роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги,
проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України
"Я маю право!" та поширені буклети з соціально-правових питань "Встановлення
факту належності особі правовстановлюючих документів", "Виселення з квартири
без надання іншого приміщення. Позбавлення права користування жилим
приміщенням” та ін.
30 жовтня 2017
року заступником
начальника відділу "Великобурлуцьке бюро
правової допомоги" Чугуївського місцевого
центру з надання БВПД проведений семінар з працівниками
Великобурлуцької центральної районної біблотеки на теми
“Зміни в законодавстві щодо стягнення аліментів” та
“Підстави притягнення до відповідальності за несплату
аліментів”, проінформовано про порядок отримання БПД,
доведено до відома про мету та цілі просвітницького проекта
Міністерства юстиції України "Я маю право!", серед присутніх
поширені
буклети
з
соціально-правових
питань:
"Встановлення факту належності особі правовстановлюючих
документів", "Виселення з квартири без надання іншого
приміщення. Позбавлення права користування жилим
приміщенням”, “Стягнення нарахованої, але не виплаченої
заробітної плати”, “Не знаєш як оформити субсидію? Захищай свої права!” та інші розроблені
Великобурлуцьким бюро правової допомоги. Також надавалися консультації з питань сіменйного,
цивільного права. Проведена робоча зустріч з завідуючою бібліотеки, на якій обговорено питання
щодо проведення спільних заходів приурочених Всеукраїнському тижню права. Працював
мобільний консультаційний пункт, було надано консультацію 1 особі з питань сімейного
законодавства.
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31 жовтня 2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке
бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД
проведено інформування громадян в приміщенні управління соціального
захисту населення Великобурлуцької РДА. В ході проведеного заходу
поширено інформацію про роботу бюро правової допомоги, роз’яснено
порядок отримання безоплатної правової допомоги,
проінформовано про правопросвітницький проект "Я маю
право!", та поширені буклети з соціально-правових питань.
07 листопада 2017 року начальником відділу
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД проведено вуличне
інформування громадян в смт Великий Бурлук. В ході
проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро
правової допомоги, роз’яснено порядок отримання
безоплатної правової допомоги, проінформовано про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!" та
поширені буклети з соціально-правових питань.
09 листопада 2017 року
проведено інформування громадян в
приміщенні управління агропромислового розвитку Великобурлуцької
РДА. В ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро
правової допомоги. Роз’яснено порядок отримання безоплатної правової
допомоги, проінформовано про правопросвітницький проект "Я маю право!",
та поширені буклети з соціально-правових питань.
10 листопада 2017 року в приміщенні бюро проведений
семінар з представниками громадської організації учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС с. Садовод
Великобурлуцького району на тему “Порядок створення та
здійснення діяльності громадської організації відповідно
до чинного законодавства”,
“Державна реєстрації
громадської організації без статусу юридичної особи”.
Присутнім роз’яснено порядок отримання безоплатної
правової допомоги, проінформовано про правопросвітницький проект "Я маю
право!", та поширені буклети з соціально-правових питань.
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28.10.2017 року головним спеціалістом
відділом
«Шевченківське
бюро
правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
було прийнято участь в урочистості з нагоди Дня
визволення
України
від
фашистських
загарбників,
по
закінченню
якого
кільком
присутнім
було
надано
брошури на правову
тематику
та
роз’яснено порядок отримання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги на території Шевченківського району
31.10.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, було проведено вуличне
інформування, на території Шевченківського районного Меморіалу
Слави, в ході якого присутнім мешканцям
району було роздано літературу на
правову тематику та роз’яснено порядок
отримання
безоплатної
правової
допомоги.
08.11.2017 року проведено вуличне
інформування населення смт.Печеніги
про систему безоплатної правової допомоги
в Україні та проект Міністерства юстиції України «Я маю право» та
розповсюджено правову літературу.

13.11.2017
року
проведено
правове
інформування громадян про систему безоплатної
правової допомоги та порядок її отримання, а також про
проект «Міністерства юстиції України «Я маю право»
для шукачів роботи в Печенізькому районному центрі
зайнятості.
14.11.2017 року проведено правове тематичне
інформування « Порядок затримання особи,
підозрюваної у кримінальному злочині: права
затриманої особи, доступ до адвоката» для облікового
контингенту в Чугуївському міськрайонному відділі з
питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України.
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24 жовтня 2017 року головним
спеціалістом відділу "Дворічанське бюро
правової допомоги" було прийнято участь в
засіданні круглого столу працівників
територіального
центру
соціальнопобутового обслуговування населення в
ході якого було обговорено потреби людей
похилого віку. Користуючись нагодою
працівником бюро було доведено до відома
присутніх про діяльність бюро, про порядок
надання первинної правової допомоги та
порядок доступу до вторинної правової допомоги. Також було доведено до відома про проект
Мін`юста "Я МАЮ ПРАВО" та розповсюдженобуклети Мін`юста "Я МАЮ ПРАВО" та "бюро
правової допомоги Ваш юридичний провідник"
03
листопада
спеціалістом
відділу
"Дворічанське бюро правової допомоги" разом з
представником Чугуївського місцевого центру
було створено два інформаційних куточки в
центральній районній бібліотеці та в читальному
залі бібліотеки. Кожен бажаючий може
ознайомитись з інформацією про доступ до БПД
та прочитати галузеву правову літературу.

06 листопада 2017 року в центрі селища Дворічна
головним спеціалістом відділу "Дворічанське бюро
правової
допомоги"
було
проведено
вуличне
інформування населення про діяльність бюро шляхом
роздавання перехожим громадянам буклетів з контактними
даними працівників бюро. Завдяки вказаній вуличний акції
більше громадян дізналось про діяльність бюро.
13 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу
"Дворічанське бюро правової допомоги" в центрі селища
Дворічна було проведено вуличне інформування населення
шляхом розповсюдження буклетів. В ході акції громадянам було
доведено до відома про проект Мін`юсту "Я МАЮ ПРАВО" та
розпосюджено буклети "НЕ ЗНАЄШ ЯК ВИРІШИТИ СПІР?", "
НЕ ЗНАЄШ ЯК ОФОРМИТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ?", "НЕ
ЗНАЄШ ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?". А також інші буклети
правового характеру.
13
листопада
головним
спеціалістом
відділу
"Дворічанське бюро правової допомоги" було поповнено
раніше створений інформаційний куточок на базі
Дворічанського районного центру соціальних служб для
сім`ї дітей та молоді. Як показала практика, громадяни активно
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цікавляться юридичною літературою, всі буклети, які раніше були розміщені спеціалістом
бюро, розібрані громадянами.
24 листопада працівники Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги завітали до Чугуївської
центральної міської бібліотеки на захід,
присвячений толерантності в суспільстві,
рівному та справедливому ставленню до
кожного. Фахівці Центру поділились практикою
роботи з різними верствам суспільства, також
розповіли про надання безоплатної правової
допомоги, порядок її отримання.

29 листопали отримали новий пакет правової
літератури: брошур, буклетів, газет - від наших партнерівпровайдерів
безоплатної
правової
допомоги
ГО
«Чугуївського правозахисна група».
Зміст більшості
матеріалів спрямований на поінформування внутрішньопереміщених осіб, захисту їх законних прав та інтересів.

Проведено 6 вуличних інформувань в різних районах міста Чугуєва 22, 23, 24, 27 та 28 листопада.
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27 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу "Дворічанське бюро правової
допомоги" було
проведено
"вуличне"
інформування населення шляхом роздавання
буклетів в районі ринку в селищі Дворічна.
Громадянам також було повідомлено про
проект Мін`юста "Я МАЮ ПРАВО"
06 грудня 2017 року в приміщенні будинку
культури відбувся святковий концерт до дня
місцевого самоврядування. На вказаному
концерті були присутні всі голови сільських
рад. Після закінчення урочистого заходу,
головним спеціалістом відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" було розповсюджено
інформаційні буклети серед голів сільських рад, а також інших громадян, завітавших на
святковий концерт.
27.11.2017р. начальником відділу «Шевченківське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги було проведено вуличне
інформування біля приміщення Шевченківського відділу
Куп'янського об'єднаного управління Пенсійного фонду України
Харківської області, в ході якого присутнім було роздано буклети
серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно
звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки
громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини,
у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також надано інформацію про порядок
отримання безоплатної правової допомоги.
29.11.2017 року,начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було розміщено правові
буклети в куточку права Шевченківської районної бібіліотеки, як роздатковий матеріал для
відвідувачів бібліотеки.
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22 листопада 2017 року начальником відділу "Великобурлуцьке бюро
правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено
інформування громадян в Великобурлуцькому районному центрі зайнятості.
ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро правової
допомоги. Роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги,
проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!" та поширені буклети з соціально-правових питань.
27 листопада 2017 року
начальником відділу
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД
проведено вуличне
інформування
громадян
в
смт
Великий
Бурлук.
В ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро правової
допомоги. Роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги,
проінформовано про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!" та
поширені буклети з соціально-правових питань.
29 листопада 2017 року проведено
інформування
громадян
в
приміщенні
управління агропромислового розвитку Великобурлуцької РДА.
В ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро
правової допомоги. Роз’яснено порядок отримання безоплатної
правової допомоги, проінформовано про правопросвітницький
проект "Я маю право!", та поширені буклети з соціально-правових
питань.
12 грудня 2017

року начальником відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання
БВПД взято участь у семінарі проведеному в
Великобурлуцькому районному центрі
зайнятості на тему “Зміни в законодавстві
про зайнятість щодо працевлаштування”.
Також присутніх проінформовано про
порядок отримання БПД, доведено до відома
про мету та цілі просвітницького проекту
Міністерства юстиції України "Я маю
право!", серед присутніх поширені буклети з
соціально-правових питань.

23.11.2017року та 24.11.2017 року – проведено правове інформування в Печенізькому
районному центрі зайнятості для шукачів роботи на тему: «Як зареєструвати ФОП?»; правове
інформування про систему безоплатної правової допомоги в Україні та проект Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО» та розповсюджено правову літературу
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01.12.2017 року в Печенізькому районному
центрі зайнятості проведено семінар для людей з
інвалідністю на тему: «Особливості праці людей з
інвалідністю. Пільги для людей з інвалідністю для
здобуття освіти»; правове інформування про проект
Мін’юсту України «Я МАЮ ПРАВО» та порядок
отримання первинної та вторинної
правової
допомоги
в
бюро
правової
допомоги;
розповсюджено правову літературу.

17.11.2017 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД взято участь у V Всеукраїнському фестивалі творчості для людей з обмеженими
можливостями, що проводився в м. Куп’янськ на базі Куп’янського вищого професійного училища
№ 27. З метою підвищення правової обізнаності зазначеної категорії осіб, після закінчення заходу,
присутніх було проінформовано про роботу Бюро, Центрів правової допомоги, роз’яснено
порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та розповсюджено
буклети на правову тематику.
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17.11.2017 року начальником відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено
бесіду з учнями Куп’янського вищого
професійного училища № 27 в ході якої
доведено
інформацію
про
правопросвітницький проект Міністерства
юстиції України "Я маю право!",
роз’яснено порядок надання безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги
та роздано буклети на правову тематику.
21.11.2017 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено "вуличне" інформування
населення. Даний захід проводився в селищі Ківшарівка, заради підвищення правової свідомості
громадян, шляхом роздавання інформаційних буклетів на правову тематику та інформування
пересічних громадян про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!"та порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги .
24.11.2017 р. головним спеціалістом відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з
головним спеціалістом Куп’янського міськрайцентр зайнятості прочитано лекцію для осіб, що
перебувають на обліку у Куп’янському міськрайонномувідділі з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції України на тему: «Легальна зайнятість – запорука соціального захисту працівників».
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30.11.2017 року року начальником відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД проведено бесіду для
осіб, що перебувають на обліку
в Куп’янському
міськрайонному відділі з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиціїна
тему: «Реалізація та захист прав людини». Після
закінчення заходу бажаючим були надані юридичні
консультації та роз’яснення законодавства, інформаційні
буклети на правову тематику, а також присутні були
проінформовані
про
правопросвітницький
проект
МіністерстваюстиціїУкраїни"Я маю право!".
04.12.2017 року, в рамках Всеукраїнського тижня
права, начальником відділу "Куп'янське бюро правової
допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання
БВПД
та
головним
спеціалістом
Куп'янського
міськрайцентр
зайнятості
проведено
спільний
правоосвітній захід для осіб, що перебувають на обліку в
Куп’янському міськрайонному відділі з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції на теми: «Захищеність особи у
правовій державі», «Набута професія – шлях до
успіху». Після закінчення заходу бажаючим були надані
юридичні консультації та роз’яснення законодавства,
інформаційні
буклети на правову тематику, а також присутні були проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

29.11. та
04.12.2017
року головним спеціалістом
Борівського бюро на вулицях селища Борова, було проведено
вуличне інформування громадян. Розповсюджено літературу на
правову тематику та буклети в рамках заходів з реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право». Громадяни
проінформовані
про
основні
напрями
роботи
бюро,
місцезнаходження і години прийому в Борівському бюро правової
допомоги. Охоплено приблизно 70 осіб.
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26 листопада 2017 року головний спеціаліст
Борівського бюро Малій О.Г., спільно з працівниками
Борівського районного сектору з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
України,
провів
бесіду, а 7 грудня
2017 року, лекцію
на тему: «Знай свої
права» для осіб - суб’єктів пробації. Зацікавленим особам,
окрім того, було надано роз’яснення та консультації з питань
відбування покарань. Присутні отримали також правову
літературу та буклети в рамках заходів з реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право». Присутні: 25
осіб.
04.10.2017року заступником начальника відділу Куп’янське бюро правової допомоги Чугуївського
МЦ з надання БВПД спільно з начальником Куп’янського районного центра соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Куп’янської районної державної адміністрації проведено спільний
правоосвітній захід для учнів Кислівської ЗОШІ-ІІ ступенів Куп’янської районної ради
Харківської області в ході якого висвітлено теми: «Право в нашому житті» , «Здоровий спосіб
життя». Після закінчення заходу заступником начальника відділу Куп’янське бюро правової
допомоги працівникам школи були надані юридичні консультації та роз’яснення законодавства.

05.10.2017 року заступником начальника відділу Куп’янське бюро правової допомоги Чугуївського
МЦ з надання БВПД спільно з начальником Куп’янського районного центра соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Куп’янської районної державної адміністрації проведено спільний
правоосвітній захід для учнів Ягіднянської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради
Харківської області в ході якого висвітлено теми:«Право в нашому житті», «Вчинок і
відповідальність».
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13.10.2017 року головним спеціалістом відділу
«Шевченківське
бюро
правової
допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
проведено круглий стіл з учнями 11 класу
Шевченківської ЗОШ на тему: «День захисника
України».

13.10.2017 року головний спеціаліст відділу
«Шевченківське
бюро
правової
допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги долучилась до свята
Козацтва, яке було проведено на базі ДНЗ
«Калинка»
за
присутності
представників
Шевченківського районного реєстрового козацького
товариства Всеукраїнської громадської організації
«Українське реєстрове козацтво» Харківської області,
в ході заходу присутнім дорослим було надано
брошури «Бюро правової допомоги: ваш юридичний
провідник».
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12.10.2017 року на базі відділу «Шевченківське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги було
проведено круглий стіл з питань створення
правознавчого клубу, за участі представників:
Шевченківського районного відділу з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання
кримінальних
покарань
та
пробації
Міністерства юстиції України; ССД Шевченківської РДА;
Шевченківського РЦССДМ Шевченківської РДА; відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
11.10.2017 року головним спеціалістом відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
спільно з представником Шевченківського
районного відділу з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України було проведено
зустріч з учнями 9-11 класів Шевченківської
ЗОШ, в ході якої присутнім було доведено
інформацію
щодо
порядку
отримання
безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги та прочитано лекцію на тему:
«Відповідальність за свої вчинки», після чого
були надані відповіді на всі питання учнів .
09.11.2017
року
начальником
відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
МЦ з надання БВПД та головним спеціалістом
Куп'янського міськрайцентр зайнятості проведено
спільний
правоосвітній
захід
для
дітей
Куп’янського спеціально навчального комплексу
Харківської обласної ради на тему: «Цивільні
права малолітніх і неповнолітніх та їх цивільно –
правова відповідальність». Захід проходив жваво,
діти підтримували бесіду, відповідали на питання
лекторів.
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01.11.2017 року в Артемівському НВК для учнів 10-11 класу
проведено 3 тренінги: «Право на працю неповнолітніх»,
«Адміністративне затримання» та «Як діяти якщо Ви стали
жертвою або свідком кримінального злочину. Право на
захист підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному
злочині неповнолітніх»

09
листопада
2017
року
головним
спеціалістом відділу "Дворічанське бюро
правової допомоги" було проведене заняття в
ігровій формі на тему: " Роль права в житті
кожної людини" для учнів 7-8 класів
Пристанційної ЗОШ І-ІІІ ступенів. Після
проведеної вікторини учням та їх батькам було
роздано правову літературу та доведено до
відома про діяльність та функції бюро.

23.11.2017р.
в
рамках
проведення
«Всеукраїнської
акції
«16
днів
проти
насильства» для старшокласників ліцею
Шевченківської районної ради, начальником
відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, спільно
із спеціалістами служби у справах дітей
Шевченківської
районної
державної
адміністрації та РЦССДМ, було проведено
заняття під гаслом «Життя без насильства»
24.11.2017р. начальником відділу «Шевченківське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги було
проведено засідання правознавчого клубу створеного
при ліцею Шевченківської районної ради, під час
проведення якого були обговорені правові-життєві
ситуації.
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Заходи, присвячені Всеукраїнському тижню права
Що стосується заходів, проведених у рамках Всеукраїнського тижня права працівниками
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та заходів, в
яких Центр виступив організатором або співорганізатором:
1. Укомплектовано правовою літературою та

створено інформаційний куточок в
Шевченківській центральній районній
бібліотеці для інформування жителів
селища Шевченкове.
2. Укомплектовано правовою літературою
бібліотеку
села
Семенівка
Шевченківського району Харківської
області.
3. Правовою
літературою
також
укомплектовано
Центральна
міська
бібліотека Чугуєва.
4. Створено інформаційний куточок для громадян в Чугуївській бібліотеці-філії мікрорайону
«Дружба».

4 грудня 2017 року в м. Чугуєві представниками Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено спільний захід з юристами Чугуївської
правозахисної групи (відповідно до меморандуму), на який було
запрошено місцевих активістів, волонтерів, представників
громадських організацій та ін.. Під час заходу фахівці
висвітлили порядок отримання безоплатної правової допомоги,
адреси установ, де громадяни можуть отримати безоплатну
правову допомогу, висвітлили питання взаємодії між
організаціями БПД та громадськими приймальнями при інших
організаціях чи установах.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІV квартал
2017 року

В Чугуївському місцевому центрі з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
переглянули «Боротьбу Джамали». Фільм з
репертуару
Мандрівного
фестивалю
документального кіно про права людини «Docudays
UA” представив правозахисник Юрій Чумак. Цей захід,
приурочений до Всеукраїнського тижня права,
відбувся 5 грудня 2017 р.
7 грудня 2017 року, начальником відділу
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання
первинної правової допомоги Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги організовано та проведено тренінг для
учнів 10 класу на базі Чугуївської бібліотеки-філії
мікрорайону «Дружба». Захід відбувся в рамках
Всеукраїнського тижня права та розкрив тему толерантності в суспільстві, розширив знання дітей про
їх права та ін. Фахівцем проведено вправи й ігри, які направлені на засвоєння теоретичних матеріалів.
В роботі також взяли участь працівники бібліотеки та вчителі, що дозволило заходу бути дуже
різностороннім.
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В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, 07 грудня 2017 року на базі
територіального центру соціального обслуговування головним спеціалістом відділу "Дворічанське
бюро правової допомоги" було проведено бесіду слухачам соціально-правового факультету
"Університет третього віку". В ході бесіди були висвітлені деякі питання земельного та спадкового
законодавства. Надано 2 індивідуальні консультації.

08 грудня 2017 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД було взято участь у проведенні інформаційної зустрічі на базі
Дворічанського РЦЗ роботодавцями району та
безробітними. На вказаному заході були присутні
9 роботодавців та 10 безробітних. Було розглянуто
питання щодо надання безоплатної первинної
правової допомоги населенню з питань реалізації і
захисту прав людини та запобігання нелегальної
трудової міграції. Також працівником бюро було
доведено
до
відома
присутнім
про
правопросвітницький проект Мін`юсту «Я МАЮ
ПРАВО» метою якого є підвищення рівня правової
свідомості громадян та розповсюджено відповідні
інформаційні буклети.
04.12.2017 року відбулася нарада при голові Шевченківської районної державної
адміністрації в ході якої начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було озвучено інформацію
щодо проведення Всеукраїнського тижня права на території Шевченківського району.
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05.12.2017 року начальником відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, на
базі Шевченківської районної бібліотеки,
було здійснено правове інформування для
завідувачів сільських бібліотек та клубів
району, підчас якого було роз’яснено права
отримання безоплатної правової допомоги,
надано буклети серії «Захищай свої права!»,
«Поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності»,
«Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту родинних відносин» .
06.12.2017р. начальником відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, на
базі Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.., було
взято участь в конференції для завучів
шкіл району, в ході якої присутнім було
прочитано лекцію на тему : «Право в житті
школи», та надано інформацію щодо
порядку отримання безоплатної правової
допомоги і надано буклети серії «Захищай
свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача
земельної ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є
нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»,
«Встановлення факту родинних відносин» .
07.12.2017
р.
начальником
відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги було
прочитано
лекцію
для
відвідувачів
Шевченківського
районного
центру
зайнятості на тему: « Право на працю», а
також надано інформацію щодо порядку
отримання безоплатної правової допомоги і
надано буклети серії «Захищай свої права!»,
«Поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника», «Безоплатна передача земельної
ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме
майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»,
«Встановлення факту родинних відносин» .
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07.12.2017р. на базі Шевченківської районної
бібліотеки начальником відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, спільно з старшим інспектором
Шевченківського районного відділу з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції
України та бібліотекарями дитячої та дорослої
бібліотеки було взято участь в проведенні Уроку
права на тему: Права і свободи учнів, визначені
Конвенцією ООН про права дитини та вміння
реалізувати свої права та поважне ставлення до
власної особистості», в ході якого начальником
бюро було проведено з дітьми Шевченківської
ЗОШ І-ІІІ ст.. обговорення правових життєвих
ситуацій та тренінгові вправу : «Які умови
необхідні для захисту прав дітей?»
08.12.2017 року, начальником відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, для
відвідувачів,
Шевченківського
районного
відділу з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального
управління
з
питань
виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України було прочитано
лекцію на тему: «Права і обов’язки», а також
доведено інформацію щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги та надано
буклети серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника»,
«Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття
спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих
документів на майно», «Встановлення факту родинних відносин» .
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08.12.2017 року начальником відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги прийнято участь в турнірі правознавства
серед учнів Шевченківського району в складі журі
під час якого присутнім було доведено інформацію
щодо порядку отримання безоплатної правової
допомоги .

04 грудня 2017 року начальником відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД взято участь у зустрічі з представниками
громадськості у Великобурлуцькому районному секторі з питань пробації. В рамках проведення
Всеукраїнського тижня права спільно з працівниками сектору проведено семінар на тему “Право
громадян на доступ до правосуддя”. Учасників заходу проінформовано про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!", серед присутніх поширені буклети з соціальноправових питань.
07 грудня 2017 року начальником відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведена зустріч з керівником Великобурлуцької
цетральної районної бібілотеки, в ході якої було передано літературу з соціально-правових питань
для організації виставки, приуроченої проведенню Всеукраїнського тижня права “По закону і по
совісті: право в житті сучасної молоді”.

08 грудня 2017 року начальником відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД в рамках проведення Всеукраїнського тижня права
проведений првопросвітницький захід для відвідувачів Територіального центру соціального
облуговування населення Великобурлуцької РДА, в ході якого прочитані лекції на теми “Як скласти
заповіт” та “Як визнати заповіт недійсним”. Також проінформовано про порядок отримання БПД,
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доведено до відома про мету та цілі просвітницького проекта Міністерства юстиції України "Я маю
право!", серед присутніх поширені буклети з соціально-правових питань.

12 грудня 2017
року начальником
відділу "Великобурлуцьке бюро правової
допомоги" Чугуївського місцевого центру з
надання БВПД в рамках проведення
Всеукраїнського тижня права проведений
семінар з працівниками Великобурлуцької
центральної районної біблотеки на тему
“Правові шляхи подолання конфліктів”,
проінформовано про порядок отримання БПД,
доведено до відома про мету та цілі
просвітницького проекта Міністерства юстиції
України "Я маю право!", серед присутніх поширені буклети з соціально-правових питань. Працював
мобільний консультаційний пункт, було надано консультацію 1 особі з питань сімейного
законодавства.

04.12.2017 року - в Печенізькому районному
центрі зайнятості проведено семінар для батьків на тему:
«Права і обов’язки батьків по вихованню дітей. Підтримка
батьків у виборі майбутньої професії дитини». Семінар
проводився в рамках Всеукраїнського Тижня права. Також
проведено правове інформування про проект Мін’юсту
України «Я МАЮ ПРАВО» та порядок отримання
первинної та вторинної правової допомоги в бюро
правової допомоги
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05.12.2017
року
в
Чугуївському
міськрайонному відділі з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та
пробації
Міністерства
юстиції
України
(підрозділ в смт.Печеніги) було проведено
правове інформування осіб, які перебувають на
обліку в службі пробації на тему "Права
підозрюваного
та
обвинуваченого
в
кримінальному
провадженні.Особливості
кримінального
провадження
стосовно
неповнолітніх та людей з інвалідністю" та
розповсюджено буклети правовової тематики.
06.12.2017 року - проведено семінар для працівників
комунальної установи «Печенізький територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Печенізької районної ради Харківської області»
на тему: «Реалізація права на захист жертв домашнього
насильства»
Семінар
проводився
в
рамках
Всеукраїнського Тижня права. Були розповсюджені
буклети різноманітної правової тематики та доведена до
присутніх інформація про порядок отримання вторинної
правової допомоги.

07.12.2017 року - проведено тренінги для працівників та відвідувачів Управління соціального
захисту населення Печенізької районної державної адміністрації на тему: «Реалізація права на захист
жертв домашнього насильства» та «Як діяти якщо Ви стали жертвою кримінального злочину або його
свідком»; були розповсюджені буклети різноманітної правової тематики та доведена до присутніх
інформація про порядок отримання вторинної правової допомоги
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05.12.2017 року, в рамках Всеукраїнського тижня
права, начальником відділу "Куп'янське бюро правової
допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД
проведено правовий лекторій на базіміської
бібліотеки № 1 управління культури, молоді та спорту
Куп'янської міської ради для людей похилого віку на
тему: «Соціальний захист громадян».
Після
закінчення заходу бажаючим були надані юридичні
консультації
та
роз’яснення
законодавства,
інформаційні буклети на правову тематику, а також
присутні
були
проінформовані
про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".
06.12.2017,в рамках Всеукраїнського тижня
права, начальником відділу "Куп'янське бюро
правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД
спільно з начальником Куп’янського районного
центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
головним спеціалістом служби у справах дітей
Куп’янської районної державної адміністрації та
головним спеціалістом Куп’янського міськрайцентру
зайнятості проведено правоосвітній захід для учнів
Петропавлівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Куп'янської
районної ради Харківської областів ході якого
висвітлено теми: «Азбука твого права», «Твої
права- твій захист».
06.12.2017 року,в рамках Всеукраїнського тижня права, начальником відділу "Куп'янське бюро
правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з начальником Куп’янського районного
центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, головним спеціалістом служби у справах дітей
Куп’янської районної державної адміністрації та головним спеціалістом Куп’янського міськрайцентру
зайнятості проведено правоосвітній захід для учнів Подолянської ЗОШ І – ІІ ступенів Куп'янської
районної ради Харківської області, в ході якого висвітлено теми: «Право громадянина України на
працю, освіту», «Знай свої права дитино!».
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06.12.2017 року на виконання Плану заходів з нагоди
проведення Всеукраїнського тижня права, працівниками
відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
МЦ здійснено оформлення стенду в приміщенні міської
бібліотеки № 1 управління культури, молоді та спорту
Куп'янської міської ради на якому розміщено друковані
видання
Міністерства
юстиції
України
та
Координаційного центру з надання правової допомоги на
правову тематику.

07.12.2017 року,в рамках Всеукраїнського тижня права, начальником відділу "Куп'янське бюро
правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з начальником служби у справах дітей
Куп’янської районної державної адміністрації та головним спеціалістом Куп’янського міськрайцентру
зайнятості проведено правоосвітній захід для учнів Новоосинівської ЗОШ І – ІІ ступенів Куп'янської
районної ради Харківської області, в ході якого висвітлено теми: «Права дітей та їх порушення у
суспільстві», «Насильство у дитячому середовищі».
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14.08.12.2017 року,в рамках Всеукраїнського тижня
права, начальником відділу "Куп'янське бюро правової
допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з
спеціалістом Куп’янського міськрайцентру зайнятості
проведено бесіду для учнів Куп’янської гімназії №1, в
ході якої висвітлено тему: «Знай та захищай свої права».
08.12.2017 року в рамках Всеукраїнського тижня права
начальником відділу "Куп'янське бюро правової
допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з
спеціалістом Куп’янського міськрайцентру зайнятості
проведено бесіду для учнів Куп’янської гімназії №2, в
ході якої висвітлено тему: «Основні права та обов’язки
учнівської молоді».
08.12.2017 року, в рамках Всеукраїнського тижня
права, начальником відділу "Куп'янське бюро правової
допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з
начальником служби у справах дітей Куп’янської
районної державної адміністрації та головним
спеціалістом Куп’янського міськрайцентру зайнятості
проведено правоосвітній захід для учнів Глушківської
ЗОШ І – ІІІ ступенів Куп'янської районної ради
Харківської області, в ході якого висвітлено теми: «Чи
обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини»,
«Право кожного на працю гарантовано Конституцією
України».

Розроблена правова література працівниками місцевого центру.
За звітній період працівниками Чугуївського місцевого центру з недення
безоплатнї вторинної правової допомоги розроблено:
✓ Методичні рекомендаці: «Права споживача в разі придбання товару неналежної якості», «Права
споживача на інформацію про продукцію», «Щомісячна інформаційна довідка про роботу
бюро»;
✓ Брошури: «Оформлення договору дарування», «Права дітей, народжених у цивільному шлюбі»,
«Як отримати житлову субсидію», «Визначення розміру аліментів», «Внесення змін до
актового запису цивільного стану», «Виїзд дитини за кордон», «Що робити коли придбаний
товар виявився неякісним», «Основні етапи проходження працівником робочого періоду»;
✓ Буклети: «Пільги учасникам бойових дій», «Права потерпілого при ДТП», «Права дітей,
народжених у цивільному шлюбі», «Право на безоплатну вторинну правову допомогу»,
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«Встановлення факту народження або факту смерті на тимчасово окупованій території»,
«Встановлення факту родинних відносин», «Реєстрація права власності на земельну ділянку»,
«Права та обов’язки наймачів і членів їх сімей»;
✓ Правове роз’яснення «Соціальний патронаж осіб, звільнених від відбування покарання», для
поширення їх серед осіб, які перебувають на обліку в установах з питань пробації.

2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової
допомоги.
З метою підвищення якості надання БВПД місцевим центром упродовж звітного періоду регулярно
здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучаються до надання безоплатної вторинної
правової допомоги, зобов’язань, визначених у контракті , для цього щомісячно велась системна робота
щодо отримання відповідної інформації від адвокатів та клієнтів по виданим дорученням.
Систематично проводилося узагальнення інформації щодо успішного захисту та кращих практик
адвокатської діяльності. Крім того, не полишена уваги діяльність центру щодо спостереження за
роботою адвокатів під час консультування клієнтів та наданні БВПД за виданими дорученнями.

3. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між
ними.
На базі Чугуївського МЦ працівниками відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами
проводяться інформаційні заходи для адвокатів, які співпрацюють з Чугуївським МЦ, де
обговорюються робочі актуальні питання, а також питання, що виникають в роботі під час оформлення
актів про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, з метою удосконалення роботи
з клієнтами, адвокатами та партнерами та виявлення можливих проблем працівниками відділу
організації надання БВПД та роботи з адвокатами
Чугуївського МЦ проведено інтерв’ювання або
анонімне опитування суб’єктів системи БВПД.
12 грудня 2017 року співробітник відділу
організації надання безоплатної вторинної правової
допомоги та роботи з адвокатами Чугуївського
місцевого центру надання безоплатної правової
допомоги Марина Круть завітала до Чугуївської
районної
юридичної
консультації,
де
проінформувала адвокатів про початок конкурсу з
відбору адвокатів, які залучаються для надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
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4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад . Співпраця та проведення робочих зустрічей з
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування.
Протягом кварталу продовжувалась робота по налагодженню співпраці з існуючими громадськими
організаціями, благодійними фондами та іншими органами щодо сприяння розвитку мережі установ,
які надають безоплатну правову допомогу, розширення кола осіб приватного права, залучення до
надання БППД.
Постійно надається консультаційна допомога громадським організаціям (ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР КУП’ЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1
ДІТИ УКРАЇНИ,
Громадська організація Куп’янського міського товариства інвалідів – волонтерів локальних війн
«Вікторія», ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КУП'ЯНСЬКА СПІЛКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ,
Куп’янська района громадська організація “Ветеран”.
19 жовтня 2017 року представники
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної правової допомоги взяли участь в
тренінгу,
присвяченому
об’єднанню
місцевої територіальної громади. Були обговорені
проблеми громади, шляхи їх подолання, як
досяжним компромісу та врахувати інтереси всіх
громадян. Скориставшись нагодою, юристи
розповіли присутнім про систему безоплатної
правової допомоги, роботу Чугуївського місцевого
центру.
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27 жовтня у м. Чугуєві Харківської області
відбувся Регіональний форум громадської
активності «Мости для демократії в Харківській
області», в якому взяли участь представники
громадських
та
волонтерських
організацій,
ініціативних груп, засобів масової інформації,
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування, а також міжнародних донорських
інституцій.
Захід проводився в рамках ініціативи Чугуївської
правозахисної групи «Мости для демократії в
Харківській області» у партнерстві з Інститутом
міжнародного співробітництва Німецької асоціації
народних університетів (DVV), Представництвом
DVV International в Україні в рамках проекту
«Регіональні Голоси – Створюємо Мости для
демократії» за підтримки Міністерства закордонних
справ Німеччини.
Представники Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної правової допомоги не лишились осторонь та взяли участь у Форумі. Так,
керівництво представило функції та завдання Центру, основні напрями його діяльності, на чому
зосереджено основний масив роботи, повідомили про заходи, які проводяться Центром та планами
роботи на наступний рік.
02 жовтня 2017 року заступником
начальника відділу Куп’янське бюро правової
допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД взято
участь в тренінгу, що проводився в м. Куп’янськ
для внутрішньо переміщених осіб в рамках проекту
«Благодійна допомога внутрішньо переміщеним
особам та найбільш вразливим родинам, які
постраждали внаслідок конфлікту в Україні» за
темою: «Управління стресом». Після закінчення
тренінгу присутнім була доведена інформація щодо
їх права на отримання безоплатної правової
допомоги.

26.10.2017 року головним спеціалістом
відділу
"Шевченківське
бюро
правової
допомоги" Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги було прийнято участь в сесії
Шевченківської районної ради по закінченню
якої серед присутніх було розповсюджено
брошури з юридичної тематики.
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27 вересня 2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було
взято участь в нараді-семінарі з сільськими та селищним головою при Шевченківській районній
державній адміністрації, за присутності заступника -начальника ГТУЮ у Харківській області з питань
державної реєстрації- начальника Управління державної реєстрації ГТУЮ у Харківській області; голови правління громадської організації «Фонд сільських громад Дворічанщини»; - голови
Дворічанської райради; - керівника Дворічанського офісу мережі; - представників мережі правового
розвитку. В ході заходу було обговорено наступні питання: 1.Про роботу оперативного штабу
мобільного реагування на випадки порушень прав землевласників і землекористувачів; 2 . Експертне
обговорення можливості надання БПД в громаді Шевченківського району; 3. Робота відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

03.11. 2017 року головним спеціалістом відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги взято участь в святкуванні дня
працівника соціальної сфери, який відбувся в
приміщенні
Шевченківської
районної державної
адміністрації, по закінченню якого присутнім було
надано буклети серії «Захищай свої права!»,
«Поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки
громадянам із земель державної власності», «Прийняття
спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку
відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також буклет розроблений Шевченківським бюро6 «Оформлення договору
дарування», а також було поінформовано щодо правил отримання безоплатної правової допомоги
на території Шевченківського району.
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06.11.2017 року на розширеній нараді при
голові Шевченківської районної державної
адміністрації, головним спеціалістом відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги,,
присутнім було доведено інформацію проте ,
що 07.11.2017 року в приміщенні відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги буде
здійснено прийом громадян згідно Графіку
роботи мобільних точок доступу до системи
безоплатної правової допомоги з питань
роз’яснення вимог чинного законодавства
землекористувачів у Харківській області.

щодо

захисту
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прав

землевласників

та

21 листопада в креативному хабі «Розвиток» відбувся круглий стіл «Судова реформа:
Харківщина. Презентація результатів моніторингу». На круглому столі зібрались представники
громадських організацій, правозахисники, юристи, представники судового корпусу міста та
журналісти для того, щоб обговорити аналіз судової реформи, стиль життя прокурорів та суддів,
моніторинг всієї судової системи на рівні області. У заході також взяли участь і представники
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Рогозін
та Юлія Рябенко. Зокрема, представники Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов та
заступник директора Чугуївського МЦ з надання БВПД Сергій Рогозін акцентували свою увагу на
проблемі відкритості місцевих судів та органів прокуратури, а також доступності для громадськості
баз даних, які б дозволяли звіряти стиль життя працівників цих органів із задекларованими
доходами. У свою чергу представник Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда розповів про
хід судову реформу, розкрив її питання та проблеми, зупинився на ролі Громадської ради
доброчесності в очищенні судів та запровадженні електронного суду. За його словами, такий суд
запрацює вже з наступного року і суттєво спростить громадянам доступ до правосуддя.Після виступів
спікерів відбулось досить активне обговорення всіх розкритих аспектів. Запитання звучали не лише в
адресу організаторів, а й присутніх суддів, на які вони давали досить змістовні та обґрунтовані
відповіді.
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Фахівці Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
разом з юристам Чугуївської правозахисної групи разом планують надавати безкоштовні юридичні
консультації
на
території
Печенізького,
Чугуївського районів Харківської області та
Станично-Луганського
району
Луганської
області, підтримати 20 стратегічних справ,
провести виїзні прийоми з надання безкоштовної
правової допомоги у віддалених населених
пунктах цих районів. 11 грудня 2017 року
розповідали про перші напрацювання в цьому
напрямку, зокрема, правозахисники розказали про
стратегічні справи щодо бездіяльності Кабінету
Міністрів України, неправильного нарахування
пенсій, компенсацій за зруйноване в зоні АТО
житло тощо.
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права,
05 грудня 2017 року головним спеціалістом відділу
"Дворічанське бюро правової допомоги" було прийнято
участь у семінарі - нараді який відбувся в приміщенні
Дворічанської РДА. В ході проведення семінару були
висвітлені питання удосконалення системи соціальної
роботи,надання соціальних послуг в процесі взаємодії
органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, установ, організацій при здійсненні
соціальної роботи з сім`ями,дітьми, молоді що
опинилися у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги. На вказаному семінарі були присутні представники різних
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організацій, а також голови сільських рад. Після закінчення семінару спеціаліст бюро передала
інформаційні буклети головам сільських рад для розповсюдження їх на території відповідної
громади.
22 листопада та 11 грудня 2017 року головний
спеціаліст Борівського бюро Малій О.Г. прийняв участь у
роботі постійних комісій з питань соціально-економічного
розвитку, агропромислового комплексу, земельних відносин
та використання природних ресурсів, екології, з питань
законності, правопорядку, засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями, захисту прав
споживачів, депутатської діяльності, депутатської етики та
місцевого самоврядування, інших гуманітарних питань, та в
роботі ХХХ-ої
сесії Борівської районної ради VІІ
скликання, де приймав участь в обговоренні питань
правового характеру.
10 жовтня 2017 року відбулась зустріч представників
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги з начальником відділу Державної виконавчої
служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції. В ході
зустрічі були обговорені питання співпраці організацій та
ефективного вирішення правових проблем громадян, поширено
буклети системи БПД.

Налагоджено роботу щодо проведення спільних заходів з органами місцевого
самоврядування та державними органами влади (лекцій, бесід, засідань круглих столів, виїзних
консультаційних пунктів, тощо) (Печенізький районний центр зайнятості, Печенізький районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей Печенізько РДА,
Чугуївський міськрайонний відділ з питань пробації).
2 жовтня 2017 року головним спеціалістом відділу Дворічанське бюро правової допомоги була
проведена зустріч з новопризначеною головою Дворічанської районної державної адміністрації
Григоренко І.М. В ході зустрічі були обговорені питання подальшої співпраці.
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12 жовтня 2017 року головним
спеціалістом відділу Дворічанське бюро правової
допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД було
проведено робочу зустріч з начальником
Дворічанського районного центру соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді, в ході якої було
обговорено питання про співпрацю між
організаціями. Результатом зустрічі стало
підписання меморандуму про спільну діяльність
щодо надання безоплатної правової допомоги.
Постійно підтримуються зв’язки з установами та організаціями, з якими укладено
меморандуми: ведеться особисте консультування членів організацій, осіб, які перебувають на обліку
в установах тощо.
Налагоджено роботу щодо проведення спільних заходів з органами місцевого самоврядування
та державними органами влади (лекцій, бесід, засідань круглих столів, виїзних консультаційних
пунктів, тощо) (Центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді Куп’янської міської ради, Центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Куп’янської районної державної адміністрації, Служба у
справах дітей Куп’янської РДА, Куп’янський міськрайонний відділ кримінально – виконавчої
інспекції УДПтС України в Харківській області, Управління праці та соціального захисту населення
Куп’янської РДА, Управління Пенсійного фонду в Куп’янському районі Харківської області ).
Постійно надається консультаційна допомога громадським організаціям (Великобурлуцька
організація “Чорнобильська єдність”, Великобурлуцька районна спілка ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)
Налагоджено роботу щодо проведення спільних заходів з органами місцевого самоврядування
та державними органами влади (лекцій, бесід, засідань круглих столів, виїзних консультаційних
пунктів, тощо) (Службою у справах дітей Великобурлуцької РДА, Центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Великобурлуцької РДА, Великобурлуцьким районним сектором з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиції України, Управлінням соціального захисту населення
Великобурлуцької РДА, Великобурлуцьким районним центром зайнятості, Територіальним центром
соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Великобурлуцької РДА, Центром
надання адміністративних послуг Великобурлуцької РДА), Великобурлуцьким районним сектором
Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області;
Великобурлуцьким РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області.
Постійно надається консультаційна допомога з питань правової діяльності громадським
організаціям. Так, головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочі зустріч з
керівниками районних громадських організацій: Борівської районної організації, Борівського куреня
Українського козацтва, Суспільної Служби України. В ході зустрічей обговорено правові аспекти
діяльності організацій, надано консультації з питань земельного законодавства та питань стосовно
створення ОТГ. Роздано юридичну літературу.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІV квартал
2017 року

20 жовтня 2017 року за ініціативою Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
укладено меморандум про співпрацю з Харківською
правозахисною групою. Метою меморандуму є співпраця і
консолідація зусиль сторін, спрямованих на сприяння наданню
правової допомоги та юридичних соціальних послуг в інтересах осіб,
які потребують безоплатної правової допомоги, а також
забезпечення доступу до правової допомоги.

Третього
листопада
відбулось
підписання меморандуму про спільну
діяльність з Центральною районною
Дворічанською
бібліотекою,
ініційоване
Чугуївський
місцевим
центром
з
надання
безоплатної
вторинної правової допомоги. Також, у
ході зустрічі досягнуто домовленості
про регулярне проведення навчальних
семінарів, лекцій та інших заходів для школярів району на базі бібліотеки. Також, сформовано два
інформаційних куточки з роздатковими матеріалами на правову тематику.
14 листопада 2017 року начальник відділу
правопросвітництва та взаємодій з суб’єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги здійснила
робочий візит до Чугуївської міської бібліотеки
філії для юнацтва. Представники організацій
обговорили спільну діяльність щодо проведення
заходів для молоді на базі бібліотеки, також
розміщено правову літературу та поінформовано

працівників бібліотеки про діяльність системи
безоплатної правової допомоги та послуги, які
надаються Центрами та Бюро.
16 листопада 2017 року Чугуївському
місцевому центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги був переданий пакет правової
літератури різних напрямків від партнерів Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях
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Чугуївської правозахисної групи. Такі заходи проводяться регулярно та сприяють підвищенню
правової обізнаності населення.

Проведено ряд робочих зустрічей з керівниками та працівниками трьох бібліотек
Чугуєва, під час яких досягнуто домовленостей щодо підписання меморандумів про співпрацю,
проведення спільних право освітніх заходів, показу мультфільмів про права дітей та їх аналіз на базі
дитячої бібліотеки Чугуєва, обговорені питання, щодо складання графіку спільних заходів з районною
бібліотекою. Також, домовленості щодо проведення заходів, приурочених Тижню права, досягнуто з
керівництвом Дворічанської районної бібліотеки.
31.10.2017 року заступником начальника відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено робочу зустріч з керівником
абонентської групи Куп'янсько - Шевченківської філії
КП "ОУТЦ" та бесіду з працівниками установи, в ході якої
обговорено питання щодо співпраці з метою забезпечення
доступу громадян до безоплатної правової допомоги,
доведено інформацію про роботу бюро, роз'яснено порядок
надання безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги.

31.10.2017 року заступником начальника
відділу
"Куп'янське
бюро
правової
допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги проведено робочу зустріч з
начальником
Куп’янського районного відділу
Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Харківській області в ході
якої обговорено питання щодо співпраці з метою
забезпечення доступу громадян до безоплатної правової
допомоги, доведено інформацію про роботу бюро,
порядок надання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги, а також обговорено питання по
дотриманню вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки в приміщенні
бюро
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01.11.2017 р. заступником начальника відділу «Куп’янське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено
робочу зустріч з головним спеціалістом Куп'янського
міськрайонного відділу з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань
виконання
кримінальних
покарань
та
пробації
Міністерства юстиції України в ході якої обговорено
питання щодо проведення спільних заходів з нагоди
Всеукраїнського тижня права в грудні місяці та
проінформовано
про
правопросвітницький
проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".

03.11.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено робочу зустріч з начальником служби у справах дітей
Куп'янської районної державної адміністрації в ході якої обговорено питання щодо проведення
спільних правоосвітніх заходів з нагоди Всеукраїнського тижня права, надано буклети на правову
тематику та проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".

13.11.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено робочу зустріч з директором Куп’янського
спеціально навчального комплексу Харківської обласної ради в ході якої обговорено питання
щодо проведення спільних правоосвітніх заходів, забезпечення доступу громадян до безоплатної
правової допомоги, надано буклети на правову тематику для розповсюдження їх серед працівників
навчального закладу та проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".
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З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої
влади головний спеціаліст відділу «Борівське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, 06.11.2017р, проведено робочу зустріч з
першим заступником голови Борівської районної
державної адміністрації, під час якої обговорено
питання співпраці райдержадміністрації та Борівського
бюро правової допомоги з питань правопросвітницької
діяльності на території Борівського району.
13 листопада 2017 року в ході робочої зустрічі з
головою Ізюмської сільської ради було обговорено
питання правового захисту населення на території
Ізюмської сільської ради та надано усні методичні
рекомендації щодо правової роботи з соціальновразливими категоріями громадян.
27 жовтня 2017 року заступником начальника відділу
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД проведено зустріч з
працівниками Великобурлуцького районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в ході якої
проведено семінари на теми “Пільги багатодітним сім'ям”
та “Порядок призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим
сім'ям”.
Учасників
заходу
проінформовано
про
правопросвітницький
проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!", серед
присутніх поширені буклети з соціально-правових питань
"Порядок розірвааня шлюбу”, “Підстави для позбавлення
батьківських прав”, “Умови та виплати допомоги при
народженні дитини”, “Не знаєш як вирішити спір? Захищай свої права” та інші розроблені
Великобурлуцьким бюро правової допомоги.
31 жовтня 2017 року проведена робоча зустріч з в.о. начальника Великобурлуцького
районного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області. Під час зустрічі були обговорені питання
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удосконалення надання безоплатної правової допомоги, вирішення питань, які виникають під час
звернень громадян з питань, що стосуються роботи органів ДВС.
26.10.2017
року,в
приміщенні
відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги, головним спеціалістом бюро
було здійснено робочу зустріч з секретарем
Аркадівської сільської ради з питань
розширення доступу громадян до
безоплатної правової допомоги, а також,
для більшої обізнаності мешканців села
Аркадівка, секретарю сільради було надано
буклети серії «Захищай свої права!»,
«Поновлення
на
роботі
незаконно
звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної
власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у
спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту родинних відносин»,
а також буклет розроблений Шевченківським бюро6 «Оформлення договору дарування» для
розповсюдження серед мешканців Аркадівської сільради
30.10.2017
року,головним
спеціалістом відділу «Шевченківське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги було здійснено робочу
зустріч з начальником управляння праці
та
соціального
захисту
населення
Шевченківської
районної
державної
адміністрації з питань розширення
доступу громадян до безоплатної правової
допомоги, а також, для розповсюдження
серед відвідувачів управління, начальнику
було надано буклети серії «Захищай свої
права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної
ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме
майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»,
«Встановлення факту родинних відносин», а також буклет розроблений Шевченківським бюро6
«Оформлення договору дарування» .
31.10.2017 року,головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено
робочу зустріч з начальником Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Шевченківської районної державної адміністрації з питань розширення
доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а також, для розповсюдження серед
відвідувачів відділу, начальнику було надано буклети серії «Захищай свої права!», «Поновлення на
роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із
земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку
відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також буклет розроблений Шевченківським бюро «Оформлення договору
дарування» .
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31.10.2017 року,головним спеціалістом відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено робочу
зустріч з начальником служби у справах дітей Шевченківської
районної державної адміністрації з питань розширення доступу
громадян до безоплатної правової допомоги, а також, для
розповсюдження серед відвідувачів служби, начальнику було надано
буклети серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно
звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки
громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у
складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також буклет розроблений Шевченківським бюро
«Оформлення договору дарування» .
31.10.2017 року,головним спеціалістом відділу «Шевченківське
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено робочу
зустріч з інспектором Шевченківського районного відділу з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції
України з питань розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а також, для
розповсюдження
серед
відвідувачів
відділу,
інспектору було надано буклети серії «Захищай свої
права!», «Поновлення на роботі незаконно
звільненого працівника», «Безоплатна передача
земельної ділянки громадянам із земель державної
власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є
нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно»,
«Встановлення факту родинних відносин», а також
буклет
розроблений
Шевченківським
бюро
«Оформлення договору дарування» .
01.11.2017 року – проведено робочу зустріч з головою
Артемівської сільської ради з питань співпраці у сфері
надання безоплатної правової допомоги та проведено правове
інформування населення Артемівської сільської ради щодо
системи безоплатної правової допомоги, проекту Міністерства
юстиції України «Я маю право» та розповсюджено правову
літературу.
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01.11.2017 року – проведено робочу зустріч з
директором
Артемівського
навчальновиховного комплексу з питань співпраці у сфері
надання безоплатної правової допомоги проекту
Міністерства юстиції України «Я маю право» та
розповсюджено правову літературу. З директором
НВК обговорено питання співпраці щодо надання
безоплатної правової допомоги вихованцям
навчально-виховного комплексу та їх батькам, а
також отримання адресної правової допомоги
багатодітній родині, діти з якої є учнями даного
навчального закладу.
07.11.2017 року – проведено робочу зустріч з
інспектром Чугуївського міськрайонного відділу з
питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України та
обговорено питання надання безоплатної правової
допомоги обліковому контингенту служби з питань
апробації та було проведено правове інформування осіб,
які перебувають на обліку в Службі з питань пробації, про
систему безоплатної правової допомоги в Україні.
19 жовтня 2017 року головним спеціалістом
відділу "Дворічанське бюро правової допомоги"
була проведена робоча зустріч з заступником
військового
комісара
Дворічанського
військового
комісаріату.
В ході зустрічі були обговорені робочі питання та
можливі умови співпраці. На даний час вирішується
питання про укладення меморандуму, про спільну
діяльність щодо надання БПД.

За ініціативою відділу "Дворічанське бюро
правової допомоги" 24.10.2017 року було укладено
меморандум про спілюну діяльність між
Чугуївським МЦ та територіальним центом
соціально-побутового обслуговування населення
Дворічанської РДА.
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10 листопада 2017 року головним
спеціалістом відділу "Дворічанське бюро
правової допомоги" було організовано зустріч з
педагогічними працівниками Пристанційної
загальноосвітньої школи, в ході якої були
обговорені питання про можливість проведення
лекцій та спільних виховних годин для учнів
вказаної школи. Також працівників було
проінформовано про надання первинної правової
допомоги та порядок доступу до вторинної
правової допомоги. Працівником бюро було
донесено інформацію про проект Міністерства
юстиції України "Я МАЮ ПРАВО" та розповсюджено відповідні буклети.
14 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу "Дворічанське бюро правової
допомоги" була проведена робоча зустріч з начальником служби у справах дітей. В ході зустрічі
були обговорені питання про можливість підписання меморандуму про співпрацю та створення
дистанційного пункту доступу громадян до системи БПД.

20 листопада представник Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги здійснила робочий візит до Чугуївської
центральної міської бібліотеки. Під час зустрічі
відбулось обговорення деяких аспектів роботи, а також
передано правову літературу для громадян.
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27 листопада 2017 року представником Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги здійснено візит до бібліотеки-філії
мікрорайону «Дружба» Чугуївської ЦБС. Під час
зустрічі досягнуто домовленості про проведення спільних
заходів, у тому числі просвітництва у рамках
Всеукраїнського тижня права, передано різну правову
літературу для розповсюдження серед громадян.

30 листопада представником Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено виїзд
до Шевченківської районної державної адміністрації
Харківської області з метою налагодження співпраці між
організаціями та для планування проведення заходів у найближчий
період. Також голову та заступника голови Шевченківської
райдержадміністрації поінформовано про роботу Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД та передано правову літературу
для поширення серед громадян району.
02 листопада 2017 року головним спеціалістом відділу
"Дворічанське бюро правової допомоги" було здійснено робочу
зустріч з заступником начальника Дворічанського районного центру зайнятості. В ході зустрічі було
укладено меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги, а також
обговорено питання щодо проведення спільних заходівв рамках Всеукраїнського тижня права.

З метою обговорення деяких аспектів співпраці, 23 листопада 2017 р. головним спеціалістом
відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч з начальником Дворічанського
районного сектору з питань пробації північно-східного міжрегіонального управління з питань
виконання
кримінальних
покарань.
В ході зустрічі обговорювались питання щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам,
що перебувають на обліку в секторі з питань пробації, узгоджено питання про проведення ряду
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спільних заходів в рамках Всеукраїнського тижня права. Також спеціалістом бюро було передано
буклети для розповсюдження серед громадян.
В рамках Всеукраїнського тижня права, 04 грудня 2017 року на базі сектору з питань
пробації, головним спеціалістом відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД спільно з представником Дворічанського районного центру соціальних служб для
сімї дітей та молоді було організовано інформаційну зустріч з особами що перебувають на обліку в
Дворічанському районному секторі з питань пробації північно-східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань. В ході зустрічі висвітлювались питання щодо надання
безоплатної правової допомоги населенню а також розкрито зміст правопросвітницького проекту
Мін`юсту "Я МАЮ ПРАВО" та розповсюджено відповідні буклети.

18.11.2017р. головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено
робочу зустріч з представником Великохутірської сільської ради, якому було надано буклети
серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна
передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у
складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів
на майно», «Встановлення факту родинних відносин», а також буклет розроблений Шевченківським
бюро «Оформлення договору дарування» .
21.11.2017р. головним спеціалістом
відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової

допомоги було проведено робочу зустріч з директором
та заступниками директора ліцею Шевченківської
районної ради з питання : «Проблемні питання в
правовій освіті школярів», а також було надано для
ознайомлення та розповсюдження серед педагогічного
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колективу буклети серії «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності»,
«Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту родинних відносин», а також
буклет розроблений Шевченківським бюро «Оформлення договору дарування» .
24.11.2017року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч
з працівниками Шевченківської районної бібліотеки під час якої досягнуто домовленості про
підписання угоди про співпрацю та здійснено обговорення на тему: «Правова обізнаність
населення».

24.11.2017року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч
з директором Шевченківської районної бібліотеки під час якої підписано угоду про співпрацю та
здійснено обговорення на тему: «Право на інформацію».
30.11.2017р. начальником відділу
«Шевченківське
бюро
правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги було проведено робочу зустріч
з
працівниками
Шевченківського
відділу
дерзнемгеокадастру
в
Харківській облатсі, в ході якого було
передано
для
ознайомлення
та
розповсюдження серед відвідувачів
буклети серії «Захищай свої права!»,
«Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки
громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у
випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також надано інформацію про порядок отримання безоплатної правової
допомоги.
30.11.2017р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було проведено
робочу зустріч з колективом творчого
об’єднання газети «Краєвид», в ході якого було
передано
для
ознайомлення
та
розповсюдження серед відвідувачів буклети
серії «Захищай свої права!», «Поновлення на
роботі незаконно звільненого працівника»,
«Безоплатна
передача
земельної
ділянки
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громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у
випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також надано інформацію про порядок отримання безоплатної правової
допомоги.
30.11.2017р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч
з начальником Шевченківського відділу Куп'янського об'єднаного управління Пенсійного
фонду України Харківської області, в ході якого було передано для ознайомлення та
розповсюдження серед відвідувачів відділу буклети серії «Захищай свої права!», «Поновлення на
роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із
земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку
відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», «Встановлення факту
родинних відносин», а також надано інформацію про порядок отримання безоплатної правової
допомоги.
30.11.2017 року,начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було підписано угоду про
співпрацю з начальником Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Шевченківської районної державної адміністрації , а також здійснено
обговорення на тему: «Право на допомогу людей похилого віку»
30.11.2017р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч з
головним спеціалістом відділу державної реєстрації актів
цивільного стануу по м.Чугуїву, Чугуївському та Печеніжзькому
району ГТУЮ в Харківській області на тему: «Надання
правової допомоги населенню»

28 листопада 2017 року проведена робоча зустріч з
юрисконсультом
Великобурлуцького
районного
військового комісаріата Харківської області. Під час
якої поширено інформацію про роботу бюро правової
допомоги, роз’яснено порядок отримання безоплатної
правової
допомоги,
проінформовано
про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!" та поширені буклети з соціальноправових питань.
17.11.2017 року начальником відділу "Куп'янське
бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання
БВПД проведено робочу зустріч з завідуючою міської
бібліотеки № 1 управління культури, молоді та спорту
Куп'янської міської ради в ході якої обговорено питання
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щодо проведення спільних правоосвітніх заходів, забезпечення доступу громадян до безоплатної
правової допомоги, надано буклети на правову тематику для розповсюдження їх серед працівників
навчального закладу та проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!.
23.11.2017
року
начальником
відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД взято участь в
робочій зустрічі, яка проводилася на базі
Куп’янського міськрайонного відділу з питань
пробації
Північно-Східного
міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції, в ході якої
досягнуто домовленості щодо співпраці в проведенні
заходів для осіб, засуджених до покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі. На зустрічі були
присутні представники центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, управління праці та соціального
захисту населення Куп’янської районної державної
адміністрації, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Куп'янської міської ради, яким
передано інформаційні буклети на правову тематику.
Постійно
надається
консультаційна
допомога з питань правової діяльності
громадським організаціям. Так, головним
спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г.
проведено робочі зустріч з представниками
районних
громадських
організацій:
Борівського куреня Українського козацтва,
Борівської районної громадської організації:
«Борівська
районна
спілка
ветеранів
антитерористичної операції», ГО «Суспільної
Служби України.
В ході зустрічей надано роз’яснення з
правових питань пов’язаних з діяльністю громадських організацій та надано консультації з питань
земельного законодавства, роздано буклети в рамках заходів з реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю право». Присутні 8 осіб.
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З метою налагодження взаємодії з органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
головним спеціалістом Борівського бюро 20.11.2017
року, було проведено робочу зустріч з працівниками
Борівського районного центру соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді під час якої обговорено питання
співробітництва в сфері надання правової допомоги.
Досягнуто попередніх домовленостей щодо підписання
меморандуму про
співпрацю. Серед
працівників
та
відвідувачів центру було розповсюджено буклети в рамках
заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право». Присутні: 5 осіб.
21.11.2017р,
проведено
робочу
зустріч
з
Богуславським сільським головою, на якій обговорено
питання правового захисту населення на території сільської
ради.

28 листопада 2017 року головним спеціалістом
Борівського бюро Малієм О.Г. було проведено робочу
зустріч з працівниками Борівського районного центру
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді під час якої
підписано Меморандум про співпрацю в сфері надання
правової допомоги населенню Борівського району.
Досягнуто домовленості щодо створення на базі центру
пункту дистанційного доступу до надання правової
допомоги.
06.12.2017 року, головним спеціалістом Борівського
бюро Малієм О.Г. було проведено робочу зустріч з
начальником відділу культури та туризму Борівської
райдержадміністрації Шведченко С.В. під час якої
обговорено питання співпраці закладів культури району та
Борівського бюро правової допомоги щодо проведення
Всеукраїнського тижня права на території Борівського району.

Інтегратор Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
презентувала доцільність та необхідність прийняття Програми правової освіти населення
Шевченківського району Харківської області. Захід відбувся в актовому залі Шевченківської районної
державної адміністрації Харківської області, на якому були присутні голови сільських рад та їх
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секретарі, голова адміністрації та районної ради, юрист районної державної адміністрації. Були
представлені приклади в цифрах, надбання та результативність Програм інших районів та областей,
зокрема Дворічанського та Богодухівського районів Харківської області. Надані відповіді на всі
питання присутніх.

5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
Протягом жовтня – грудня 2017 року керівництвом Чугуївського місцевого центру з надання
БВПД прийнято активну участь у керівних нарадах Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях за участю керівників відповідних
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Обговорювалися питання щодо
напрямків поточної діяльності місцевих центрів з надання БВПД в Харківській та Луганській
областях; а також – пропозицій щодо подальшого розвитку системи безоплатної вторинної правової
допомоги в цих регіонах. За результатами заходів прийняті рішення щодо покращення організації
роботи центрів з надання БВПД та необхідності більш конструктивної взаємодії.
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13 листопада у приміщенні
Головного територіального управління
юстиції в Харківській області проведено
круглий стіл на тему: «Як органи
місцевого самоврядування і держава
можуть відповісти на правові потреби
громад?», в якому взяла участь представник
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
На
заході
були
присутні
представники системи безоплатної правової
допомоги,
органів
місцевого
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”.
Після цього пройшло активне обговорення прийняття програм правової освіти населення на
місцевому рівні, присутні поділились своїм досвідом стосовно залучення нових партнерів, розповіли
успішні практики взаємодії системи безоплатної правової допомоги та органів місцевого
самоврядування щодо забезпечення реалізації Програм з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, проведення різних заходів з правової освіти населення та ін.
05 грудня 2017 року у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях відбулася зустріч з Президентом Громадської
міжнародної правозахисної організації «Ла-Страда
Україна», в зустрічі прийняли участь працівники
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Луганській та Харківській
областях, працівники Місцевих центрів і бюро з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці
Чугуївського МЦ також не залишились осторонь та
взяли участь в обговоренні
питань захисту
постраждалих від насильства в сім’ї, зокрема, щодо
проведення роботи по створенню та впровадженню
ефективних механізмів подолання цих явищ, шляхом
налагодження та укріплення взаємодії державних,
недержавних та міжнародних організацій.
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6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання
його функцій.
З метою покращення результативності та ефективності діяльності місцевого центру, ведеться
постійна робота над розвитком інституційної спроможності центру для розвитку правової системи для
забезпечення наукової, інформаційно-аналітичної, експертної, методичної, організаційної та іншої
підтримки розвитку, участь у підготовці пропозицій щодо розвитку інституцій на місцях, підвищення
професійного рівня працівників центру, удосконалення чинних та сприяння впровадженню нових
стандартів і процедур їх роботи, участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій та
практика роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової,
наукової та іншої інформації з питань надання БВПД для вразливих категорій громадян, надання
консультаційної підтримки у сфері діяльності та межах компетенції центру, інформування
громадськості щодо отримання правових послуг та заходів з її реалізації у сфері їх надання.

7. Взаємодія із засобами масової інформації.
За звітній період здійснено працівниками Центру здійснено такі виступи та публікації:
Друковані видання:
В Шевченківській районній газеті «Краєвид» від 14.10.2017р. № 81-82 було опубліковано статтю щодо
здійснення виїзного прийому громадян.
07.11.2017 року до Шевченківської районної газети «Краєвид» було передано для розміщення на
шпальтах газети статтю головного спеціаліста відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо здійснення
спільного прийому громадян;
У газеті «Новости Чугуева» опубліковано статтю начальник відділу правопросвітництва та взаємодії
з суб’єктами надання безоплатної правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги «Захищаємо права разом», у якій висвітлено зміст проекту
Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» та діяльність Чугуївського МЦ з надання БВПД у рамках цього проекту.
Аналогічну статтю викладено також на веб-сайт газети.
Опубліковано 2 статті в районній газеті «Краєвид» - 25.11.2017 року «І знову про землю» - 02.12.2017
року – «23.11.2017р. в рамках проведення «Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» для
старшокласників ліцею Шевченківської районної ради було проведено заняття під гаслом «Життя без
насильства»
18 листопада 2017 року в Великобурлуцькій районній газеті “Вісник Великобурлуччини” № 45
опублікована стаття “Визнання права власності в порядку спадкування”.
25 листопада 2017 року в Великобурлуцькій районній газеті “Вісник Великобурлуччини” № 46
опублікована стаття “Судовий порядок легалізації самочинного будівництва”
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Радіо:
13.10.2017 року на Шевченківському районному вузлі радіомовлення було озвучено статтю на тему:
«День захисника України».
25 жовтня 2017 року заступником начальника відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги”
здійснено виступ по місцевому радіомовленню на тему ”Визнання права власності в порядку
спадкування”
27 жовтня 2017 року заступником начальника відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги”
здійснено виступ по місцевому радіомовленню на тему ”Судовий порядок легалізації самочинного
будівництва”.
02.11.2017 року озвучено інформацію головного спеціаліста відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги ,
щодо прийому громадян
07.11.2017 р. з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників
та землекористувачів у Харківській області
14.11.2017р. озвучено статтю на тему: «Право на субсидію».
24 листопада 2017 р. на радіокомпанії Дворічанщини "Приоскілля" було здійснено трансляцію
оголошення спеціаліста відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" на тему: "Діяльність та
функції відділу "Дворічанське бюро правової допомоги"
Здійснено 1 озвучення на районному вузлі радіомовлення:- 05.12.2017 року озвучено статтю
начальника відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: «Закон в нашому житті"
07 грудня 2017 року начальником відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД здійснено виступ по місцевому радіомовленню на тему
“Нерухомість замість аліментів”.
Здійснено 2 виступи на місцевому «Класному радіо» на теми: «Куп’янське бюро правової допомоги
роз’яснює порядок огляду водія на стан сп’яніння», «Куп’янське бюро правової допомоги повідомляє
про проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права» (02.12.2017, 04.12.2017).
Internet-ЗМІ, офіційні веб-сайти організацій:
Здійснено публікації на офіційних сторінках Куп’янської районної державної адміністрації,
Куп’янської міської ради на тему: «Зміни в законодавстві щодо пенсійного забезпечення»,
«Оформлення спадщини»;
На офіційному сайті Печенізької районної державної адміністрації на теми: «Гарантії для жінок, які
мають дітей, в сфері трудових правовідносин», «Яка відповідальність встановлена за самостійне
захоплення земельної ділянки?», «Якщо втрачена трудова книжка».
Здійснено 1 публікацію на офіційній сторінці Борівської районної державної адміністрації, 1
публікацію на сторінці Борівської районної ради та 1 публікацію на сторінці інтернет-видання Борова.
Інфо.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 жовтня 2017 по 29 грудня 2017 року Чугуївським місцевим центром з надання
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано 1152 звернень клієнтів, надано 1133 правових консультацій, 125 із них написали
письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 118 рішень про надання БВПД та надано 108 доручень адвокатам та 10 наказів
працівникам відділу представництва/бюро.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів
Найменування
відділу МЦ

Кількість
Кількість
зареєстрованих наданих
звернень
правових
консультацій

Відділ правової
інформації та
консультації
Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»

264

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів БПД

264

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД
43

111

111

1

0

Відділ
«Великобурлуцьке бюро
правової допомоги»

136

124

22

0

Відділ
«Дворічанське бюро
правової допомоги»

104

101

4

0

Відділ «Куп’янське бюро
правової допомоги»

366

366

43

0

Відділ «Печенізьке бюро
правової допомоги»

85

81

4

0

Відділ
«Шевченківське бюро
правової допомоги»

86

86

8

0

Разом

1152

1133

125

0
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У звітньому періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
-

іншого цивільного права 200 (17 %)
соціального забезпечення 224 (19 %)
сімейного 126 (11 %)
спадкового 127 (11 %)
житлового 61 (5 %)
земельного 98 (9 %)
з інших питань 118 (10 %)
трудового 56 (5 %)
адміністративного 41 (4 %)
договірного 34 (3%)
з питань виконання судових рішень 53 (4 %)
з не правових питань 16 (1 %)
медичного 8 (1 %)
Діаграма 1. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією питань
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано від
малозабезпечених осіб, інвалідів, ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб.
-

Внутрішньо переміщені особи – 16%
Малозапеспечені особи – 52%
Інваліди – 22%
Ветерани війни – 8%
Діти – сироти – 1%
Звернення шодо отримання статусу внутрішньо переміщеної особи – 1%
Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією осіб, які мають право на
отримання БВПД
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Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, які звернулися до місцевого центру та
бюро правової допомоги за статтю

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів місцевого центру та бюро правової
допомоги за віком.
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Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період:
-

-

здійснено 41 мобільний виїзд та забезпечено діяльність 51 дистанційного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги;
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів
мобільних пунктів та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 295 осіб, із них:
90 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних пунктів
та 205 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
проведено 304 правопросвітницьких заходи;
розміщено у друкованих ЗМІ, на веб-сайтах/порталах та озвучено 33 інформаційних матеріали
з питань надання БВПД;
опрацьовано 27 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
14 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі

Назва МЦ та Бюро

Чугуївський МЦ з
надання БВПД
Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Шевченківське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Печенізьке
бюро правової
допомоги»
Відділ «Дворічанське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»
Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

Загальний показник

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів

Кількість
проведених
правопросвітницьких
заходів

Кількість
ОМС та
установпровайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

10

2

59

6

10

10

12

60

6

2

7

7

56

3

0

3

10

35

3

0

2

7

40

2

0

5

8

26

3

2

4

5

28

3

0

41

51

304

26

14
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