
                                                                                                      Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2018 рік у III-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Децентралізація системи БПД 3 

4 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

ційних технологій 

ЗМІСТ 
 

 

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Таблиця 1.  

Кількість  звернень 

 

Найчастіші звер-

нення з питань 

Діаграма за 
 категорією питань 

 

Діаграма розподілу 

за статтю 

Діаграма розподілу 
за віком 

 

Діаграма розподілу 
за категорією осіб 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників 

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

              У III-му кварталі 2018 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підроз-

діли – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з пріо-

ритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допомоги та ви-

конання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2018 році в Луганській-

Харківській областях. 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухівсь-

кого, Валківського, Краснокутського та Коломацького районів Харківської області, Богодухівський 

МЦ постійно проводить заходи інформування громадян про систему та можливості безоплатної 

правової допомоги.  

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

сцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, центрах зайнятості, торгових 

центрах, під час проведення вуличних акцій поширюють роздатковий матеріал про безоплатну пра-

вову допомогу, контактну та довідкову інформацію про Центр та Бюро. Також розміщується відпо-

відна інформація на сайтах районних державних адміністрацій та міських рад, на сторінках Фейс-

буку.  

 

На протязі кварталу з метою поширення інформації про систему БПД, було проведено 24 

вуличних інформувань громадян. Наприклад: 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальником відділу правопро-

світництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено 

вуличне інформування мешканців смт. Шарівка Богодухівського 

району Харківської області. 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» інтегратором #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне інформування ме-

шканців села Губарівка Богодухівського району Харківської обла-

сті. 

Громадянам роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, 

порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформування, громадянам 

були надані друковані матеріали «Безоплатна правова допомога в Україні» та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304


В рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками Відділу 

«#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Ко-

ломак Харківської області. В ході проведеного заходу гро-

мадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено 

завдання безоплатної правової допомоги, порядок отри-

мання первинної та вторинної правової допомоги. Під час 

інформування було розповсюджено друковані матеріали 

правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

17.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. було проведено вуличне інформування мешканців села Крисине, 

Богодухівського району, Харківської області. Громадянам роз’яснено за-

вдання безоплатної правової допомоги, порядок отримання первинної та вто-

ринної правової допомоги. Під час інформування, громадянам були на-

дані друковані матеріали «Безоплатна правова допомога в Україні» та бук-

лети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування в селищі Коломак Харківської області. В ході 

проведеного заходу громадян було поінформовано про 

роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної пра-

вової допомоги, порядок отримання первинної та вто-

ринної правової допомоги. Під час інформування було 

розповсюджено друковані матеріали правового харак-

теру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

13.08.2018  в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу «#Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування громадян в селищі Коломак Харківської області. В ході проведеного 

заходу громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено за-

вдання системи безоплатної правової допомоги, порядок отримання первин-

ної та вторинної правової допомоги.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304


В рамках проекту «#Я_маю_право началь-

ником відділу правопросвітництва та взає-

модії з суб’єктами надання безоплатної пе-

рвинної правової допомоги #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. було проведено вуличне інфор-

мування мешканців смт Гути Богодухівсь-

кого району Харківської області.   

 

28.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівни-

ками відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування громадян в селищі Коломак Харківської області. 

В ході проведеного заходу громадян було поінформовано 

про роботу бюро та роз’яснено завдання системи безопла-

тної правової допомоги, порядок отримання первинної та 

вторинної правової допомоги. Під час інформування було 

розповсюджено друковані матеріали правового характеру 

та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

07.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право нача-

льником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної право-

вої допомоги #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. було проведено вуличне інформування 

мешканців села Павлівка Богодухівського району 

Харківської області. 

 

11.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне ін-

формування мешканців смт. Шарівка Богодухівського рай-

ону Харківської області. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


12.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» праців-

никами відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» 

інформування у селищі Коломак Харківської області. 

В ході проведеного заходу громадян було поінформо-

вано про роботу бюро та роз’яснено завдання системи 

безоплатної правової допомоги, порядок отримання пер-

винної та вторинної правової допомоги. 

Під час інформування було розповсюджено друковані 

матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

18.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз М.В. було проведено вуличне інформування ме-

шканців села Крисине Богодухівського району Хар-

ківської області. 

 

 

19.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» праці-

вниками Відділу «#Коломацьке бюро правової допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

«вуличне» інформування у Шелестівському старос-

тинському окрузі Коломацької селищної ради Хар-

ківської області. 

В ході проведеного заходу громадян було поінформо-

вано про роботу бюро та роз’яснено завдання сис-

теми безоплатної правової допомоги, порядок отри-

мання первинної та вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


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

ОМС та клієнтів. 

 Наприклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

можливостей територіальних громад. 

 
У III-му кварталі 2018 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів 

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

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

 

Так, наприклад: 

 

04.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщені Коломацького відділу з питань призначень, пе-

рерахунку та виплати пенсій Валківського об’єдна-

ного управління ПФУ Харківської області відбулася 

зустріч з активом Коломацької районної громадської 

організації «Союз Чорнобиль Україна». В заході прий-

мали участь начальник Відділу «#Коломацьке бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та начальник Коломацького відділу з питань 

призначень, перерахунку та виплати пенсій Валківсь-

кого ОУ ПФУ Харківської області.  

 

04.07.2018 під головуванням першого заступника 

голови Богодухівської районної державної адмініс-

трації Валентини Зирянової відбулось засідання ко-

місії з питань захисту прав дитини. В заході прий-

мали участь представники органів місцевого са-

моврядування та керівник Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної допо-

моги Перепелиця Д.М. 

 

 

23 липня 2018 року начальник Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Дорожко В.В. прийняв участь в 

розширеній апаратній нараді Коломацької РДА 

Харківської області під головуванням голови рай-

держадміністрації Сергія Яцюка. На засіданні були 

присутні: заступник голови райдержадміністрації 

Наталія Андрійченко, начальники управлінь і від-

ділів райдержадміністрації, селищний та сільські 

голови, керівники установ та організацій району, 

головний редактор районної газети, очільники відділів поліції та ДСНС, представник Коломацького 

районного військомату. 

 



03.09.2018 в залі засідань Валівської РДА відбулася чергова 

розширена апаратна нарада,  яку провів голова райдержадмі-

ністрації Віктор Войтенко, та на якій були присутні керів-

ники структурних підрозділів райдержадміністрації, уста-

нов, служб району, громадських організацій, головами міс-

цевих рад району. Зі звітом про роботу «Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

за 2 роки свого існування, виступила начальник відділу  Шу-

льжик Т.О. 

 

 

04.09.2018 в приміщенні Богодухівської рай-

держадміністрації Харківської області під голо-

вуванням голови РДА В. Шарова за участю 

першого заступника голови РДА В. Зирянової 

відбулось засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. Також в засіданні приймав участь 

керівник Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелиця Д. М. 

 

 

 

24 вересня 2018 року в залі засідань Коломацької районної 

державної адміністрації Харківської області під голову-

ванням заступника голови Коломацької РДА Андрійченко 

Н.В. відбулося засідання спостережної комісії райдержад-

міністрації. 

Участь у засіданні комісії приймали начальник Коломаць-

кого районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Т.Ю.Хемліна, керівники 

управлінь районної державної адміністрації, представники 

Коломацької об’єднаної територіальної громади – члени 

спостережної комісії. До участі у роботі комісії було за-

прошено головного спеціаліста відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицького. 

 

 

 

 

 

 



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

та розвиток системи надання правової допомоги населенню. Всього проведено 5 зустрічей. 

17.08.2018 року проведено робочу зустріч із сек-

ретарем Козіівської сільської ради щодо потреб в 

адресній правовій допомозі мешканцям села Ко-

зіївка. 

 

 

 

 

 

 

22.08.2018 в приміщенні #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

пройшла робоча зустріч за участю начальника відділу пра-

вопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги #Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. та Гутянського селищного голови 

Клименко Н.М. В ході зустрічі було обговорено питання 

про співпрацю між #Богодухівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та Гутя-

нською селищною радою Богодухівського району Харків-

ської області. Фахівецем центру було роз’яснено завдання 

системи безоплатної правової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги.  

 

26.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» у приміщенні від-

ділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги відбулася робоча зустріч начальника правового бюро До-

рожка В.В. та начальника Коломацького відділення з питань при-

значення, перерахунку та виплати пенсій Валківського об’єдна-

ного управління Пенсійного фонду України  Чишко О.М. з акти-

вом Коломацької районної ветеранської організації на чолі з її 

головою Павловською Н.І. 

Учасники зустрічі обговорили зміни у пенсійному законодавстві 

України. Особливу увагу в ході зустрічі звернуто на здійснення 

перерахунку пенсій та підвищення їх розмірів з 01.12.2018 року 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2018 рік» за рахунок збільшення мінімальної пенсії. 

 

 



27.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» у приміщенні 

Коломацької селищної ради Харківської області відбулася ро-

боча зустріч головного спеціаліста відділу «#Коломацьке 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Ме-

жерицького із заступником голови Коломацької селищної 

ради (ОТГ) Харківської області О. В. Леващук. 

В ході зустрічі її учасники розглянули проект Програми безо-

платної правової допомоги населенню Коломацької селищної 

ради.  

 

 

 

27.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» у приміщенні Ко-

ломацької селищної ради Харківської області відбулася робоча зу-

стріч головного спеціаліста відділу «#Коломацьке бюро правової 

допомоги» #Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицького зі старос-

тами Різуненківського, Шляхівського та Шелестівського староста-

тів Коломацької селищної ради (ОТГ) Харківської області. Робоча 

зустріч проведена з метою інформування партнерів системи безо-

платної правової допомоги з метою залучення зовнішніх ресурсів 

та виконавців заходів, передбачених програмою загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту «Я Маю Право». 

 

 

 

Протягом III-го кварталу 2018 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих 

йому бюро продовжували роботу по спрощенню доступу громадян до безоплатної правової допо-

моги, зокрема для соціально-незахищених верств населення. Шляхом створення мобільних та дис-

танційних пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і вторинної 

правової допомоги для незахищених верств населення. Працівниками Богодухівського МЦ та Бюро 

БПД здійснено  виїзні та особисті прийоми громадян, забезпечена робота консультативних, мобіль-

них та дистанційних пунктів.  

 

Так, наприклад: 

 

07.08.2018 на площі Соборності в м. Богодухів під час 

святкування дня міста працівниками Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Д. Перепелиця, М. Коноз, В. Коваль 

було забезпечено роботу консультаційного пункту з 

надання безоплатної правової допомоги.  

До роботи консультаційного пункту долучився дирек-

тор Регіонального центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях Бородавка А.І. 

В ході роботи консультаційного пункту жителям Богодухівщини були надані правові консультації з різного роду пи-

тань: допомога учасникам АТО та ветеранам війни, соціальні гарантії малозабезпеченим, виплата аліментів та інші.  



 

23.08.2018 на площі Соборності в м. Богодухів під час свят-

кування Дня Державного прапора України працівниками 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги М. Коноз, В. Коваль, О. Книш 

було забезпечено роботу консультаційного пункту з надання 

безоплатної правової допомоги.  

В ході роботи консультаційного пункту жителям Богодухів-

щини були надані правові консультації з різного роду пи-

тань: допомога учасникам АТО та ветеранам війни, ВПО, со-

ціальні гарантії малозабезпеченим, виплата аліментів та 

інші.  

 

31.08.2018 на центральній площі смт. Красно-

кутськ Харківської області під час святкування 

95 – ї річниці району працівниками Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Д. Перепелицею, 

М. Коноз, А. Сбітнєвою, О. Охматом було за-

безпечено роботу консультаційного пункту з 

надання безоплатної правової допомоги.  

В ході роботи консультаційного пункту жите-

лям Краснокутщини були надані правові консу-

льтації з різного роду питань: допомога учасни-

кам АТО та ветеранам війни, соціальні гарантії 

малозабезпеченим, виплата аліментів та інші.  

03.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Різуненківського старостинського округу Коломаць-

кої селищної ради Коломацького району Харківської обла-

сті діяв мобільний правовий офіс.  

Прийом громадян здійснював начальник Відділу «#Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ 

БВПД . 

На прийом завітало двоє мешканців старостинського ок-

ругу з питанням, які стосувалися договірного та спадко-

вого права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали 

кваліфіковану правову допомогу.  

 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Шелестівсь-

кого старостинського округу Коломацької селищної ради Харків-

ської області діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян 

здійснював начальник Відділу «#Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ БВПД. 

На прийом завітали 3 (троє) громадян з питанням сімейного та ци-

вільного права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали ква-

ліфіковану правову допомогу. 

 

 



 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Старомерчицької се-

лищної ради відповідно до графіка роботи, діяв мобільний правовий 

офіс. 

Прийом громадян здійснював фахівець відділу «#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського МЦ з БВПД. 

На прийом завітало двоє мешканців села з питанням, які стосувалися сі-

мейного права та соціального забезпечення. 

 

 

 

06.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Па-

влівської сільської ради Богодухівського району Харківської об-

ласті працював мобільний правовий офіс #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

 

 

10.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Шарівської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області відповідно до графіка роботи працював мобільний пра-

вовий офіс Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

Начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. був проведений прийом 

громадян. 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Заміській 

сільській ради відповідно до графіка роботи, діяв мобільний 

правовий офіс. Прийом громадян здійснював начальник Відділу 

«#Валківське_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

В рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Покровського старостинсь-

кого округу діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян проводив голов-

ний спеціаліст Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ме-

жерицький Ю.М.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Губарі-

вської сільської ради Богодухівського району Харківської 

області працював мобільний правовий офіс #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної пер-

винної правової допомоги #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Минківської сіль-

ській ради відповідно до графіка роботи, діяв мобільний правовий 

офіс. Прийом громадян здійснював начальник Відділу «#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

17.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Крисинської сільської ради, Богодухівського району 

Харківської області, відповідно до графіка роботи працю-

вав мобільний правовий офіс #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Начальником відділу правопросвітництва та взаємо-

дії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


26.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Полково-

Микитівської сільської ради Богодухівського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплат-

ної первинної правової допомоги #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. був про-

ведений прийом громадян. 

 

26.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Гутянської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області працював мобільний правовий офіс 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Начальником відділу право-

просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплат-

ної первинної правової допомоги #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Коноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

 

03.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Шеле-

стівського старостинського округу Коломацької селищної ради Хар-

ківської області діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян 

здійснював начальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ БВПД Дорожко В.В. 

 

 

 

 

 

 

07.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Різунен-

ківського старостинського округу Коломацької селищної ради Колома-

цького району Харківської області діяв мобільний правовий офіс. 

Прийом громадян здійснював начальник відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ БВПД Дорожко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


09.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Покровського старос-

тинського округу діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян здійснював нача-

льник відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожкои В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Крисинської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. В.о. директора #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д.М. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Шляхівського 

старостинського округу Коломацької селищної ради Харківської 

області діяв мобільний правовий офіс.  Прийом громадян прово-

див головний спеціаліст Відділу «#Коломацьке бюро правової до-

помоги» #Богодухівського МЦ БВПД Межерицький Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

17.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Сазоно - Баланівської 

сільської ради Богодухівського району Харківської області працював мобільний пра-

вовий офіс #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. Начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. був проведений 

прийом громадян. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


22.08.2018  в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ви-

сокопільській сільській ради відповідно до графіка роботи, діяв мо-

більний правовий офіс. Прийом громадян здійснював начальник 

відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

27.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Гутянської селищної ради Богодухівсь-

кого району Харківської області працював мобільний 

правовий офіс #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В.о. директора #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. був проведений прийом грома-

дян. 

 

 

28.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Пере-

кіпської сільській ради відповідно до графіка роботи, діяв мобільний 

правовий офіс. Прийом громадян здійснював начальник відділу 

«#Валківське_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шу-

льжик Т.О. 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Костівської сіль-

ській ради відповідно до графіка роботи, діяв мобільний правовий 

офіс. Прийом громадян здійснював начальник Відділу «#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


31.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Му-

рафської сільської ради Краснокутського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В.о. директора Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. та нача-

льником Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Сбітнєвою А.В. 

був проведений прийом громадян. 

 

06.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Мельниківській сільській ради відповідно до графіка роботи, 

діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян здійснював 

начальник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Шелестівського 

старостинського округу Коломацької селищної ради Харківської об-

ласті діяв мобільний правовий офіс Відділу «#Коломацького бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом громадян прово-

див головний спеціаліст Відділу «#Коломацького бюро правової до-

помоги» #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Межерицький Ю.М. 

 

 

 

 

07.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Павлівської сільської ради Богодухівського району Харків-

ської області працював мобільний правовий офіс #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. В.о. директора #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М. був проведений прийом 

громадян. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

11.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Шарівської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області відповідно до графіка роботи працю-

вав мобільний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. В.о. директора #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Перепе-

лицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

 

 

13.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Старомерчицькій селищній ради відповідно до графіка ро-

боти, діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян здійс-

нював фахівець відділу «#Валківське_бюро_правової_допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

13.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Пок-

ровського старостинського округу діяв мобільний правовий офіс Від-

ділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст Відділу «#Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Межерицький 

Ю.М. 

 

 

 

 

18.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківсь-

кої області відповідно до графіка роботи працював мобільний 

правовий офіс #Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги. Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безопла-

тної первинної правової допомоги #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


18.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Різуненківського старос-

тинського округу діяв мобільний правовий офіс.  Прийом громадян здійснював голов-

ний спеціаліст Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Межерицький 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

21.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Сазоно - Баланівської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області працював мобільний правовий офіс #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Начальником відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної пра-

вової допомоги #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. був про-

ведений прийом громадян. 

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Гутянської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області працював мобільний правовий офіс 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Начальником відділу пред-

ставництва #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ковалем В.В. 

був проведений прийом громадян. 

 

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Губарівської сільської ради, Богодухівського 

району Харківської області працював мобільний правовий 

офіс #Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. був проведений 

прийом громадян. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ков'я-

зькій селищній раді, Валкіського району Харківської області пра-

цював мобільний правовий офіс #Відділу "Валківське бюро право-

вої допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійснював 

начальник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Гон-

тов'ярської сільської ради, Валкіського району Харківської області 

працював мобільний правовий офіс #Відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом громадян здій-

снював начальник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Сніж-

ківської сільської ради, Валкіського району Харківської області пра-

цював мобільний правовий офіс #Відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійснював началь-

ник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

Дистанційні пункти: 

дистанційний пункт в Коломацькій районній 

державній лікарні ветеринарної медицини 

27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 



дистанційний пункт в відділі культури Коломацької селищної ради (ра-

йонний будинок культури ) 17.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліоміст - дистанційний пункт в Коломацькій центра-

льній лікарні 18.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснювалась ад-

ресна правова допомога. Наприклад: 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» начальником Коломацького бюро 

правової допомоги та начальником Коломацького відділення з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій  Валківського ОУПФУ Ха-

рківської області була здійснена адресна правова допомога в Шелестів-

ському старостинському окрузі Коломацької селищної ради.  Фахівець 

центру та працівник відділення відвідали сім'ю, яка перебуває у склад-

них життєвих обставинах за її місцем проживання та розглянули їх пи-

тання, щодо переведення пенсійних виплат до Коломацького району та 

надано роз'яснення правового характеру щодо складання заповіту та 

оформлення спадщини. 

 

 

 

 



 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» фахівцем відділу «#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського МЦ з БВПД була здійс-

нена адресна правова допомога в смт. Старий Мерчик Валківського району 

Харківської області. Працівник центру відвідала сім'ю, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах за її місцем проживання та розглянули її 

питання, яке пов’язане з соціальним забезпеченням. 

 

 

 

17.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальни-

ком відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Коноз М.В. була здійснена адресна 

правова допомога в селі Полкова Микитівка Богодухівсь-

кого району Харківської області.  

Працівник центру відвідав пенсіонерів села за їх місцем 

проживання та розглянув їх питання, яке пов’язане з земе-

льним законодавством. Громадяни, яких відвідав фахівець, 

отримали кваліфіковану правову допомогу.  

 

26.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. була здійснена адресна правова допомога в селі 

Полкова Микитівка Богодухівського району Харківської області.  

Працівник центру відвідав пенсіонера села за їх місцем проживання та розглянув їх 

питання, яке пов’язане з земельним законодавством.  

 

 

 

26.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальником від-

ділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. була здійснена адресна правова допомога в смт. Гути Богоду-

хівського району Харківської області. Працівник центру відвідав 

пенсіонера села за їх місцем проживання та розглянув їх питання, 

яке пов’язане з земельним законодавством.  

 

 

 

 

 

 

 

 



06.08.2018 в рамках загальнонаціонального проекту «#Я_маю_право!» в 

Шелестівському старостинському окрузі Коломацької селищної ради 

було здійснено адресну правову громадянам з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Під час заходу було прийнято заяву від громадянина про надання безо-

платної вторинної допомоги щодо написання позовної заяви до суду про 

визнання особи такою, що втратила право користування житловим при-

міщенням, крім того роз'яснено йому право на залучення безоплатного 

адвоката для представлення його інтересів в суді за вказаним позовом. 

 

 

07.08.2018 в рамках загальнонаціонального проекту 

«#Я_маю_право!»  в Різуненківському старостинському окрузі Коло-

мацької селищної ради було здійснено адресну правову громадянам з 

обмеженими фізичними можливостями. Під час заходу було надано 

первинну правову допомогу шляхом надання консультації по спадко-

вому праву, крім того роз'яснено їй право на можливість надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

13.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз М.В. була здійснена адресна правова допомога в селі Новоукраїнка Бо-

годухівського району Харківської області.  

Працівник центру відвідав пенсіонера села за їх місцем проживання та розглянув їх 

питання, яке пов’язане з земельним законодавством. Громадянина, якого відвідав 

фахівець, отримав кваліфіковану правову допомогу. Під час спілкування було роз-

повсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 

 

22.08.2018 в рамках загальнонаціонального проекту «#Я_маю_право!» в селищі Коломак 

Харківської області було здійнено адресну правову громадянам пенсійного віку. Під час 

заходу було надано первинну правову допомогу громадянам шляхом надання консульта-

ції з питань адміністративного права, крім того роз'яснено їй право на можливість на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 



13.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальником 

відділу "Валківське бюро правової допомоги" #Богодухів 

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Шульжик Т.О. була здійснена адресна правова 

допомога в смт. Старий Мерчик Валківського району Харківсь-

кої області. Під час заходу було надано первинну правову до-

помогу громадянам шляхом надання консультації з питань со-

ціального забезпечення, а саме оформлення соціальної допо-

моги, крім того громадянинові роз'яснено право на можливість 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

13.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» В.о. директора #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пе-

репелицею Д.М.  була здійснена адресна правова допомога в селі Москаленки 

Богодухівського району Харківської області. Керівник центру відвідав пенсіо-

нера села за її місцем проживання та надав кваліфіковану первинну правову до-

помогу з питання порядку визнання права власності на житловий будинок в су-

довому порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

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

хівського МЦ та його структурних підрозділів проведено  спільні прийоми громадян. 

 Наприклад: 

02.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Коломацького районного сектору з 

питань пробації для підоблікових осіб було орга-

нізовано та проведено спільний прийом грома-

дян, участь у якому приймали співробітники 

районного сектору пробації та начальник відділу 

"#Коломацьке бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 



04.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні 

#Богодухівського районного відділу з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримі-

нальних покарань та пробації Міністерства юстиції, для підоблі-

кових осіб відбувся спільний прийом за участю фахівців даного 

сектору та працівниками #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

04.07.2018 в рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в примі-

щенні Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по 

Валківському та Коломацького районах ГТУЮ у Харківській 

області, фахівцем Відділу "#Валківське_бюро_правової_допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги спільно з працівниками ВДВС 

проведено спільний прийом громадян. 

 

 

09.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Уп-

равління соціального захисту населення, Богодухівської РДА, Ха-

рківської області Начальником відділу правопросвітництва та вза-

ємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допо-

моги #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з керівником 

даного управління Жижирій Н.В. було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Управління соціа-

льного захисту населення (УСЗН) Коломацької районної державної ад-

міністрації Харківської області відбувся черговий спільний прийом 

громадян з правових питань за участю фахівці УСЗН та начальника 

відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової Дорожка В.В. 

 

 

 

 

16.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Центру надання адмі-

ністративних послуг Коломацької РДА Харківської області (ЦНАП) головним спеці-

алістом Відділу "#Коломацьке бюро правової допомоги" #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Межерицьким 

Ю.М. спільно з фахівцями Центру проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


17.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні відділу Валківського 

районного секторі філії Держвної установи "Центр пробації" в Харківській області на-

чальником Відділу "#Валківське бюро правової допмоги" #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. спільно з 

фахівцями відділу пробації було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

17.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні служби у 

справах сім'ї та дітей Коломацької селищної ради відбувся спільний 

прийом громадян за участю працівників служби у справах сім’ї та ді-

тей  Коломацької селищної ради та фахівця Відділу «#Колома-

цьке_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

17.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!», в примі-

щенні Коломацького районного центру зайнятості 

Харківської області відбувся спільний прийом громадян. 

Участь у заході приймали працівники центру зайнятості та 

фахівець Відділу «#Коломацьке_бюро_правової_допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Межерицький Ю.М.  

 

 

 

 

18.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Богоду-

хівської РДА Харківської області Начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з керівником Служби 

у справах дітей Богодухівської районної державної адміністрації Хар-

ківської області Галілей З.М. проведено спільний прийом громадян на 

якому були присутні дві особи з питанням сімейного права. Громадяни, 

які завітали на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


19.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні сектору 

державної реєстрації Коломацької РДА Харківської області було органі-

зовано та проведено спільний прийом громадян за участю державного 

реєстратора Мєдвєдєвої З.І. та начальника Відділу "Коломацьке бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

 

 

 

 

23.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького 

районного сектору з питань пробації для підоблікових осіб було організо-

вано спільний прийом громадян, участь у якому приймали співробітники 

районного сектору пробації та начальник відділу "Коломацьке бюро право-

вої допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Дорожко В.В. 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг Богодухівської РДА Хар-

ківської області начальником відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. спільно з працівником даного центру Ярошенко А.С. 

було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

01.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Бого-

духівського районного відділу філії державної установи «Центр про-

бації» в Харківській області Міністерства юстиції України, для підо-

блікових осіб відбувся спільний прийом за участю фахівців даного 

відділу та працівника Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

 

 

 

09.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України, для підоблікових осіб відбувся спільний прийом за 

участю фахівців даного відділу та керівника Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелиці Д.М. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


09.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Кра-

снокутського районного відділу державної реєстрації актів цивіль-

ного стану в Харківській області Міністерства юстиції України, ор-

ганізовано та проведено спільний прийом громадян за участю фахі-

вців даного відділу та начальника Відділу «#Краснокутське бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Сбітнєвої А.В. 

 

 

13.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Управління соціального захисту населення (УСЗН) Колома-

цької районної державної адміністрації Харківської області 

відбувся черговий спільний прийом громадян з правових пи-

тань за участю фахівці УСЗН та начальника Відділу «#Коло-

мацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової Доро-

жка В.В. 

 

 

13.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні центра надання адміністра-

тивних послуг Коломацької районної державної адміністрації (ЦНАП) відбувся спільний 

прийом громадян. Участь у заході приймали працівники ЦНАП та головний спеціаліст 

Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

 

 

14.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в примі-

щенні Краснокутського районного відділу філії державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України, для підоблікових осіб 

відбувся спільний прийом за участю начальника даного 

відділу Півторацького В.І. та начальником Відділу "#Крас-

нокутське бюро правової допомоги " Сбітнєвою А.В. #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

В рамках реалізації правопросвітнецького проекту "Я маю 

право" та відповідно до графіку надання працівниками Голов-

ного територіального упраівління у Харківській обл. 15.08.2018 

року головним спеціалістом ГТУЮ Ночовкіною О.В. та началь-

ником відділу "Краснокутське бюро правової допомоги" Бого-

духівського МЦнБВПД Сбітнєвою А.В. було проведено спіль-

ний прийом громадян.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

15.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні сектора 

державної реєстрації Коломацької районної державної адміністрації 

Харківської області було організовано та проведено спільний прийом 

громадян з правових питань за участю фахівця сектору державної ре-

єстрації та начальника Відділу «#Коломацьке бюро правової допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Дорожка В.В.  

 

 

21.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право в приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг Богодухівської РДА Харківської 

області начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. спільно з керівником даного центру Кири-

ченко О.В. було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

21.08.2018 в  рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

відділу Валківського районного сектору філії Держвної установи 

"Центр пробації" в Харківській області фахівцем "#Валківське бюро 

правової допмоги" #Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. спільно з ін-

спектором відділу було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

29.08.2018 в рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!»  в приміщенні Валківської філії Хар-

ківського обласного центру зайнятості, фахівцем Відділу "#Валківське_бюро_право-

вої_допомоги" #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги спільно з працівниками Центру зайнятості проведено спільний 

прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

29.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького 

районного будинку культури відбувся спільний прийом громадян за участю праці-

вників служби у справах сім’ї та дітей  Коломацької селищної ради та фахівця 

Відділу «#Коломацьке_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

 

 

30.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право в приміщенні Відділу у 

Богодухівському районі Головного управління Держгеокадасту в Ха-

рківської області начальником відділу правопросвітництва та взаємо-

дії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. спільно з заступником начальника да-

ного відділу Церковною О.В. було проведено спільний прийом гро-

мадян.  

 

 

30.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ко-

ломацького районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для підоблікових осіб було органі-

зовано та проведено спільний прийом участь у якому приймали 

фахівці районного сектору пробації та головний спеціаліст відділу 

"#Коломацьке бюро правової допомоги" #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

04.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Богодухівської РДА Харківської області, В.о. 

директора #Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. спі-

льно з працівниками даного центру був проведений прийом гро-

мадян. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


04.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в примі-

щенні Богодухівського районного відділу ДРАЦС Голов-

ного територіального управління в Харківській області ке-

рівником #Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Перепелицею Д. М. 

спільно з начальником даного відділу Рудичевою К. В. було 

проведено спільний прийом громадян Богодухівського рай-

ону.  

 

 

04.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні відділу Ва-

лківського районного секторі філії Держвної установи "Центр пробації" 

в Харківській області начальником Відділу "Валківське бюро правової 

допмоги" #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. спільно з інспектором даного 

відділу було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

05.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Бого-

духівського районного відділу філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Міністерства юстиції України, для 

підоблікових осіб відбувся спільний прийом за участю фахівців да-

ного відділу та фахівця Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

 

 

 

05 вересня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській області  для підоб-

лікових осіб було організовано спільний прийом, участь у якому прий-

мали співробітники районного сектору пробації та фахівець відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межери-

цький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
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07 вересня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» у центрі надання адміністративних послуг Коломаць-

кої районної державної адміністрації (ЦНАП) відбувся спільний прийом 

громадян. Участь у заході приймали працівники Центру та головний 

спеціаліст Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

12.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломаць-

кого районного будинку культури відбувся спільний прийом громадян 

за участю фахівців служби у справах сім’ї та дітей Коломацької селищ-

ної ради та головного спеціаліста відділу «#Коломацьке_бюро_право-

вої_допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Межерицького Ю.М. 

 

 

 

 

17.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Коломацького рай-

онного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Харківській області 

для підоблікових осіб було організовано спільний прийом громадян, участь у 

якому приймали співробітники районного сектору пробації та головний спеціаліст 

Відділу "#Коломацьке бюро правової допомоги" #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

 

 

19.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Валківського 

районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області для підоблікових осіб було організовано спільний прийом громадян, 

участь у якому приймали співробітники районного сектору пробації та началь-

ник відділу "#Валківське бюро правової допомоги" #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О. 

 

 

24.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України, для підоблікових осіб відбувся спільний прийом гро-

мадян за участю фахівців даного відділу та працівника #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Коноз М.В. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


26.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право в приміщенні Від-

ділу у Богодухівському районі Головного управління Держгеока-

дасту в Харківської області начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з 

заступником начальника даного відділу Церковною О.В. було 

проведено спільний прийом громадян.  

 

 

26.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право в приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг Богодухівської РДА 

Харківської області начальником відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної пра-

вової допомоги #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з 

фахівцем даного центру Акуліч А.С. було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!»  в приміщенні Валківської філії 

Харківського обласного центру зайнятості, фахівцем Відділу "#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги спільно з працівниками Центру зайнятості 

проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

17.08.2018 року, відповідно до Договору про співпрацю  від 

17.11.2016 року, начальником відділу "Краснокутське бюро право-

вої допомоги" Богодухівського МЦнБВПД Сбітнєвою А.В. було 

проведено виїзний прийом громадян для мешканців Козіївської 

сільської ради.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


05.09.2018 жителі с.Губарівка, Богодухівського району, разом з РЦЗ проведено спі-

льний правопросвітницький захід. Мешканці селища,  які прийшли на захід, мали 

можливість ознайомитись з вакансіями від роботодавців району та інших регіонів, 

отримали консультації з питань реєстрації в службі зайнятості та професійного нав-

чання, проінформовані про порядок відбору громадян на військову службу за конт-

рактом. В.о. директора #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М., здійснював консультування грома-

дян з юридичних питань. Також в рамках виїзної акції з учнями Губарівського на-

вчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний заклад» проведено 

заняття «Вибір професії».  

 

 

 

 

 

 

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

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

цькі заходи.  

Наприклад: 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Валківської філії 

Харківського обласного центру зайнятості, прочитано лекцію для осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: 

«Торгівля людьми». Участь у заході приймали працівники центру зай-

нятості та начальник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

29.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Валківської 

філії Харківського обласного центру зайнятості відбулася лекція для осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: «За-

вдання та функції відділу "Валківське бюро правової допомоги"». Участь у 

заході приймали працівники центру зайнятості та фахівець Відділу «#Вал-

ківське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 



07 вересня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_маю_право!» у Коломацькому ліцеї Колома-

цької об’єднаної територіальної громади Харківської області для уч-

нів старших класів було організовано та проведено лекцію на тему 

«Права та обов’язки учнів». Головний спеціаліст відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Ю.М.Межерицький нагадав учням основні положення Кон-

ституції України, прокоментував деякі статті кримінального та адмі-

ністративного кодексів. 

 

 

13.09.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги #Богодухівського_місцевого_цен-

тру_з_надання_безоплатної_вторинної_правової_допомоги Михайлом Конозом разом з 

працівниками Богодухівського районного відділу виконавчої служби Головного територі-

ально управління юстиції у Харківській області Тимченко І.М., Нагорна С.П. було органі-

зовано та проведено лекцію на тему: «Стоп булінг!» для учнів 6 класів Комунального за-

кладу «Богодухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богодухівської районної 

ради Харківської області. 

 

 

 

 

13.09.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Гонтов'ярської філії Вал-

ківського ліцею ім. О.Масельського проведено профілактичний за-

хід за участі працівників відділу «Валківського бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ з НБВПД, Валківського районного цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міжрайонного від-

ділу державної виконавчої служби по Валківському та Коломаць-

кому районах ГТУЮ у Харківській області. Темою заходу стала 

одна з актуальних тем сьогодення – булінг.  

 

 

13.09.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної право-

вої допомоги #Богодухівського_місцевого_центру_з_надання_безо-

платної_вторинної_правової_допомоги Михайлом Конозом разом з 

працівником Богодухівського районного відділу виконавчої служби 

Головного територіально управління юстиції у Харківській області 

Нагорною С.П. було організовано та проведено лекцію на тему: «Стоп 

булінг!» для учнів Комунального закладу "Богодухівський спеціаль-

ний навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


17.09.2018 начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги #Богодухівського_місцевого_цен-

тру_з_надання_безоплатної_вторинної_правової_допо-

моги Михайлом Конозом разом з працівниками Богоду-

хівського районного відділу виконавчої служби Голов-

ного територіально управління юстиції у Харківській об-

ласті Дяченко О.М., Нагорна С.П.  проведено профілакти-

чний захід під назвою: «СТОП – БУЛІНГ: попередження 

жорстокості та насильства серед підлітків» у Богодухівсь-

кій гімназії № 1 з учнями 7 - х класів. 

 

17.09.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Валківської зага-

льноосвітньої школи проведено профілактичний захід за участі 

працівника відділу «Валківського бюро правової допомоги» Бо-

годухівського МЦ з НБВПД Шульжик Т.О. Працівником від-

ділу було проведено 3 уроки з учнями 8-х, 9-х та 10-11-х класів, 

в загальному  в заході взяли участь близько 70 дітей. Темою за-

ходу стала одна з актуальних тем сьогодення – булінг. 

 

 

 

 

18.09.2018 в межах загальнонаціонального правопросві-

тницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги #Бо-

годухівського_місцевого_центру_з_надання_безоплат-

ної_вторинної_правової_допомоги Михайлом Конозом 

разом з працівниками Богодухівського районного від-

ділу виконавчої служби Головного територіально управ-

ління юстиції у Харківській області Дяченко О.М., На-

горною С.П. було організовано та проведено лекцію на 

тему: «Стоп булінг!» для учнів 10 – 11 класів Богодухів-

ського ліцею № 3 Богодухівської районної ради Харківської обласної ради. 

 

18.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні в Бо-

годухівської районної філії Харківського обласного центру зайня-

тості пройшов семінар на тему: «Обізнаність – запорука легальної 

зайнятості» за участю В.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелиці Д.М. та провідного юрисконсульта Богодухівської районної 

філії Харківського обласного центру зайнятості Носенко О.А.  

В ході семінару присутніх було ознайомлено з основними право-

вими аспектами легальної зайнятості, надано роз’яснення стосовно 

основних відмінностей між трудовим та цивільно-правовим дого-

ворами, доведено до відома про відповідальність роботодавців у 

разі недотримання вимог трудового законодавства, наведено при-

клади із судової практики щодо захисту трудових прав громадян. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

19.09.2018 в рамках заходів Тижня протидії булінгу та реалі-

зації інформаційної кампанії #СТОПБУЛІНГ загальнонаціо-

нального правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» фахівцями Відділу «#Коломацьке бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги для учнів 9 

та 11 класів Коломацького ліцею імені Героя Радянського Со-

юзу І.Є.Єгорова було організовано та проведено тематичні 

уроки «СтопБулінг». Головний спеціаліст правового бюро 

Ю.М.Межерицький розповів учням про явище булінгу, при-

чини його появи, види та прояви. Ознайомив зі статистич-

ними даними (згідно опитувань UNICEF) стосовно того чому 

відбувається таке явище як булінг, найбільш поширені випа-

дки булінгу, яка кількість респондентів хоча б раз потрапляла під тиск булінгу та ін. 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» головний спеціаліст Відділу 

«#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ю.М.Межерицький провів лекцію-бесіду на тему: «СТОПБУ-

ЛІНГ».для учнів старших класів Шелестівського ліцею Коломаць-

кого району Харківської області. 

Перед початком лекції для її учасників організовано перегляд ві-

деороликів, у яких досліджено явище булінгу, причини та підґру-

нтя для його виникнення, шляхи подолання. 

 

 

 

19.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Валківської філії Харків-

ського обласного центру зайнятості, відбулася лекція для осіб, які перебувають на об-

ліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: «Порядок укладення трудових догово-

рів».Участь у заході приймали працівники центру зайнятості та фахівець Відділу 

«#Валківське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

17.09.2018 в Качалівській ЗОШ,  18.09.2018 в Олексіївській ЗОШ та 19.09.2018 в Каплунів-

ському НВК в рамках Тижня протидії булінгу  відділом "Краснокутське бюро правової до-

помоги" були проведені тематичні уроки "Стоп булінг" в навчальних закладах району.  

Всього було охоплено 135 учнів.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=931868550302304
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

24.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ко-

ломацької селищної ради Харківської області головним спеціалі-

стом Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Ю.М. Межерицьким організовано та проведено 

семінар з представниками юридичного відділу Коломацької сели-

щної ради Харківської області на тему: «Надання безоплатної 

правової допомоги внутрішньо переміщеним особам». 

 

 

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Валківської фі-

лії Харківського обласного центру зайнятості, відбулася лекція для осіб, які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: "Укладення 

трудового договору". Участь у заході приймали працівники центру зайнято-

сті та фахівець Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» начальник Відділу 

«#Валківське бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик  Т.О. спільно з працівником Валківського районного центру со-

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Остапенко М.С. провели 

лекцію-бесіду на тему: «СТОПБУЛІНГ» для учнів 8-9 класів Сніж-

ківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської 

області. 

 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Богодухівської 

районної філії ХОЦЗ проведено семінар для осіб, зареєстрованих в 

службі зайнятості як безробітні на тему: «Легальна зайнятість». Даний 

захід проводився за участю В.о. директора #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пе-

репелиці Д.М.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=1779666592044744


 

13.08.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальник 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. відвідав Дмитрівський дошкільний навча-

льний заклад (дитячий садок) загального типу комунальної 

власності Дмитрівської сільської ради Харківської області. 

 

 

09.07.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ше-

лестівського старостату Коломацької селищної ради  Харківської 

області відбувся круглий стіл за участю начальника Відділу «#Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Доро-

жко В.В., начальника Коломацького відділу з питань призначень, 

перерахунку та виплати пенсій Валківського ОУ ПФУ Харківсь-

кої області Чишко О.М., представників органів місцевого само-

врядування. Темою круглого столу стало питання перерахунку 

пенсій у зв’язку із збільшенням соціальних стандартів. 

 

 

 

В рамках правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!» та 

за сприянням Богодухівського військового комісара підполков-

ника Завади А.О. в приміщенні військкомату Начальником від-

ділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання бе-

зоплатної первинної правової допомоги #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз М.В. для військовослужбовців та працівників вій-

ськомату організовано та проведено круглий стіл на тему: «Но-

вовведення у порядку надання відпусток військовослужбов-

цям». 

 

30.07.2018 в рамках загальнонаціонального проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Коломацького районного сектору з питань пробації працівниками Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги організовано та проведено круглий стіл. Участь у 

заході приймали начальник Коломацького районного сектору з питань пробації 

Т.Ю.Хемліна, начальник Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В.До-

рожко, начальник служби у справах дітей Коломацької РДА Л.З. Погорєлая.  

 

 

 

 

 

 

 



В рамках загальнонаціонального проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Краснокутського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді було проведено круглий стіл, присвячений все-

світньому дню "Протидії торгівлі людьми" Захід відбувся  за 

участі начальника відділу "Краснокутське бюро правової допо-

моги" Богодухівського МЦ БВПД Сбітнєвої А.В., головного 

спеціаліста управління соціального захисту населення Красно-

кутської районної державної адміністрації Азаренко І.Ю., дирек-

тора Краснокутського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Сурагй С.О., інспектора ювінальної превенції  Красно-

кутського ВП Богодухівського ВП ГУНП Овчаренка А.А., Началь-

ником Краснокутського районного відділу філії Державної уста-

нови «Центр пробації» Півторацького В.І., та заступника дирек-

тора Краснокутської районної філії ХОЦЗ Красноруцької І.В.. 

 

08.08.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького 

районного сектору з питань пробації організовано та проведено 

круглий стіл на тему: «Протидія торгівлі людьми». Участь у за-

ході приймали начальник Коломацького районного сектору з 

питань пробації Т.Ю.Хемліна, начальник Відділу «#Коломацьке 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В.Доро-

жко, начальник сектору дільничних інспекторів поліції Колома-

цького ВП Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській об-

ласті майор поліції В.В. Обихвост та слідчий Коломацького ВП 

Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області 

О.О.Гриценко. 

 

 

09.08.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Бого-

духівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юс-

тиції України проведено засідання круглого столу на 

тему: «Профілактика правопорушень серед неповноліт-

ніх». Основна мета проведення заходу – активізація ро-

боти з профілактики злочинів, скоєних неповнолітніми, та 

усвідомлення підростаючим поколінням неприпустимості 

вчинення будь – якого роду протиправних дій. Участь у 

заході взяли керівник #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелиця Д.М., фахівці Богодухівського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Харківській обла-

сті Міністерства юстиції України, Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

Служби у справах дітей Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області. 

 

10.09.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького прое-

кту «#Я_маю_право!» та з метою проведення правопросвітницьких за-

ходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у за-

конодавстві) в приміщенні Управління соціального захисту населення 

Богодухівської РДА Харківської області працівниками #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги разом з працівниками даногоУправління організовано та прове-

дено круглий стіл на тему: «Нові правила отримання житлової суб-

сидії». 



19.09.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» та з метою проведення правопросвітни-

цьких заходів, спрямованих на роз’яснення змісту змін у законо-

давстві та розроблення взаємодії органів державної влади в примі-

щенні Валківського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в  Харківській області працівником #відділу «Ва-

лківське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з 

працівниками Валківського районного сектору філії Державної ус-

танови «Центр пробації» в  Харківській області та Валківського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про-

ведено круглий стіл на тему: «Взаємодія органів державної влади 

при наданні допомоги громадянам». 

 

 

 

Також, Богодухівським МЦ на протязі III-го кварталу 2018 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації та на сайтах. 

Всього 2 публікації в друкованих засобах:  

В Богодухівській газеті "ВІСНИК БОГОДУХІВЩИНИ" № 27 від 13 липня 2018 року опублікована правопросвітницька 

стаття на тему: "НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: ЯК ДІЯТИ, ЩОБ 

ЗАХИСТИТИСЯ". 

 

 

 

 

07 вересня 2018 року в 

Богодухівській районній громадсько-інформаційній газеті "МАЯК" № 36 (11271) 

опублікована стаття правового характеру на тему: "УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР – запо-

рука належного виконання своїх зобов’язань кожною стороною». 

 

 

 

 

 

 

Також розміщено  79 статей на сайтах ОМС та інших провайдерів БПД. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

З метою розширення партнерських мереж системи БПД, у звітному  кварталі 2018 року Бого-

духівським МЦ підписано 4 меморандуми про співпрацю. 

 

 

17.08.2018 в приміщенні Сазоно - Баланівської сільської ради Богоду-

хівського району Харківської області підписаний договір про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допомоги між Богодухів-

ським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги та Сазоно - Баланівською сільською радою. В ході підписання 

договору було обговорено питання про розробку програми з правової 

допомоги для населення Сазоно - Баланівської сільської ради, яка пе-

редбачає створення рівних умов в доступі до правової допомоги для 

всіх громадян, перспективи розвитку системи безоплатної правової до-

помоги та забезпечення отримання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

 

 

27.08.2018 в приміщенні Гутянської селищної 

ради Богодухівського району Харківської обла-

сті підписаний договір про співпрацю у сфері 

надання безоплатної правової допомоги між Бо-

годухівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Гутян-

ською селищною радою. В ході підписання до-

говору було обговорено питання про розробку 

програми з правової допомоги для населення 

Гутянської селищної ради, яка передбачає ство-

рення рівних умов в доступі до правової допомоги для всіх громадян, перспективи розвитку сис-

теми безоплатної правової допомоги та забезпечення отримання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

28.09.2018 в приміщенні Сніжківської сільської ради Вал-

ківського району Харківської області підписаний договір 

про співпрацю у сфері надання безоплатної правової до-

помоги між Богодухівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Сніжківсь-

кою сільською радою. В ході підписання договору було 

обговорено питання про розробку програми з правової 

допомоги для населення Сніжківської сільської ради, яка 

передбачає створення рівних умов в доступі до правової 

допомоги для всіх громадян, перспективи розвитку сис-

теми безоплатної правової допомоги та забезпечення 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



 

28.09.2018 року з метою розширення мережі безопла-

тної правової допомоги було підписано Меморандум 

про співпрацю у сфері надання безоплатної правової 

допомоги між Богодухівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Коломацькою районною державною лікарнею ветери-

нарної медицини (РДЛВМ). 

 

 

За звітний періодл працівниками центру прийнято участь в тренінгах, навчаннях та семінарах, які 

проводились у відповідності до плану на 3-й квартал:  

Назва або тематика заходу заходу Дата прове-
дення 

Місце прове-
дення (насе-
лений пункт) 

Найменування 
партнерів  

Вид заходу 

"WikiLegalAid" 19.07.2018 та 
20.07.2018 

м. Харків Харківський 
правовий клуб 
"PRAVOKATOR" 

Семінар 

"Як комплексно реагувати на випа-
дки домашнього насильства" 

24.07.2018 м. Харків Харківський 
правовий клуб 
"PRAVOKATOR" 

Семінар 

"WikiLegalAid" 26.07.2018 та 
27.07.2018 

м. Харків Харківський 
правовий клуб 
"PRAVOKATOR" 

Семінар 

"WikiLegalAid" 31.07.2018 та 
02.08.2018 

м. Київ "Доступна та 
якісна правова 
допомога в Ук-

раїні" 

Тренінг 

"Ідетнифікація випадків гендерної 
дискримінації" 

03.08.2018 м. Харків Харківський 
правовий клуб 
"PRAVOKATOR" 

Семінар 

"Правовий захист осіб без грома-
дянства" 

17.09.2018 м. Харків Харківський 
правовий клуб 
"PRAVOKATOR" 

Тренінг 

"Правовий захист біженців та шука-
чів притулку в Україні" 

20.09.2018 м. Харків Харківський 
правовий клуб 
"PRAVOKATOR" 

Тренінг 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

моніторинг роботи Краснокутського бюро правової допомоги.  

 

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

ліз проведеної роботи та інформації яка подається до Регіонального центру, моніторинг прове-

дення правопросвітницької роботи Центру 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            На протязі III-го кварталу 2018 року в Богодухівському МЦ проводились круглі столи 

для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД.  

   

На заході було обговорено нестандартні ситуації та питання, які виникають під час спілкування з 

клієнтами, а також можливості їх вирішення в правовому полі. 

 

Також на протязі кварталу з адвокатами проводились обговорення питань, які виникають при скла-

данні актів про надання БВПД та розрахунків винагороди адвокатам. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Богодухівському МЦ в роботі відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгал-

терського обліку використовується комп’ютерна програма електронного документообігу 

«M.E.Doc»; «Облік фінансовіх документів», «Е-звітність», Система ДО ПТК «Клієнт казначейс-

тва-Казначейство» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечено проведення системного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на одиницю 

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

адвокатами, кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, кількості 

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

напрямках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.07.2018 по 30.09.2018 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєст-

ровано 639 звернень клієнтів. 574 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної пра-

вової допомоги звернулось 65 осіб.  

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість нада-

них правових 

консультацій 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та консультацій 207 177 30 

2 Відділ «Валківське бюро» 99 75 24 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 145 136 9 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 188 186 2 

 Разом по МЦ 639 574 65 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД (з урахуванням залишку з минулого 

кварталу), було прийнято 67  рішень про надання БВПД, надано 0 доручень адвокатам та 67 наказів 

штатним працівникам  МЦ.  

Прийняте 1 рішення про відмову у наданні БВПД. 

 

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

соціальне забезпечення 86 13% 

спадкове 45 7% 

сімейне 124 19% 

медичне 7 1% 

трудове 22 3% 

адміністративне 38 6% 

земельне 36 6% 

договірне 52 8% 

житлове 45 7% 

Інше цивільне; 121 19% 

 виконання судових рішень 31 5% 

неправове питання 25 4% 

інше 7 1% 

 



                       

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 195 

жінки 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18 років; 1 

 від 18 до 35 років 

включно; 
131 

 від 35 до 60 років 

включно; 
263 

 понад 60 років. 120 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

було прийнято:  

 

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох роз-

мірів прожиткового мінімуму  
55 80% 

Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, у розмірі, що не пере-

вищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 
7 10% 

Внутрішньо переміщені особи 5 7% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
2 3% 

 

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

 здійснено 52 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

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

мобільних та діяльності дистанційного консультаційного пункту склала 165 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 10 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 60 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 

БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з 

якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 58 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 81 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 3 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 



 

 

 

 

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

№ з/п Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів мобі-

льних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість дію-

чих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали пра-

вову допо-

могу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано мето-

дичну допо-

могу  

Кількість прове-

дених право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
52/155 16/10 60 58 3 

1 
Богодухівський 

МЦ з надання 

БВПД 

16/38 5/0 24 14 2 

2 
Валківське 

бюро 
12/29 3/0 19 10 0 

3 
Коломацьке 

бюро 
12/26 4/7 4 21 1 

4 
Краснокутське 

бюро 
12/62 4/3 13 13 0 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД   Перепелиця Д.М. 

 

 

 


