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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2020 рік у I-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 3 

4 

ЗМІСТ 
 

 

Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

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 

 

27.4

90

38.6
34.6

46.9
45
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East West North



 

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

              У I-му кварталі 2020 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підроз-

діли – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з 

пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допомоги 

та виконання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2020 році в Лугансь-

кій-Харківській областях. 

 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухівсь-

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

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

ної правової допомоги.  

 

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

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

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

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

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

рінках Фейсбуку.  

 

Розроблялись та підтримувались у актуальному стані карти правових потреб громад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 



 

 

 

На протязі кварталу з метою поширення інформації про систему БПД, було проведено 34 

вуличних інформувань громадян:  

 

Наприклад: 

17.01.2020 З метою належної реалізації Законів України 

«Про безоплатну правову допомогу» заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової до-

помоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги  Коноз М. В. проведено «вули-

чне» інформування в с. Сазоно-Баланівка Богодухівського рай-

ону Харківської області.  

 

 

22.01.2020 З метою належної реалізації Законів України «Про безо-

платну правову допомогу» заступником начальника відділу правопро-

світництва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги  Коноз М. В. проведено «вуличне» інформування в с. Заряби-

нка Богодухівського району Харківської області.  

 

 

28.01.2020 З метою належної реалізації Законів України «Про безо-

платну правову допомогу» керівником правового центру  Перепели-

цею Д.М. та заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Ко-

ноз М. В. проведено «вуличне» інформування в с. Крисине Богоду-

хівського району Харківської області.  

 

 

06.02.2020 З метою належної реалізації Законів України «Про без-

оплатну правову допомогу» заступником начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Коноз М.В. проведено «вуличне» інформу-

вання в с. Дмитрівка Богодухівського району Харківської області.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ_u0fOReRDEVBwl5dFYudFMcyatBXwjAyINW6WvTtMHRofdW0X9UjKxcALcnXt9u-6hCx_hDhJA51zL4d6T79mk73MPeK-LjE77qtsNXGtQsHF4WI_yvNijobuiSK7CLlCIIH1EiugefLaAVBFco3lB96yNLts_ytID7hKaOQ6ZHSKofT7xQ2ybWol4XawRVUvgShRMjwcVXChRWM8qVM9wBvCtvA4o9pYXckdFeVQgZO-oi0WJq9iaEJmTllnOubCb_XAT8XLj3cqktXmOccFVvTl2qRd7PoSXdZhp-7i44sk_JXgyj3nWEIKYy8M99mdfvrNhqFBEOaNHKa72dj2g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ_u0fOReRDEVBwl5dFYudFMcyatBXwjAyINW6WvTtMHRofdW0X9UjKxcALcnXt9u-6hCx_hDhJA51zL4d6T79mk73MPeK-LjE77qtsNXGtQsHF4WI_yvNijobuiSK7CLlCIIH1EiugefLaAVBFco3lB96yNLts_ytID7hKaOQ6ZHSKofT7xQ2ybWol4XawRVUvgShRMjwcVXChRWM8qVM9wBvCtvA4o9pYXckdFeVQgZO-oi0WJq9iaEJmTllnOubCb_XAT8XLj3cqktXmOccFVvTl2qRd7PoSXdZhp-7i44sk_JXgyj3nWEIKYy8M99mdfvrNhqFBEOaNHKa72dj2g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ_u0fOReRDEVBwl5dFYudFMcyatBXwjAyINW6WvTtMHRofdW0X9UjKxcALcnXt9u-6hCx_hDhJA51zL4d6T79mk73MPeK-LjE77qtsNXGtQsHF4WI_yvNijobuiSK7CLlCIIH1EiugefLaAVBFco3lB96yNLts_ytID7hKaOQ6ZHSKofT7xQ2ybWol4XawRVUvgShRMjwcVXChRWM8qVM9wBvCtvA4o9pYXckdFeVQgZO-oi0WJq9iaEJmTllnOubCb_XAT8XLj3cqktXmOccFVvTl2qRd7PoSXdZhp-7i44sk_JXgyj3nWEIKYy8M99mdfvrNhqFBEOaNHKa72dj2g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ_u0fOReRDEVBwl5dFYudFMcyatBXwjAyINW6WvTtMHRofdW0X9UjKxcALcnXt9u-6hCx_hDhJA51zL4d6T79mk73MPeK-LjE77qtsNXGtQsHF4WI_yvNijobuiSK7CLlCIIH1EiugefLaAVBFco3lB96yNLts_ytID7hKaOQ6ZHSKofT7xQ2ybWol4XawRVUvgShRMjwcVXChRWM8qVM9wBvCtvA4o9pYXckdFeVQgZO-oi0WJq9iaEJmTllnOubCb_XAT8XLj3cqktXmOccFVvTl2qRd7PoSXdZhp-7i44sk_JXgyj3nWEIKYy8M99mdfvrNhqFBEOaNHKa72dj2g&__tn__=%2ANK-R


 

03 березня 2020 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено «вуличне» інформування в Різунен-

ківському старостинському окрузі Коломацької селищної ради Харківсь-

кої області. 

 

 

 

 

 

 

05.03.2020 З метою належної реалізації Законів України «Про без-

оплатну правову допомогу» заступником начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Коноз М.В. проведено «вуличне» інформу-

вання в с. Куп’єваха Богодухівського району Харківської області.  

 

 

06.03.2020 З метою належної реа-

лізації Законів України «Про безоплатну правову допомогу» заступником 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги  Коноз М.В. проведено «вуличне» інформу-

вання в с. Павлівка Богодухівського району Харківської області.  

 

 

 

 

10.03.2020 З метою належної реалізації Законів України «Про безо-

платну правову допомогу» заступником начальника відділу правоп-

росвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Коноз М.В. проведено «вуличне» інформування в с. 

Івано - Шийчине Богодухівського району Харківської області.  

 

 

 

 

 



 

 

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

ОМС та клієнтів. 

Наприклад: 

 

11.02.2020 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбіт-

нєвою А.В.  було виготовлено буклет «Вчинення дій прирівня-

них до нотаріальних» 

 

 

 

11.02.2020 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою 

А.В.  було виготовлено методичні рекомендації  «Вчинення дій 

прирівняних до нотаріальних» 

 

 

 
 

 

21.02.2020 головним спеціалістом «Краснокутське БПД»  Охма-

том О.І.  в  с. Мурафа  було здійснено розміщення зовнішньої ре-

клами   

 

 

 

 

26.02.2020 року з метою інформування мешканців Коломаць-

кої селищної ради (ОТГ) Харківської області про функціону-

вання системи безоплатної правової допомоги працівниками 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги  було розміщено інформаційні плакати відповід-

ної тематики у транспортних засобах, які обслуговують меш-

канців громади і, зокрема, у «шкільних» автобусах. Плакати 

містять інформацію про види правових послуг, суб’єктів 

права на безоплатну правову  допомогу та порядок доступу до БПД, а також інформацію стосовно 

адреси розташування правового бюро. 

 

 

 



 

Також, Богодухівським МЦ на протязі 1-го кварталу 2020 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації: 

Наприклад: 

 

10 січня 2020 року в газеті " ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР " № 2 (868) опуб-

ліковані 2 (дві) статті правового характеру в якій надані юридичні 

консультації фахівців  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги щодо даних питань. 

 

 

 

 

17 січня 2020 року в газеті " ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР " № 3 (869) опублі-

кована стаття правового характеру в якій надана юридична консультація 

фахівців  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги щодо даного питання. 

 

 

 

 

21 січня 2020 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 5 опуб-

лікована стаття на тему: «ПРАВО НА ПАПЕРОВИЙ ПАС-

ПОРТ» в якій надані юридичні консультації головного спеціа-

ліста Відділу « Валківське бюро правової домоги»  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги  Коденко Н.Г. щодо даного питання. 

 

 

25 січня 2020 року в газеті "СІЛЬСЬКІ НОВИНИ" № 5 опублікована 

стаття на тему: "Допомагаєм дітям війни отримати кошти" в якій надані 

юридичні консультації начальника Відділу « Валківське бюро правової 

домоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги  Шульжик Т.О. щодо даного питання. 

 

 

 



 

31 січня 2020 року в  Богодухівській районній громадсько-ін-

формаційній газеті " МАЯК" № 5 (11344) опублікована 

стаття правового характеру в якій надана юридична консуль-

тація керівника  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Перепелиці Д.М. 

щодо даного питання. 

 

 

11.02.2020 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбіт-

нєвою А.В.  було складено статтю для ЗМІ «Дублікат заповіту» 

 

 

 

 

 

 

 

У 1-му кварталі 2020 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів 

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

татських нарадах.   

 

Так, наприклад: 
 

05.02.2020 Під головуванням першого заступника голови рай-

онної державної адміністрації В. Зирянової відбулось засідання 

комісії з питань захисту прав дитини у якому прийняв участь 

керівник  Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги  Перепелиця Д.М.  У ході за-

сідання розглянуто питання щодо надання неповнолітній дитині 

дозволу на укладення договору поділу спадкового майна та до-

цільності позбавлення батьківських прав батьків по відно-

шенню до їх малолітніх дітей.  

 

10.02.2020 року в залі засідань Коломацької районної дер-

жавної адміністрації Харківської області під головування 

заступника голови Коломацької РДА  Наталії Андрійче-

нко відбулося засідання комісії із захисту прав дитини. 

Участь у засіданні комісії приймав начальник відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Віктор Дорожко. Згідно порядку денного 

розглядалися питання щодо припинення згідно поданої 

заяви діяльності дитячого будинку сімейного типу, про 



поповнення прийомних сімей, виконання батьками – вихователями та прийомними батьками бать-

ківських обов’язків та затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та ді-

тей, позбавлених батьківського піклування. Всі матеріали справ, заяв були розглянуті, вислухані 

усі учасники засідання та запрошені, членами комісії надані відповідні рекомендації в межах норм 

чинного законодавства, з метою захисту прав та інтересів дітей. 

 

11.02.2020 Під головуванням голови директора Валківсь-

кого РЦСССДМ відбулось засідання комісії з питань взаємо-

дії суб'єктів соціального супроводу сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у якому прийняв участь нача-

льник відділу « Валківське бюро правової допомоги»  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги  Шульжик Т.О. У ході засідання було 

розглянуто низку питань, а саме: взяття під соціальний су-

провід осіб, про зняття з соціального супроводу осіб, про 

продовження соціального супроводу та про формування обліку сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

 

 

 

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

та розвиток системи надання правової допомоги населенню.  

09.01.2020 В приміщенні Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико – санітарної до-

помоги» Богодухівської районної ради Харківської обла-

сті відбулась робоча зустріч керівника даної установи  

Прошуті В.В. та інтегратора  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайла  Коноза. Вході зустрічі учасники заходу 

обговорили перспективи реалізації Меморандуму про 

співпрацю в 2020 році, який підписаний між  Богодухів-

ським місцевим центром з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги та медичним закладом ще в 2016 році.  

 

10.01.2020 В приміщенні Заміської сільської ради Валківського 

району Харківської області булп проведена робоча зустріч го-

ловою сільської ради Єфіменком М.В. на якій було обговорено 

питання, щодо розробки та затвердження Програми безоплат-

ної правової допомоги населенню Заміської сільської ради Вал-

ківського району Харківської області. Під час спілкування були 

обговорені актуальні проблеми, які виникають у жителів с. За-

міське, можливі шляхи їх вирішення.  



 

11.01.2020 В приміщенні Богодухівської філії Харківського 

обласного центру зайнятості відбулась робоча зустріч керів-

ника даної установи  Лещенко Н.В. та інтегратора  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайла  Коноза. Під час зустрічі було 

обговорено проблематику безробітних осіб та осіб, які пере-

бувають на обліку в центрі зайнятості.  

 

 

15.01.2020 В приміщенні Валківської РФ ХОЦЗ начальник 

відділу "Валківське бюро правової допомоги" Т.Шульжик 

взяла участь в робочій зустрічі з директором Валківської 

РФ ХОЦЗ А. Наріжною та начальником Валківського рай-

онного відділу з питань пробації Р. Бондаренком. 

Під час зустрічі було обговорено питання, щодо: 

✅ Проведення спільних інформаційно-консультаційних 

кампаній в територіальних громадах, 

✅ Залучення стейкхолдерів до заходів з шукачами роботи 

в центрі зайнятості, 

✅ Розповсюдження серед цільової аудиторії інформацію про сучасні онлайн послуги служби зай-

нятості, 

✅ Координація ресурсів за підходом кейс- менеджмент. 

 

 

 

16.01.2020 В приміщенні Громадської організації «Спі-

льна справа – Слобожанщина» відбулась робоча зустріч 

фахівця ГО Ольги  Дубинки та заступника начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної пра-

вової допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайла  

Коноза. Під час зустрічі учасники заходу обговорили пи-

тання надання безоплатної правової допомоги, основні ас-

пекти реалізації прав, пільг та гарантій відповідно до За-

кону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" учасників АТО/ОО, ветеранів війни та їх соціальний захист. 

 



21.01.2020 В приміщенні Богодухівського ліцею №3 Бо-

годухівської районної ради Харківської області відбу-

лася робоча зустріч Заступника начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги  Коноза Михайла 

та Директора даного закладу Свінченко І.А. В ході зу-

стрічі обговорено питання співпраці та проведення спі-

льних правопросвітницьких заходів. Під час спілкування 

розповсюджено друковані матеріали правового харак-

теру. 

 

22.01.2020 З метою підвищення правової свідомості 

підопічних установи та їх інформування щодо меха-

нізмів захисту своїх прав у повсякденному житті у 

приміщенні КУ Богодухівський геріатричний пансі-

онат відбулася робоча зустріч представника Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайла КОНОЗА та 

директора КУ Богодухівський геріатричний пансіо-

нат Оксани ЧАБАНЬ. В ході зустрічі обговорено пи-

тання співпраці та проведення спільних правопрос-

вітницьких заходів. 

 

06 лютого 2020 року у приміщенні зали засідань Коломаць-

кої селищної ради Харківській області відбулася робоча зу-

стріч  спеціалістів Головного управління Державної фіска-

льної служби України у Харківській області, керівництва 

Коломацької ОТГ, фахівців земельного відділу селищної 

ради з власниками земельних часток (паїв) і земельних ді-

лянок площею понад 2 гектари, які власними силами обро-

бляють ці ділянки. Участь у зустрічі  приймав Віктор Доро-

жко, начальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

07.02.2020 в Рябоконівській  сільській раді  начальником  відділу 

«Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєвою А.В.  було 

проведено робочу зустріч з головою Рябоконівської  сільської 

ради . 

 

 

 



18.02.2020 В приміщенні  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги пройшла 

робоча зустріч за участю керівника  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги  Перепелиці Д.М. та Сухининського сільського голови 

Горбунова М.В. В ході зустрічі було обговорено питання про 

співпрацю між  Богодухівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Сухининською 

сільською радою Богодухівського району Харківської області. 

 

20 лютого в приміщенні Богодухівського районного цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відбулося 

планове засідання групи взаємопідтримки прийомних ба-

тьків та батьків-вихователів. Під час зустрічі учасникам 

заходу роз’яснено зміни у законодавстві щодо грошового 

забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сі-

мейного типу. Надано консультації щодо захисту майно-

вих прав дітей-сиріт та ефективної взаємодії з підопіч-

ними. Обговорено вісім принципів якісного спілкування.  

 

05.03.2020 В приміщенні Куп’єваської сільської ради Бо-

годухівського району Харківської області відбулась ро-

боча зустріч за участю керівника  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги  Перепелиці Д.М. та Куп’єваського сільського го-

лови Доценко Т.І. В ході зустрічі було обговорено пи-

тання про співпрацю між  Богодухівським місцевим цент-

ром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та Куп’єваською сільською радою Богодухівського району 

Харківської області. 

 

 

 

            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: 

10.01.2020 заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги  Коноз М. В. в приміщенні 

КНП Богодухівська центральна районна лікарня Богоду-

хівської районної ради Харківської області за ініціативи 

керівника закладу  Грищенка М.І. організовано та прове-

дено правопросвітній семінар з працівниками даного за-

кладу на тему: «Права лікарів». 



 

14 січня 2020 року В приміщенні Коломацького районного суду 

Харківської області працівниками Відділу « Коломацьке бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги за сприянням 

керівника апарату Коломацького районного суду Харківської 

області Наталії  Селівестр для старшокласників ліцеїв Колома-

цької селищної ради було організовано та проведено День відк-

ритих дверей. Метою заходу є підвищення загального рівня пра-

вової культури учнів, формування у них поваги до права, підви-

щенням рівня обізнаності щодо діяльності суду. 

 

15.01.2020 В приміщенні Івано-Шийчинської сільської 

ради для працівників сільської ради організовано та про-

ведено правопросвітній захід на тему: «Як органи місце-

вого самоврядування і держава можуть відповісти на 

правові потреби громад» Участь у заході взяли заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайло  Коноз, провідний адвокат Богодухівсь-

кого району Харківської області  Перепелиця М.І., голова сільської ради  Хуповець Л.М. та праці-

вники органу місцевого самоврядування. 

 

15.01.2020 В приміщенні Богодухівського районного центру соціа-

льних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА органі-

зовано та проведено круглий стіл на тему: «Народження: правила 

реєстрації». Участь у заході приймали керівник Богодухівського 

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

духівської РДА Наталія  Чуйко, заступник начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Михайло  Коноз та керівник Центру надання адміністративних послуг Богодухів-

ської районної державної адміністрації  Кириченко О.В. 

 

15 січня 2020 року В приміщенні Коломацького селищного 

будинку культури головним спеціалістом Відділу " Колома-

цьке бюро правової допомоги"  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юрієм  Межерицьким проведено семінар для працівників 

відділу культури та туризму Коломацької селищної ради. 

Тема семінару: «Основні положення Проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обігу земель сільськогосподарського призначення». 

 

 



 

17.01.2020 року  В приміщенні Валківської районної філії Харківсь-

кого обласного центру зайнятості для осіб, які перебувають на об-

ліку в центрі зайнятості як безробітні було проведено семінар на 

тему :«Види правових послуг, доступ до безоплатної правоовї допо-

моги». 

Семінар провів головний спеціаліст Відділу « Валківське бюро пра-

вової домоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги  Коденко Н.Г. 

 

 

23.01.2020 інтегратор Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло  

Коноз з учнями Богодухівського ліцею №3 Богодухівської 

районної ради Харківської області провів правопросвітниць-

кий захід  на тему  «Ти і поліція».  У ході заходу фахівець 

центру розповів про права підлітків під час затримання, куди 

звертатися у разі захисту прав та номери телефонів системи 

безоплатної правової допомоги, національної «дитячої гаря-

чої лінії». 

 

23.01.2020 року В приміщенні Коломацького районного сектору фі-

лії державної установи «Центр пробації» в Харківській області від-

бувся круглий стіл за участю начальника Коломацького районного 

сектору філії державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області Тетяни  Хемліної, начальника сектору превенції Коломаць-

кого відділення Валківського ВП ГУНП України в Харківській об-

ласті Віталія  Обихвоста, головного спеціаліста Коломацької район-

ної філії Харківського обласного центру зайнятості Наталії  Долгої 

та головного спеціаліста Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрія  Межерицького.  

 

28.01.2020 В приміщенні Валківської районної філії об-

ласного центру зайнятості відбувся круглий стіл за уча-

стю представників Валківського районного відділу з пи-

тань пробації, Валківського районну центру соціальних 

служб для сімї, дітей та молоді Валківської РДА, праців-

ників Валківської районної філії обласного центру зайня-

тості та працівників Відділу « Валківське бюро правової 

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. В ході круг-

лого столу було проаналізовано стан співпраці між служ-

бами та визначення подальших шляхів співпраці у проведенні спільних заходів у сфері соціальної 

адаптації осіб, які потребують соціальної допомоги. 

 

 



29.01.2020 року В приміщенні Валківської загальоосві-

тньої школи І-ІІІ ступенів для учнів 11 класів було 

проведено правопросвітницький урок на тему "Законо-

давство України. Пошук правової інформації  мережах 

інтернет". Урок провела начальник відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. З дітьми було обговорено галузі  права, які 

існують в Україні, проаналізовано нормативну базу. 

Обговорено правові задачі та запропоновано відшу-

кати інформацію правового характеру в мережі інтернет. 

 

31.01.2020 В приміщенні Богодухівського ліцею №3 Богодухівсь-

кої районної ради Харківської області на запрошення директора 

даного закладу Свінченко І.А. інтегратором Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайлом  Конозом проведено профілактично-просвітни-

цький захід на теми: «Гендерна рівність та протидія домашньому 

насильству в сім’ї», «Зупинимо булінг разом!!!» для батьків та 

учнів навчального закладу. 

 

 

04.02.2020 року, напередодні 5-ї річниці підписання Закону 

України «Про пробацію», у приміщенні Коломацького рай-

онного сектору філії державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області начальником Коломацького районного 

сектору філії державної установи «Центр пробації» в Харків-

ській області Тетяною Хемліною спільно з працівниками від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги для суб’єктів пробації організовано та проведено 

правопропросвітницький відео лекторій. 

 

05.02.2020 року   В приміщенні відділу соціального супро-

воду Коломацької селищної ради начальник Відділу « Коло-

мацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної правової допомоги Віктор  

Дорожко провів правопросвітницький семінар з працівни-

ками установи. Тема семінару: «Закон України "Про соціаль-

ний захист дітей війни"». Необхідність проведення семінару 

викликана тим, що соціальні працівники об’єднаної громади 

обслуговують літніх, одиноких та немічних людей, біль-

шість з яких – саме «діти війни». 

 



 

05.02.2020 В Краснокутському районному відділі філії ДУ «Центр проба-

ції» начальником відділу Сбітнєвою А.В. було проведено лекцію «Пере-

ваги пробації  для особи, яка вчинила правопорушення»  

 

 

05.02.2020 начальник  відділу Сбітнєва А.В. взяла участь у засіданні 

круглого столу «Мета, завдання, види пробації, правовий статус пер-

соналу, органу пробації та суб»єктів пробації» який проходив в  Крас-

нокутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Харківсь-

кій області 

 

06.02.2020 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського 

ОЦЗ головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги » Охматом О.І. було проведено лекцію «Головні вимоги, яких по-

винні дотримуватись роботодавці при вивільненні працівників»  та на-

дана інформація про роботу правової платформи «WikiLegalAid»  

 

07.02.2020 В приміщенні Павлівської ЗОШ I-II сту-

пенів Богодухівської районної ради Харківської об-

ласті начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Михайлом Конозом проведено профілак-

тично-просвітницький виховну годину на 

теми: «Гендерна рівність та протидія домашньому насильству в сім’ї», «Зупинимо булінг разом!!!»  

для учнів старших класів даної школи. 

 

07.02.2020 інтегратор Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло  

Коноз з учнями  10 – х класів Богодухівської гімназії №1 Бо-

годухівської районної ради Харківської області провів право-

просвітницький захід  на тему  «Ти і поліція».  У ході заходу 

фахівець центру розповів про права підлітків під час затри-

мання, куди звертатися у разі захисту прав та номери телефо-

нів системи безоплатної правової допомоги, національної 

«дитячої гарячої лінії». 



 

10.02.2020 В приміщенні Крисинського НВК Богодухів-

ської районної ради Харківської області заступником на-

чальника відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайлом  Конозом проведено профілактично–

просвітницьку виховну годину на тему: « STOP 

SEXтинг» для учнів старших класів даного навчального 

закладу. 

 

18.02.2020 Начальником Відділу « Валківське бюро правової до-

помоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Т.О.  Шульжик було організо-

вано та проведено правопросвітницький захід на тему: «СТОП 

БУЛІНГ» для учнів 7-9 класів Гонтов'ярської філії КЗ "Валківсь-

кий ліцей ім. Олександра Масельського". 

 

 

 

25.02.2020 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського 

ОЦЗ головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги » Охматом О.І. було проведено лекцію «Угіддя як елемент земе-

льного кадастру. Кваліфікація угідь»  та надана інформація про роботу 

правової платформи «WikiLegalAid»   

 

 

 

26 лютого 2020 року  В приміщенні Коломацького районного вій-

ськового комісаріату Харківської області начальником Відділу « 

Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікто-

ром  Дорожко  проведено правопросвітницький семінар з фахів-

цями та службовцями військомату. Тема семінару: «Основні права 

військовослужбовців в українському законодавстві». 

 

 

26.02.2020 у Краснокутському районному відділі державної реєстра-

ції актів цивільного стану головним спеціалістом «Краснокутське 

БПД»  Охматом О.І.  було проведено лекцію для працівників 

ДРАЦСу «Про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції»» 

 



 

28.02.2020 інтегратор Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Михайло  Коноз  з учнями  10 – х класів 

КЗ "Богодухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2"  Бого-

духівської районної ради Харківської області про-

вів правопросвітницький захід  на тему  «Ти і полі-

ція».  У ході заходу фахівець центру розповів 

про права підлітків під час затримання, куди звер-

татися у разі захисту прав та номери телефонів си-

стеми безоплатної правової допомоги, національ-

ної «дитячої гарячої лінії». 

 

28.02.2020 В приміщенні Богодухівського відділу поліції 

ГУНП в Харківській області на запрошення начальника 

даного відділу  Ширині В.П. керівником  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Перепелицею Дмитром проведено 

семінар-навчання з питань запобігання і протидії коруп-

ції та заповнення і подання у 2020 році електронних де-

кларацій з працівниками поліції. Тема семінару – «Е – 

декларування: новації в законодавстві». 

 

 

28 лютого 2020 року  В приміщенні Шелестівського ліцею 

Коломацької селищної ради Харківської області працівни-

ками Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги організовано та проведено 

уроки правових знань для учнів молодших та старших 

класів даного ліцею. В ході правопросвітницьких заходів 

фахівець правого бюро Юрій  Межерицький спільно з уч-

нями розкривав питання, що таке «правопорушення» та 

«правомірна поведінка», які існують види та підстави юридичної відповідальності неповнолітніх.  

 

03.03.2020 Головним спеціалістом Відділу « Валківське 

бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги  Коденко Н.Г. було організовано та проведено пра-

вопросвітницький захід на тему: "Права неповнолітніх у 

трудових правовідносинах" для учнів 9-11 класів КЗ 

"Шарівського ліцею" Валківської районної ради Харків-

ської області. 

 

 



 

03.02.2020 В приміщенні Богодухівського ліцею №3 Богодухів-

ської районної ради Харківської області на запрошення дирек-

тора даного закладу Свінченко І.А. інтегратором Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Михайлом  Конозом для учнів 3 -4 класів даного нав-

чального закладу проведено інтерактивний урок на тему: «Права 

дитини». 

 

 

04.03.2020 В приміщенні Комунального закладу "Богоду-

хівський ліцей № 2" Богодухівської районної ради Харків-

ської області заступником начальника відділу правопросві-

тництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Михайлом  Конозом та заступ-

ником начальника Богодухівського районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України Наталією  Охмат проведено 

правову годину на тему: «Права та обов’язки неповнолітніх» для учнів 8 класів даного навчаль-

ного закладу. 

 

05 березня 2020 року  В приміщенні Коломацького районного се-

ктору філії державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області відбувся круглий стіл на тему: «Відновне правосуддя як 

напрямок захисту неповнолітніх»  за участю начальника Колома-

цького районного сектору філії державної установи «Центр про-

бації» в Харківській області Тетяни  Хемліної, начальника сек-

тору превенції Коломацького відділення Валківського ВП ГУНП 

України в Харківській області Віталія  Обихвоста, начальника 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Віктора  Дорожка, крім того для осіб, які перебувають на 

обліку у Коломацькому районному секторі Державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області Міністерства юстиції України організовано та проведено лекцію-бесіду «Профілактика 

правопорушень серед засуджених». 

 

11 березня 2020 року   В приміщенні Коломацької філії Хар-

ківського обласного центру зайнятості (ХОЦЗ) для осіб, які 

перебувають на обліку як шукачі роботи фахівцями Відділу « 

Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги та Коломацької філії ХОЦЗ було організовано та про-

ведено семінар на тему: «Гендерна нерівність на ринку праці 

в Україні». 

 

 



 

 

 

 

 

 

            На протязі 1-го кварталу 2020 року в Бого-

духівському МЦ проводились зустрічі з адвока-

тами, які взаємодіють з системою БВПД для прове-

дення анкетування та вивчення потреб адвокатів у 

навчанні, аналізу практики, обміну досвідом та об-

говорення проблемних питань співпраці. 

 

 

 

Проведено аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення укла-

дення контрактів з адвокатами БПД. 

 

Також з метою виявлення проблем та пошуку шляхів їх вирішення, проведено ряд аналізів 

діяльності МЦ, передбачених планом діяльності надання правової допомоги Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 1-й квартал 2020 

року.  

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 1-го кварталу 2020 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 дистанційних пун-

ктів.  

 

Так, наприклад: 

 

 

03.01.2020  В  приміщенні  Павлівської  сільської  ради  Богоду-

хівського  району  Харківської  області  відповідно  до  графіка  

роботи  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  право-

вої  допомоги    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  

безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

1.2 Клієнти отримують якісні послуги БПД 

1.3 Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 
своїх прав 

 



08.01.2019  В  приміщенні  Богодухівського  районного  відділу  філії  

державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області  Міністер-

ства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  роботи  діяв  дистанцій-

ний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги    Богодухівсь-

кого  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  до-

помоги. 

 

 

 

08  січня  2020  року  В  приміщенні  Коломацького  районного  сектору  

філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області  

Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  роботи  діяв  ди-

станційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  Від-

ділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

 

08.01.2019  В  приміщенні  Валківського  районного  відділу  

філії  державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  

області  Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  

роботи  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  

правової  допомоги  відділу  "Валківське  бюро  правової  допо-

моги"  Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безопла-

тної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

10.01.2020  В  приміщенні  Заміської  сільської  ради  Валківського  

району  Харківської  області  відповідно  до  графіка  роботи  діяв  

мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  від-

ділу  "Валківське  бюро  правової  допомоги"    Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допо-

моги. 

 

 

 

 



 

13.01.2020  року    В  приміщенні  Коломацької  районної  дер-

жавної  адміністрації  Харківської  області  діяв  дистанційний  

пункт  доступу  громадян  до  безоплатної  правової  допомоги  

Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухів-

ського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  

правової  допомоги.  Прийом  громадян  здійснювали  головний  

спеціаліст  правового  бюро  Юрій    Межерицький  та  перший  

заступник  голови  Коломацької  РДА  Володимир    Бабець. 

 

 

13.01.2020  року  В  приміщенні  Валківського  районного  відділу  філії  

державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області  Міністер-

ства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  роботи  діяв  дистанційний  

пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  відділу  "Валківське  

бюро  правової  допомоги"  Богодухівського  місцевого  центру  з  на-

дання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

13.11.2019  В  приміщенні  Сектору  освіти  Богодухівської  РДА  

Харківської  області  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безо-

платної  правової  допомоги    Богодухівського  місцевого  центру  з  

надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.     

 

 

 

14.01.2020  року  В  приміщенні  Коломацької  філії  Харківсь-

кого  обласного  центру  зайнятості  діяв  дистанційний  пункт  

доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  Відділу  «  Ко-

ломацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  

допомоги. 

 

 



15.01.2020  В  приміщенні  Центру  з  надання  адміністративних  послуг  

Богодухівської  РДА  Харківської  області  діяв  дистанційний  пункт  дос-

тупу  до  безоплатної  правової  допомоги    Богодухівського  місцевого  

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.     

 

 

 

 

17.01.2019  В  приміщенні  Богодухівського  районного  відділу  

філії  державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  об-

ласті  Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  

роботи  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  пра-

вової  допомоги    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  

безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

16.01.2020  В  приміщенні  Шелестівського  старостинського  округу  

Коломацької  селищної  ради  Харківської  області  діяв  мобільний  

пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  Відділу  «  Колома-

цьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  місцевого  центру  з  

надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

 

17.01.2020  року    В  приміщенні  Управління  соціального  захисту  

населення  Коломацької  районної  державної  адміністрації  Харківсь-

кої  області  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  право-

вої  допомоги  Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Бо-

годухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  

правової  допомоги. 

 

 

 



17.01.2020  В  приміщенні  Сазоно  –  Баланівської  сільської  ради  Бо-

годухівського  району  Харківської  області  відповідно  до  графіка  ро-

боти  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допо-

моги    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  

вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

 

 

21.01.2020  В  приміщенні  Різуненківського  старостинського  

округу  Коломацької  селищної  ради  Харківської  області  діяв  

мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  

Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухів-

ського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  

правової  допомоги. 

 

 

21  січня  2020  року    В  приміщенні  Коломацького  районного  сектору  

філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області  Мі-

ністерства  юстиції  України  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безо-

платної  правової  допомоги  Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допо-

моги»    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вто-

ринної  правової  допомоги.  В  ході  діяльності  дистанційного  пункту  

проведено  індивідуальне  консультування  особи,  яка  перебуває  на  об-

ліку  у  районному  секторі  пробації  щодо  порядку  оформлення  докуме-

нтів  на  земельну  ділянку.  Відвідувачу  надано  кваліфіковану  правову  

допомогу,  а  також  проінформовано  про  діяльність  Богодухівського  мі-

сцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  допомоги. 

 

22.01.2020  В  приміщенні  Комунальної  установи  Богодухівський  геріа-

тричний  пансіонат,  Департаменту  праці  та  соціального  захисту  насе-

лення,  Харківської  обласної  державної  адміністрації  діяв  виїзний  кон-

сультативний  пункт    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  бе-

зоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 



 

23.01.2020  В  приміщенні  Богодухівського  районного  

відділу  ДРАЦС  Східного  міжрегіонального  управ-

ління  Міністерства  юстиції  діяв  дистанційний  пункт  

доступу  до  безоплатної  правової  допомоги    Богоду-

хівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  

вторинної  правової  допомоги. 

 

28.01.2020  В  приміщенні  Крисинської  сільської  ради  Богоду-

хівського  району  Харківської  області  відповідно  до  графіка  

роботи  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  право-

вої  допомоги    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  

безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

28.01.2020  В  приміщенні  Валківської  філії  Харківського  об-

ласного  центру  зайнятості  діяв  дистанційний  пункт  доступу  

до  безоплатної  правової  допомоги  відділу  "Валківське  бюро  

правової  допомоги"  Богодухівського  місцевого  центру  з  на-

дання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

 

29.01.2020  року  В  приміщенні  Покровського  старостату  Коломацької  

селищної  ради  Харківської  області  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  

безоплатної  правової  допомоги  Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  

допомоги»    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  

вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

 

04.02.2020  В  приміщенні  Громадської  організації  «Спільна  

справа  –  Слобожанщина»  діяв  дистанційний  пункт  доступу  

до  безоплатної  правової  допомоги    Богодухівського  місцевого  

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.     

 

 



 

04.02.2020  В  Краснокутському  районному  відділі  філії  ДУ  

«Центр  пробації»  в  Харківській  області    начальником  відділу  

Сбітнєвою  А.В.  було  забезпечено  роботу  дистанційного  пункту. 

 

 

 

04  лютого  2020  року  В  приміщенні  Коломацького  районного  

сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харків-

ській  області  Міністерства  юстиції  України  діяв  дистанційний  

пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  Відділу  «  

Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  до-

помоги. 

 

 

 

05.02.2019  В  приміщенні  Богодухівського  районного  від-

ділу  філії  державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харків-

ській  області  Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  

графіка  роботи  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безо-

платної  правової  допомоги    Богодухівського  місцевого  

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допо-

моги. 

 

 

06.02.2020  За  сприянням  Дмитрівського  сільського  голови    

Волчкова  В.В.  в  приміщенні  Дмитрівської  сільської  ради  Бо-

годухівського  району  Харківської  області  діяв  мобільний  

пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги    Богодухів-

ського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  пра-

вової  допомоги. 

 

 

06.02.2020  В  приміщенні  Краснокутської  районної  філії  

Харківського  ОЦЗ  головним  спеціалістом  відділу  «Красно-

кутське  бюро  правової  допомоги  »  Охматом  О.І.  було  за-

безпечено  роботу  дистанційного  пункту. 

 



 

 

07.02.2020  року  В  приміщенні  Коломацької  філії  Харківського  облас-

ного  центру  зайнятості  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплат-

ної  правової  допомоги  Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допо-

моги»    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вто-

ринної  правової  допомоги. 

 

 

 

 

07.02.2020  В  приміщенні  Павлівської  сільської  ради  Богоду-

хівського  району  Харківської  області  відповідно  до  графіка  

роботи  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  право-

вої  допомоги    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  

безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

07.02.2020  в  Рябоконівській    сільській  раді    начальником    відділу  

«Краснокутське  бюро  правової  допомоги»  Сбітнєвою  А.В.    було  про-

ведено  виїзний  прийом  громадян. 

 

 

 

 

11.02.2020  В  приміщенні  відділу  ДРАЦС  по  Валківському  та  Коло-

мацького  районах  Східного  МУ  МЮ,  головним  спеціалістом  Відділу  

"  Валківське    бюро    правової    допомоги"  Богодухівського  місцевого  

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Коденко  

Н.Г.  спільно  начальником  відділу  ДРАЦС  Губським  І.О.  проведено  

спільний  прийом  громадян. 

 

 

 



14.02.2020  року    В  приміщенні  Управління  соціального  за-

хисту  населення  Коломацької  районної  державної  адмініст-

рації  Харківської  області  діяв  дистанційний  пункт  доступу  

до  безоплатної  правової  допомоги  Відділу  «  Коломацьке  

бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  місцевого  цен-

тру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

17.02.2020  начальником  відділу  «Краснокутське  бюро  правової  допо-

моги»  Сбітнєвою  А.В.  у  стаціонарному  відділенні    для  постійного  та  

тимчасового  проживання  Територіального  центру  Краснокутської  РДА  

було  забезпечено  роботу  дистанційного  пункту.   

 

 

 

18.02.2020  В  приміщенні  Крисинської  сільської  ради  Богодухів-

ського  району  Харківської  області  відповідно  до  графіка  роботи  

діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допо-

моги  Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  

вторинної  правової  допомоги. 

 

 

18.02.2020  В  приміщенні  Валківського  районного  відділу  філії  

державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області  

Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  роботи  

діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  до-

помоги  відділу  "Валківське  бюро  правової  допомоги"  Богоду-

хівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  

правової  допомоги. 

 

 

18  лютого  2020  року  в  приміщенні  Коломацького  районного  

сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харків-

ській  області  Міністерства  юстиції  України  діяв  дистанцій-

ний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  відділу  

«Коломацьке  бюро  правової  допомоги»  Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  до-

помоги. 

 

 



19.02.2020  В  приміщенні  Губарівської  сільської  ради  Богоду-

хівського  району  Харківської  області  діяв  мобільний  пункт  до-

ступу  до  безоплатної  правової  допомоги    Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допо-

моги. 

 

 

21.02.2020  в  Мурафській    сільській  раді    начальником    відділу  «Красно-

кутське  бюро  правової  допомоги»  Сбітнєвою  А.В.    було  проведено  виїз-

ний  прийом  громадян     

 

 

 

 

21.02.2020  В  приміщенні  Богодухівського  районного  відділу  

філії  державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  об-

ласті  Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  ро-

боти  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  право-

вої  допомоги  Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  

безоплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

21.02.2019  В  приміщенні  Мельниківської  сільської  ради  

Валківського  району  Харківської  області  відповідно  до  гра-

фіка  роботи  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безоплатної  

правової  допомоги  відділу  "Валківське  бюро  правової  до-

помоги"    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  без-

оплатної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

 

25.02.2020  В  приміщенні  Краснокутської  районної  філії  Хар-

ківського  ОЦЗ  головним  спеціалістом  відділу  «Краснокутське  

бюро  правової  допомоги  »  Охматом  О.І.  було  забезпечено  ро-

боту  дистанційного  пункту. 

 

 

 



26.02.2020  у  Краснокутському  районному  відділі  державної  реєст-

рації  актів  цивільного  стану  головним  спеціалістом  «Краснокут-

ське  БПД»    Охматом  О.І.    забезпечено  роботу  дистанційного  пу-

нкту. 

 

 

 

27.02.2020  у  Територіальному  центрі  обслуговування  громадян  (на-

дання    соціальних  послуг)  Краснокутської  районної  ради    головним  

спеціалістом  відділу  «Краснокутське  бюро  правової  допомоги  »  Ох-

матом  О.І.  було  забезпечено  роботу  дистанційного  пункту. 

 

 

 

 

03.03.2020  В  приміщенні  Різуненківського  старостинського  ок-

ругу  Коломацької  селищної  ради  Харківської  області  діяв  мобі-

льний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  Відділу  

«  Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  міс-

цевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допо-

моги. 

 

 

03  березня  2020  року  В  приміщенні  Коломацького  район-

ного  сектору  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  

Харківській  області  Міністерства  юстиції  України  діяв  ди-

станційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допо-

моги  Відділу  «  Коломацьке  бюро  правової  допомоги»    Бо-

годухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вто-

ринної  правової  допомоги. 

 

04.03.2020  В  приміщенні  Богодухівського  районного  відділу  фі-

лії  державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області  

Міністерства  юстиції  України  відповідно  до  графіка  роботи  діяв  

дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги    

Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вто-

ринної  правової  допомоги. 



 

 

05.03.2020  В  приміщенні  Куп’єваської  сільської  ради  Бого-

духівського  району  Харківської  області  діяв  виїзний  консу-

льтаційний  пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допо-

моги    Богодухівського  місцевого  центру  з  надання  безопла-

тної  вторинної  правової  допомоги. 

 

 

06.03.2020  В  приміщенні  Павлівської  сільської  ради  Бого-

духівського  району  Харківської  області  відповідно  до  

графіка  роботи  діяв  мобільний  пункт  доступу  до  безо-

платної  правової  допомоги    Богодухівського  місцевого  

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допо-

моги. 

 

 

10.03.2020  В  приміщенні  Богодухівського  районного  центру  

соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  Богодухівської  

РДА  діяв  дистанційний  пункт  доступу  до  безоплатної  пра-

вової  допомоги    Богодухівського  місцевого  центру  з  на-

дання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.     

 

 

10.03.2020  В  приміщенні  Івано  -  Шийчинської  сільської  ради  

Богодухівського  району  Харківської  області  діяв  мобільний  

пункт  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги    Богодухів-

ського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  пра-

вової  допомоги. 

 

 

 

10.03.2020  року  В  приміщенні  Коломацької  філії  Харківсь-

кого  обласного  центру  зайнятості  діяв  дистанційний  пункт  

доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  Відділу  «  Коло-

мацьке  бюро  правової  допомоги»    Богодухівського  місце-

вого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  до-

помоги. 

 

 

 



Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснено 6 виїз-

дів для надання адресної правової допомоги.  

Наприклад: 

06.02.2020 Заступником начальника відділу правопросвітниц-

тва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги  Коноз М.В. здійснена адресна правова допо-

мога в с. Новософіївка Богодухівського району Харківської 

області. Під час заходу мешканцю села було надано первинну 

правову допомогу шляхом надання консультації з земельного 

права. 

 

14.02.2020 року в м. Валки         17.02.2020 року м. Валки              25.02.2020 в смт. Ст.Мерчик      

здійснено адресну допомогу      здійснено адресну допомогу        здійснено адресну допомогу                                                                               

 

  

  

  

 

 

 

26.02.2020 року головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД  

Юрій Межерицький надав адресну правову допомогу в сел. Ко-

ломак. Під час заходу було надано первинну правову допомогу 

громадянину шляхом надання консультації, в ході якої було 

роз'яснено дії покупця у разі виявлення факту неналежної якості 

придбаного товару. 

 

04.03.2020 року смт. Ст.Мерчик 

 здійснено адресну допомогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

З метою обговорення пріоритетних напрямів діяльності у приміщенні  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги відбулась робоча нарада за участю працівників Центру та 

бюро правової допомоги. Під час наради, керівник центру  Перепелиця 

Дмитро проаналізував стан виконання плану за 2019 рік, зупинився на ре-

зультативних показниках роботи кожного бюро, довів пріоритетні на-

прями розвитку, планування та організації роботи Центру на 2020 рік. 
 

 

 

 

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

Луганської та Харківської областей, проведено аналіз діяльності Центру, оприлюднено звіт 

про виконання квартального плану роботи за 4-й квартал 2019 року. Також проводились ро-

бочі наради з питань організації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що вини-

кають під час роботи.  

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

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

проведення правопросвітницької роботи Центру 

Забезпечено проведення системного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на оди-

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

адвокатами, кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, кількості ви-

плачених коштів адвокатам за надання БВПД та інших аналізів роботи Центру по пріоритет-

них напрямках. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 819 звернень клієнтів. 664 особам надано правову консультацію, 107 особам складено за-

яву, скаргу та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру). 

     За наданням вторинної правової допомоги звернулось 48 осіб.  

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість звер-

нень по БППД 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги 

238 210 28 

2 Відділ «Валківське бюро» 229 215 14 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 183 181 2 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 169 165 4 

 Разом по МЦ 819 771 48 

              

1.4 Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 48 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 8 доручення адвокатам та 40 

наказів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

 

Адміністративне право  45 5% 

Адміністративне правопорушення  11 1% 

Житлове право 74 9% 

Земельне право 37 5% 

Кримінальне право 7 1% 

Кримінальний ПРОЦЕС 13 2% 

Пенсійне право 33 4% 

Податкове право 9 1% 

Сімейне право 134 16% 

Спадкове право 74 9% 

Трудове право 34 4% 

Цивільне право 53 6% 

Цивільний ПРОЦЕС 54 7% 

Соціальне забезпечення 74 9% 

Виконання судових рішень 57 7% 

Інші питання 110 13% 

 

                       

 

        



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 211 

жінки 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 1,4%

79 15,5%

74 14,5%

91 18,1%

89 17,5%

82 16,1%

52 10,2%

34 6,7%

 від 50 до 59 років включно 

 від 60 до 69 років включно 

 від 30 до 39 років включно 

 від 40 до 49 років включно 

 від 70 до 79 років включно 

 понад 80 років.

до 18 років

 від 18 до 29 років включно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

було прийнято:  

Малозабезпечені особи 36 75% 

Особи з інвалідністю 3 6% 

Діти без окремих категорій  2 4% 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 1 2% 

ВПО 1 2% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
5 10% 

 

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

 здійснено 27 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 60 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 173 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 99 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 128 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 71 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 151 інформаційний матеріал з питань надання БВПД. 

 надано 7 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 здій-

снених виїздів 

мобільних пун-

ктів/осіб, що 

отримали пра-

вову допомогу 

Кількість ді-

ючих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість 

ОМС та уста-

нов - провай-

дерів БПД, 

яким надано 

методичну 

допомогу  

Кількість про-

ведених право-

просвітниць-

ких заходів 

Кількість клієн-

тів, яким надано 

доступ до елект-

ронних сервісів 

МЮ 

 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 27/74 60/99 128 71 7 

1 
Богодухівський 

МЦ 11/26 11/20 20 21 3 

2 
Валківське 

бюро 5/10 10/20 34 16 2 

3 
Коломацьке 

бюро 6/15 15/27 14 19 2 

4 
Краснокутське 

бюро 5/23 24/32 60 15 0 

 

Директор Богодухівського МЦ  

з надання БВПД                                                                                  Перепелиця Д.М. 
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