
                                                                                                      Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2017 рік у I 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 1-му кварталі 2017 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підрозділи 

– бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової допо-

моги.  

 

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 2017 році в Луганській-Ха-

рківській 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 пра-

вової 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 було проведено 15 вуличних інформувань громадян з метою поширення 

інформації про систему БПД:  

 

12 січня 2017 року проведено вуличне інформування громадян села Різуненкове Коломацького рай-

ону Харківської області. 

 13 січня 2017 року проведено вуличне інформування громадян селища Коломак Коломацького рай-

ону Харківської області.  

16 січня 2017 року проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

17 січня 2017 року проведено вуличне інформування громадян міста Валки. 

31 січня 2017 року проведено вуличне інформування громадян села Шелестове Коломацького рай-

ону Харківської області, зокрема в районі залізничній станції «Коломак» (Південна Залізниця).  

3 лютого 2017 року проведено вуличне інформування мешканців села Покровка Коломацького рай-

ону Харківської області. 

03 лютого 2017 року проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

10 лютого 2017 року проведено вуличне інформування мешканців сел.Коломак, Коломацького рай-

ону Харківської області.  

10 лютого 2017 року проведено вуличне інформування мешканців м. Валки Харківської області. 

17 лютого 2017 року проведено вуличне інформування мешканців с.Шляхова, Коломацького району 

Харківської області.  

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



27 лютого 2017 року проведено вуличне інформування громадян села Шелестове Коломацького рай-

ону Харківської області, зокрема біля Шелестівської сільської ради.  

01 березня 2017 року  проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

06 березня року проведено вуличне інформування мешканців селища Коломак Харківської області. 

15 березня 2017 року проведено вуличне інформування громадян села Сінне Богодухівського рай-

ону Харківської області. 

29 березня 2017 року проведено вуличне інформування громадян селища Коломак, Коломацького 

району, Харківської області.  

 

 

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

надаються, працівниками Центру розміщувалась друкована інформація в установах та організаціях: 

16 січня 2017 року в приміщенні Коломацького відділення Укрпошти смт Коломак Харківської об-

ласті  

17 січня 2017 року в приміщенні АТ «Приват Банк» смт Коломак Харківської області  

27 січня 2017 року в приміщенні відділення Пенсійного фонду Коломацького району смт Коломак 

Харківської області 

31 січня 2017 року в приміщенні Коломацького районного суду Харківської області  

02 лютого 2017 року в приміщенні Богодухівського об'єднаного управління Пенсійного фонду Укра-

їни місто Богодухів Харківської області 

07 лютого 2017 року в приміщенні Шелестівського відділення «Укрпошта» с. Шелестове, Коломаць-

кого району, Харківської області 

08 лютого 2017 року в приміщенні Богодухівської міської ради Харківської області  



08 лютого 2017 року в приміщенні Коломацького районного сектора Головного управління Держав-

ної міграційної служби України в Харківській області 

15 лютого 2017 року в приміщенні Відділу освіти Богодухівської РДА, місто Богодухів Харківської 

області 

02 березня 2017 року в приміщенні Богодухівського відділення Райффайзен Банк Аваль, місто Бого-

духів Харківської області  

15 березня 2017 року в приміщенні Богодухівського районного сектору Головного управління Дер-

жавної міграційної служби України в Харківській області, місто Богодухів Харківської області  

17 березня 2017 року в приміщенні Богодухівського НВП УТОС Харківської області 

31 березня 2017 року в приміщенні Коломацької РДА  

 

 

 

 

Інформація в АТ “Приватбанк”      Інформація в відділенні пенсійного           Інформація в Богодухівській 

                                                             фонду Коломацького району                    міській раді 

 

 

 

 

 

   Інформація в міграційній службі                                   Інформація в Коломацькому районному суді 

   Коломацького району                                                         

 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи є посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

 
У 1-му кварталі 2017 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів 

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

татських нарадах.  Всього за звітний період прийнято участь у 8 таких заходах.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Так, 16 січня 2017 року на розширеній апара-

тній нараді Коломацької РДА, на якій були присутні 

керівники служб та підрозділів райдержадміністра-

ції, державних організацій та установ, підрозділів 

МНС та поліції, головний спеціаліст Відділу “Коло-

мацьке бюро правової допомоги” Межерицький 

Ю.М. розповів  про роботу проведену бюро в 2016 

році, поінформував про основні завдання Відділу 

“Коломацьке бюро правової допомоги” Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги на 2017 рік. Ознайомив при-

сутніх із змінами у законодавстві стосовно поси-

лення соціального захисту осіб, які мають право на 

гарантовану державою безоплатну вторинну пра-

вову допомогу та вступили у дію у січні 2017 року. 

 

20 лютого 2017 року В.о начальника відділу» Валківське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної правової допомоги Шульжик Те-

тяна Олексіївна виступила на апаратній нараді Валківської 

районної державної адміністрації. Під час виступу проінфо-

рмовано присутніх про результати роботи бюро правової 

допомоги. 

 

 

 

25 січня 2017 року під головуванням Коломацького селищ-

ного голови Бабця В.І. відбулося засідання виконавчого ко-

мітету Коломацької селищної ради. Згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю головний спеціаліст Відділу 

“Коломацьке бюро правової допомоги” Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Межерицький Ю.М. поінформував членів ви-

конкому про результати діяльності бюро правової допо-

моги у 2016 році, основні завдання відділу “Коломацьке 

бюро правової допомоги” на 2017 рік. Ознайомив присут-

ніх зі змінами у законодавстві стосовно посилення соціального захисту осіб, які мають право на га-

рантовану державою безоплатну вторинну правову допомогу, та вступили у дію у січні 2017 року. 

 

 

 

 

 

 



 

22 лютого 2017 року в.о. директора Богодухівського МЦ 

Бородавка А. прийняв участь в роботі сесії Губарівської 

сільської ради Богодухівського району Харківської обла-

сті. В ході роботи було розглянуто питання реалізації захо-

дів програми правової допомоги населенню територіальної 

громади. 

 

 

 

 

15 березня 2017 року В.о. директора Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Перепелиця Дмитро Миколайович взяв участь в де-

путатській нараді Сіннянської сільської ради Богодухівсь-

кого району Харківської області. В ході наради було розг-

лянуто питання прийняття програми правової допомоги на-

селенню територіальної громади. 

 

 

27 березня 2017 року в залі засідань Коломацької РДА відбу-

лася нарада під головуванням голови райдержадміністрації 

Сергія Яцюка. З інформацією про роботу відділу «Коломаць-

кого бюро надання первинної правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру за I квартал 2017 року виступив в.о. 

начальника відділу Дорожко В.В.  

 

 

 

 

    28 березня 2017 року у залі засідань Коломацької районної 

державної адміністрації під головуванням заступника голови 

райдержадміністрації Н.В.Андрійченко відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини. На виконання Мемора-

ндуму про співпрацю між Богодухівським місцевим центром 

з надання БВПД та службою у справах дітей Коломацької 

ОДА участь у засіданні комісії приймав в.о. начальника від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» В.В.Дорожко  

      

 

 

 



 

Також за звітний період в рамках підписаних меморандумів про співпрацю, та підписання 

меморандумів з установами з якими вони ще не були підписані, проведено 10 робочих зустрічей з 

керівниками ОМС, установ та організацій на яких розглянуті питання щодо подальшої співпраці, 

проведення спільних правоосвітніх заходів, питання надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. 

Наприклад: 

06 січня 2017 року  в.о. начальника відділу ”Валківське бюро правової 

допомоги” Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. провила робочу зустріч у Вал-

ківському районному військовому комісаріаті з військовим комісаром 

Валківського РВК Сіренком Олександром Анатолійовичем. Обговорені 

питання щодо подальшої співпраці, проведення спільних правоосвітніх 

заходів, питання надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО та учасникам бойових 

дій. Також було надано брошури для поширення серед військовослужбо-

вців, учасників АТО, працівників військового комісаріату. 

 

13 січня 2017 року в.о. начальника відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної пер-

винної правової допомоги Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Коноз М.В. проведено робочу зустріч з директором 

Богодухівського СНВК Ховановою Оленою Анатоліїв-

ною. Фахівець центру розповів про роботу Богодухівсь-

кого МЦ з надання БВПД та порядок звернення для на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги, про сис-

тему БПДта її переваги, які категорії осіб мають право на 

отримання такої допомоги, про основні напрямки діяльно-

сті Центру. Також були обговорені питання щодо подаль-

шої співпраці, проведення спільних правоосвітніх заходів. 

  

20 січня 2017 року згідно підписаного меморандуму про співпрацю 

в.о. начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Бо-

годухівського МЦ з надання БВПД Коноз М.В. проведено робочу 

зустріч з працівниками комунального закладу охорони здоров'я 

“Центр первинної медико - санітарної допомоги Богодухівського 

району” в ході якої фахівець центру розповів про роботу Богоду-

хівського місцевого центру з надання БВПД  

 

 

 

 



 

23 січня 2017 року в.о. начальника відділу «Валківське бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

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

бочу зустріч з начальником Управління соціального захисту насе-

лення Валківської районної державної адміністрації Горошко Іва-

ном Васильовичем. Результатом зустрічі стало підписання Мемора-

ндуму про співпрацю Богодухівського МЦ з надання БВПД з Уп-

равлінням соціального захисту населення Валківської районної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

08 лютого 2017 року в.о. начальника відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

проведено робочу зустріч з працівниками Ко-

ломацького районного сектору Головного уп-

равління Державної міграційної служби Укра-

їни в Харківській області під час якої підпи-

сано меморандум про співпрацю  

 

 

15 лютого 2017 року відбулася зустріч голов-

ного спеціаліста Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Юрія Межерицького, го-

лови Коломацької районної державної адмі-

ністрації Сергія Яцюка, Коломацького сели-

щного голови Володимира Бабця, помічника-

консультанта депутата Харківської обласної 

ради А.А. Дмитрієва - Валентини Віштейн, 

керівника Коломацького відділення Вал-

ківсього міжрайонного відділу Пенсійного 

фонду України Олени Чишко з воїнами-інте-

рнаціоналістами. В ході зустрічі обговорюва-

лися питання соціального та правового захи-

сту учасників бойових дій, пенсійного та медичного забезпечення колишніх воїнів-афганців.  

 

 

 



 

16 лютого 2017 року відбулась робоча зустріч в.о. 

начальника відділу "Коломацьке бюро правової до-

помоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги До-

рожко В.В.  з начальником Коломацького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Коломацької районної державної адміністрації. 

В ході зустрічі обговорювали шляхи взаємодії та 

співпраці між установами. Результатом зустрічі 

стало підписання Меморандуму про співпрацю.  

 

 

17 лютого 2017 року підписаний меморандум 

про співпрацю у сфері надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги між Богодухівським 

місцевим центром з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги в особі в.о. директора 

Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної правової допомоги Бородавкою А.І. та 

начальником Відділу освіти Богодухівської РДА 

Харківської області Повойко І. О. Метою підпи-

сання Меморандуму є співпраця і консолідація 

зусиль сторін, спрямованих на сприяння на-

данню правової допомоги та юридичних соціа-

льних послуг в інтересах осіб, які потребують 

безоплатної правової допомоги, а також забезпечення доступу до правової допомоги. 

 

 

23 лютого 2017 року в.о. начальника відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дорожко В.В. в приміщенні Коломацького 

районного військового комісаріату проведено робочу 

зустріч з працівниками військкомату. Метою зустрічі 

було обговорення питань з виконання заходів передба-

чених підписаним меморандумом.  

 

 

 

 

  

 



 

24 лютого 2017 року в.о. начальника відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

в приміщенні сектору з питань надання адміні-

стративних послуг при Коломацькій районній 

державній адміністрації проведено робочу зу-

стріч з працівниками сектору, під час якої були 

обговорені питання щодо подальшої співпраці, 

проведення спільних правоосвітніх заходів, ви-

їзних консультацій, робочих зустрічей з питань 

надання безоплатної правової допомоги. Ре-

зультатом проведення робочої зустрічі стало 

підписання меморандуму про співпрацю  

 

26 січня 2017 року у приміщенні Коломаць-

кої селищної ради Харківської області був 

організований та проведений круглий стіл на 

тему "Підвищення рівня правової поінфор-

мованості громадян щодо захисту їхніх прав 

та свобод". В ході круглого столу учасни-

ками було обговорено питання посилення со-

ціального захисту незахищених верств насе-

лення, активізації діяльності органів місце-

вого самоврядування у питанні інформу-

вання населення про правовий захист грома-

дян, а також працівником бюро були освіт-

ленні пріоритетні напрями діяльності сис-

теми БПД, зокрема щодо переорієнтації сис-

теми БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спромож-

ності та правових можливостей територіальних громад. 

 

 

Протягом І кварталу 2017 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих йому 

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

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

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

вої допомоги для незахищених верств населення.  

 

 

 

 

 

 



 

16 січня 2017 року в приміщенні управління соціального захисту 

населення Богодухівської РДА Богодухівського району Харків-

ської області фахівцем Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. спі-

льно з працівниками управління був проведений прийом грома-

дян, відповідно до графіка роботи "мобільних правових офісів".  

 

 

 

 

 

 

13 січня 2017 року фахівцями Відділу «Краснокут-

ське бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги здійснено прийом громадян у виїз-

них консультаційних пунктах : 

- В Качалівській сільській раді Краснокутського 

району Харківської області надана консультація 2 

особам  

- В Мурафській сільській раді Краснокутського рай-

ону Харківської області надана консультація 3 осо-

бам з питань  

- В Олексіївській сільській раді Краснокутського 

району Харківської області надана консультація 3 особам  

 

30 січня 2017 року в приміщенні управління соціаль-

ного захисту населення Богодухівської РДА Богодухів-

ського району Харківської області інтегратором Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з пра-

цівниками управління був проведений спільний прийом 

громадян, відповідно до графіка роботи "мобільних 

правових офісів".  

 

 

 

 

 



 

01 лютого 2017 року в.о. начальника відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дорожко Віктор Володимировичв приміщенні 

Різуненківської сільської ради Коломацького району Ха-

рківської області був проведений щомісячний прийом 

громадян, відповідно до графіка роботи "мобільних пра-

вових офісів. На прийом завітало двоє осіб з питаннями 

стосовно реформи медичного обслуговування в умовах 

сільської місцевості та припинення трудового договору 

за згодою сторін. Громадяни, які прийшли на прийом 

отримали кваліфіковану юридичну допомогу. 

 

03 лютого 2017 року головним спеціалістом відділу "Ко-

ломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Межерицьким Юрієм Миколайовичем в примі-

щенні Покровської сільської ради відбувся щомісячний 

прийом громадян, відповідно до графіка роботи "мобіль-

них правових офісів". На прийом завітало п’ять осіб з пи-

таннями оформлення спадщини, роз’яснення судового рі-

шення, поновлення на роботі після незаконного звіль-

нення, визнання особи недієздатною та поділ майна под-

ружжя. Громадяни, які прийшли на прийом отримали ква-

ліфіковану юридичну допомогу. 

 

03 лютого 2017 року працівником відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О. в приміщенні центру зайнятості було проведено 

прийом громадян відповідно до графіка роботи "мобільних 

правових офісів". На прийомі завітало 10 осіб.  

 

 

 

07 лютого 2017 року в.о. начальника відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко 

В.В. в приміщенні Шелестівської сільської ради провів щомі-

сячний прийом громадян відповідно до графіка роботи "мобі-

льних правових офісів". На прийом завітало п’ять осіб. 

 

 



 

 

24 лютого 2017 року працівником відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. в приміщенні центру зайнятості 

було проведено прийом громадян відповідно до графіка 

роботи "мобільних правових офісів". На прийомі завітало 

дві особи. 

 

 

 

01 березня 2017 року в.о. начальника відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги До-

рожко В.В. в приміщенні Різуненківської сільської ради Ко-

ломацького району проведений щомісячний прийом грома-

дян відповідно до графіка роботи "мобільних правових офі-

сів". На прийом завітала одна особа з питанням заповнення 

електронної декларації. Даній особі надана кваліфікована 

правова консультація. 

 

 

03 березня 2017 року начальником відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Дорожко В.В. в приміщенні Покровської сільської 

ради Коломацького району спільно з головою сільської 

ради Тільним Л.М. проведений щомісячний прийом 

громадян, відповідно до графіка роботи "мобільних 

правових офісів". На прийом завітало два мешканці 

села Покровки з питаннями правового характеру.  

 

 

 

 

 

 

 



 

06 березня 2017 року в приміщенні Богодухівської 

міської ради Богодухівського району Харківської об-

ласті, відповідно до графіка роботи працював мобіль-

ний 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 громадян. 

На прийом завітали 3 особи. Громадяни, які прийшли 

на прийом отримали кваліфіковану юридичну допомогу. 

 

 

07 березня 2017 року головний спеціаліст Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Межерицький Ю.М в рамках 

підписаного договору про співпрацю на 2017 рік в 

приміщенні сільської ради провів виїзний прийом 

громадян. На прийом завітали три особи з питань ад-

міністративного, медичного та земельного права.  

 

 

 

 

10 березня 2017 року в приміщенні Коломацької селищ-

ної ради Коломацького району Харківської області, від-

повідно до затвердженого графіка роботи, працював мо-

більний правовий офіс Відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. На 

прийом завітали 3 особи які отримали кваліфіковану 

юридичну допомогу.  

 

 

 

 

 

 

 



 

14 березня 2017 року відповідно до графіка ро-

боти "мобільних правових офісів" головним спе-

ціалістом відділу «Коломацьке бюро з надання 

правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Межерицький Ю.М. проведено прийом 

громадян у приміщенні Шляхівської сільської 

ради Коломацького району Харківської області. 

На прийом завітало троє громадян, якими надано 

ґрунтовні роз’яснення з питань які їх цікавили.  

 

 

 

 

15 березня 2017 року працівником відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О. в приміщенні центру зайнятості було проведено прийом 

громадян відповідно до графіка роботи "мобільних правових 

офісів". На прийомі завітало дві особи, їм було надано квалі-

фіковану допомогу. 

 

 

 

 

17 березня 2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кого НВП УТОС Харківської області працівни-

ками Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було 

створено та забезпечено роботу мобільного пун-

кту консультування для людей з обмеженими фі-

зичними можливостями.  Фахівець центру Коноз 

М.В розповів робітникам підприємства про ро-

боту Богодухівського місцевого центру з надання 

БВПД та порядок звернення для надання безопла-

тної вторинної правової допомоги, про систему безоплатної вторинної правової допомоги та її пере-

ваги, які категорії осіб мають право на отримання такої допомоги, про основні напрямки діяльності 

Центру.  

 

 



 

Також працівниками Богодухівського МЦ та Бюро БПД здійснено  виїзні прийоми громадян.  

Так, наприклад: 

12 січня 2017 року В.о. начальника відділу «Валків-

ське бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Шульжик Тетяна Олексіївна в примі-

щенні Високопільської сільської ради було проведено 

виїзний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

26 січня 2017 року В.о. начальника відділу «Валківське бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Шульжик Тетяна Олексії-

вна в приміщенні Шарівської сільської ради був проведений виїз-

ний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

10 лютого 2017 року головним спеціалістом відділу 

«Коломацьке бюро з надання правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Межерицьким 

Ю.М. здійснено виїзний прийом громадян у примі-

щенні Коломацької селищної ради Коломацького 

району Харківської області. На прийом завітали 4 

мешканці селища, які отримали кваліфіковану пра-

вову допомогу  

 

 

 



 

14 лютого 2017 року в.о. начальника відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Те-

тяна Олексіївна в приміщенні Ков’язької селещної ради був 

проведений виїзний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лютого 2017 року в.о. директора Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Бородавка Анатолій Іванович в приміщенні 

Шарівської селищної ради Богодухівського району Хар-

ківської області в рамках підписаного договору про спів-

працю а також на виконання затвердженої програми пра-

вової допомоги населенню Шарівської селищної ради на 

2017 рік був проведений виїзний прийом громадян. 

На прийом завітали п’ять осіб з питань цивільного, сі-

мейного та земельного права. Даним особам була надана 

кваліфікована правова допомога. 

 

 

14 березня 2017 року в.о. начальника відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Тетяною 

Олексіївною в приміщенні Сніжківської сільської ради був про-

ведений виїзний прийом громадян. На прийом завітали два гро-

маданина з питаннями про порядок приватизації земельної діля-

нки та про роз'яснення процедури розірвання шлюбу. Даним осо-

бам була надана кваліфікована правова допомога. З головою 

сільської ради було обговорено питання про подальшу спів-

працю та про можливість підписання договору про співпрацю. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.617815421738324/617815288405004/?type=3
https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.617815421738324/617815288405004/?type=3


 

15 березня 2017 року в.о. директора Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Дмитром Миколайовичем в при-

міщенні Сіннянської сільської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області був проведений виїзний прийом 

громадян. На прийом завітали дві особи, яким була на-

дана кваліфікована правова допомога. 

 

 

 

 Також працівниками проводились спільні прийоми громадян. Наприклад: 

 

13 січня 2017 року головним спеціалістом відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Межерицьким Юрієм Микола-

йовичем та головою Коломацької селищної ради Ба-

бця Володимиром Івановичем в приміщенні Колома-

цької селищної ради проведено спільний прийом гро-

мадян.  

 

 

 

 

12 січня 2017 року в приміщенні Богодухівського район-

ного відділу ДРАЦС Головного територіального управ-

ління в Харківській області в.о. начальником 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. спільно з начальником даного від-

ділу Рудичевою К.В. було проведено спільний прийом 

громадян Богодухівського району.  

 

 

 

 

 

 



 

17 січня 2017 року згідно підписаного меморандуму про співпрацю фа-

хівцем Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. та головним спеціалістом слу-

жби у справах дітей Богодухівської районної державної адміністрації 

Харківської області Шевченко Ольгою Павлівною в приміщенні Бого-

духівської РДА проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

17 січня 2017 року в.о. начальника відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги "Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги До-

рожко Віктором Володимировичем в приміщенні Різунен-

ківської сільської ради спільно з працівниками сільської 

ради проведено щомісячний прийом громадян.  

 

 

 

18 січня 2017 року згідно підписаного меморандуму про співпрацю в 

приміщенні центру надання адміністративних послуг Богодухівської 

РДА Харківської області фахівцем Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. ра-

зом з працівником центру Акуліч А.С. було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

 

 

 

18 січня 2017 року згідно підписаного меморандуму про 

співпрацю в приміщенні Богодухівського районного відділу 

з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального уп-

равління фахівцем Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

спільно зі старшим інспектором відділу Охмат Н.Л. було 

проведено спільний прийом громадян.  

 

 



 

 

01 лютого 2017 року згідно підписаного меморандуму про спів-

працю в приміщенні Богодухівського районного відділу з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального управління фахівцем 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. спільно з керівником відділу 

Скляровим Д.М. та працівниками відділу було проведено спільний 

прийом громадян. На прийом завітали 6 осіб, які перебувають на 

обліку. Підобліковим надано консультації та роз'яснення з правових 

питань.  

 

 

 

 

01 лютого 2017 року згідно підписаного меморандуму про спів-

працю в приміщенні центру надання адміністративних послуг 

Богодухівської РДА Харківської області фахівцем Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. разом з працівниками центру Акуліч 

А.С. та Стойчик О.В. було проведено спільний прийом грома-

дян. На прийом завітали 5 осіб яким надано консультації та 

роз'яснення з правових питань.  

 

 

08 лютого 2017 року згідно підписаного меморандуму про спів-

працю в приміщенні Відділу Держгеокадастру у Богодухівському 

районі, Харківської області фахівцем Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. разом з працівниками Відділу Церковною О.В. та Федоро-

вою О.М. було проведено спільний прийом громадян. На прийом 

завітали 5 осіб, яким надано консультації та роз'яснення з право-

вих питань.  

 

 

 

 

 

 



 

09 лютого 2017 року у приміщенні Коломацької районної 

державної адміністрації головний спеціаліст відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Межерицький Ю.М. провів прийом громадян. Громадянам 

надано консультації та роз'яснення з правових питань, дове-

дено графік роботи бюро, надано роз’яснення щодо переліку 

осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну 

вторинну правову допомогу та перелік послуг, які можуть 

надаватися працівниками бюро.  

 

 

14 лютого 2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу ДРАЦС Головного тери-

торіального управління в Харківській області в.о. 

начальника відділу правопросвітництва та взає-

модії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. з начальником 

відділу Рудичевою Каріною Вячеславівною, було 

проведено спільний прийом громадян Богодухів-

ського району. На прийомі завітало 6 осіб яким 

надано юридичну допомогу.  

 

 

16 лютого 2017 року згідно підписаного меморандуму між Богоду-

хівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та Богодухівським районним центром зайнятості в при-

міщенні Богодухівського районного центру зайнятості Харківської 

області в.о. начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз М.В. з заступником начальника відділу Бого-

духівського районного центру зайнятості Філіповою О.В. проведено 

спільний прийом громадян. За час прийому надано консультації пра-

вового характеру 7 громадянам  

 

 

 

 



 

16.02.2017 відповідно до підписаного Меморандуму про 

співпрацю між Богодухівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Коломацьким 

РС ГУДМС України в Харківській області організовано та 

проведено спільний прийом громадян в якому  приймав уч-

асть головний спеціаліст Відділу "Коломацьке бюро право-

вої допомоги" Ю.Межерицький. На прийом завітали 3 меш-

канці Коломацького району з питаннями, що стосувалися мі-

граційного законодавства України.  

 

01 березня 2017 року в.о. начальника відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

спільно з директором Коломацького районного центра со-

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Коломацької рай-

онної державної адміністрації Капустюк Ольгою Іванівною 

у приміщенні центру проведено прийом громадян.  За час 

прийому надано консультації правового характеру 3 грома-

дянам.  

 

 

01 березня 2017 року головним спеціалістом відділу "Коло-

мацьке бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги спільно з працівниками Коломацького районного 

центра зайнятості в приміщенні центру проведено прийом 

громадян.  За час прийому надано консультації правового 

характеру 3 громадянам.  

 

 

 

09 березня 2017 року у приміщенні Коломацької РДА 

проведений спільний прийом громадян головним дер-

жавним ревізором-інспектором Нововодолазького від-

ділення Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській обла-

сті Віри Л.А. та головним спеціалістом Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Межерицьким Ю.М. Громадянам надано 

консультації та роз'яснення з правових питань.  

 

 



 

15 березня 2017 року згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні центру надання 

адміністративних послуг Богодухівської РДА Хар-

ківської області фахівцем Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Книш О.І. спільно з працівником 

Стойчик О.В. було проведено прийом громадян. На 

прийом завітали 2 особи яким надано консультації 

та роз'яснення з правових питань.  

 

 

17 березня 2017 року згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Богодухівського 

районного відділу з питань пробації Північно-Схід-

ного міжрегіонального управління фахівцем Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. спільно з 

керівником даного відділу Скляровим Д.М. та пра-

цівниками відділу було проведено прийом грома-

дян. На прийом завітали 7 осіб, які перебувають на 

обліку. Підобліковим які завітали до відділу надано 

консультації та роз'яснення з правових питань.  

 

22 березня 2017 року згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Відділу Держгео-

кадастру у Богодухівському районі, Харківської об-

ласті фахівцем Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. спільно з працівником Відділу Церков-

ною О.В. було проведено прийом громадян. На 

прийом завітали 8 осіб яким надано консультації та 

роз'яснення з правових питань.  

 

29 березня 2017 року в приміщенні відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

начальником відділу державної виконавчої служби Гон-

чаренком В. А. та начальником відділу державної реєст-

рації актів цивільного стану Губським І. О. спільно з го-

ловним спеціалістом відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" Шульжик Тетяною Олексіївною було прове-

дено прийом громадян. 

  



 

27 березня 2017 року та 29 березня 2017 року в примі-

щенні Відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги»  проведено спільний прийом громадян із спеціа-

лістами Краснокутського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану та Краснокутського 

районного відділу державної виконавчої служби Голо-

вного територіального управління юстиції у Харківсь-

кій області.  

За консультацією звернулася три особи, стосовно по-

рядку стягнення виплат за комунальні платежі, суми 

отримання аліментів на дитину віком до 6 років та ре-

єстрація народження дитини в пологовому будинку. 

Всім присутнім була надана кваліфікована правова допомога. 

 

 

            З метою правопросвітницької діяльності, працівник центру та бюро проводили лекції, бесіди, 

диспути, круглі столи, заняття в школи правової освіти. Всього проведено 20 таких заходів. Напри-

клад: 

16 січня 2017 року начальником Відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Сбітнєвою Анжелікою Василівною в приміщені Козіївської 

ЗОШ І-ІІІ ст. було проведено лекцію «Права та обов'язки учнів».  

 

 

 

 

 

 

25 січня 2017 року працівник відділу «Валківське бюро правової 

допомоги» Шульжик Т.О. з працівником центру зайнятості прове-

дено спільний семінар для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні. 

 

 

 



 

6 лютого 2017 року в.о. начальника відділу «Валківське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. в приміщені Валківського ліцею ім. О.Масе-

льського для учнів 11 класу прочитала лекцію «Законода-

вчі аспекти прийому на роботу учнів та випускників вищих 

навчальних закладів». 

 

 

07 лютого 2017 року заступником начальника від-

ділу Богодухівського районного центру зайнятості 

Філіповою О.В. за участі В.о. начальника відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. прове-

дено семінар на тему: «Співбесіда з роботодавцем» 

(поради, підказки) для дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, випускників 2017 року, 

Комунального закладу «Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс»  

 

09.02.2017 року в.о. директора Богодухівського МЦ з 

НБВПД Бородавка А.І., на виконання Програми безо-

платної правової допомоги населенню Богодухівського 

міської ради на 2017 рік, проведено заняття в школі 

правової освіти для депутатів та квартальних Богодухів-

ської міської ради на тему «Фінансовий контроль щодо 

осіб уповноважених на виконання функцій місцевого 

самоврядування».  

 

 

 

16 лютого 2017 року працівник відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної допомоги Шульжик Т.О., спі-

льно з працівником Валкіського районного центру зайнятості 

провела лекцію для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні. 

 

 

 



 

 

16 лютого 2017 року в.о. начальника відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Дорожко В.В.  у Різуненківсь-

кому навчально-виховному комплексі Коломацького рай-

ону серед учнів дев’ятого класу провів лекцію на тему 

«Право неповнолітніх на навчання та житло». 

 

 

 

17 лютого 2017 року в приміщенні Комунального закладу 

охорони здоров’я «Центр первинної медико – санітарної до-

помоги Богодухівського району» Харківської області нача-

льником відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Дмитром Миколайовичем прочи-

тана лекція на тему : «Нова реформа охорони здоров’я» для 

медичних керівників та працівників Комунального закладу 

охорони здоров'я “Центр первинної медико - санітарної допомоги Богодухівського району” Харків-

ської області. 

 

17 лютого 2017 року в приміщенні Богодухівського лі-

цею № 3 серед учнів 4 – х класів «А» та «Б» був прове-

дений урок правових знань на тему : «Правова абетка». 

 

 

 

 

 

21 лютого 2017 року в рамках проведення правопросвітни-

цьких заходів в приміщенні Богодухівського районного 

відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіональ-

ного управління в.о. начальника відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. провів диспут для працівників відділу на тему : “На-

сильство в сім’ї”.  

 



 

23 лютого 2017 року в.о. начальника відділу право-

просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання бе-

зоплатної первинної правової допомоги Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. в приміщенні 

Богодухівського колегіуму №2 провів лекцію з уч-

нями 7 класів на тему: «Права та обов’язки дітей». 

 

 

  

24.02.2017 року в.о. начальника відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги Шульжик Т.О. на 

зборах громадської ради з розвитку міста Валки прочи-

тала лекцію на тему «Бюро правової допомоги його за-

вдання та функції».  

 

 

 

28 лютого 2017 року в приміщенні Коломацького районного 

центру зайнятості головним спеціалістом відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Межерицьким Юрієм Миколайовичем для осіб, які перебува-

ють на обліку в РЦЗ, як безробітні було прочитана лекцію на 

тему: «Трудовий строковий договір».  

 

 

 

01 березня 2017 року працівником відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної допомоги Шульжик Т.О., спі-

льно з працівником Валкіського районного центру зайнято-

сті проведено семінар на тему : «Відновлення загубленої 

трудової книжки » для осіб, які перебувають на обліку в цен-

трі зайнятості як безробітні. 

 

 

 



 

06 березня 2017 року головним спеціалістом відділу "Коло-

мацьке бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Межерицьким Юрієм Миколайовичем у Шелестівському на-

вчально-виховному комплексі Коломацького району Харків-

ської області серед учнів старших класів проведено лекцію 

на тему: «Права та обов’язки учнів».  

 

 

 

10 березня 2017 року проведено семінар з педагогічними пра-

цівниками Новоіванівського дошкільного навчального закладу 

Коломацького району на тему «Права та обов’язки батьків ді-

тей дошкільного віку». Участь у заході приймав головний спе-

ціаліст Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського МЦ з надання БВПД Ю.М.Межерицький.  

 

 

 

14 березня 2017 року головним спеціалістом Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Межерицьким 

Ю.М. спільно з провідним спеціалістом Коломацького 

районного центру зайнятості Сургай Людмилою Васи-

лівною для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні, проведено семінар на тему : 

«Підстави для постановки та зняття з обліку в центрі 

зайнятості».  

 

 

20 березня 2017 року в.о. начальника відділу право-

просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання бе-

зоплатної первинної правової допомоги Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. в приміщенні 

Богодухівського медичного коледжу було прове-

дено лекцію для керівництва та викладачів навчаль-

ного закладу на тему: «Права та обов’язки кура-

тора». 

 

 



 

29 березня 2017 року працівником відділу «Валківське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної допомоги Шу-

льжик Т.О., спільно з працівником Валкіського район-

ного центру зайнятості для осіб, які перебувають на об-

ліку в центрі зайнятості як безробітні проведено семі-

нар на тему : «Матеріальна відповідальність праців-

ника». 

 

 

 

28 лютого 2017 року працівниками відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" спільно з керівником 

Коломацького районного центра соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Коломацької районної державної 

адміністрації Капустюк Ольгою Іванівною проведено 

круглий стіл з працівниками центру на тему: «Правова 

допомога особам, які перебувають у складних життє-

вих обставинах».  

 

 

 

Працівниками Центру приймалась участь в тренінгах, презентаціях, навчаннях  та інших за-

ходах. 

 

 

31 січня 2017 року на базі Богодухівського районного 

будинку культури відбувся тренінг: «Поширення націо-

нального механізму взаємодії суб ’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні», 

Тренінг проведений фахівцями Харківської обласної 

державної адміністрації, організації з безпеки та співро-

бітництва в Європі та Міжнародної організації «Жіноча 

громада» На тренінзі були присутні представники Бого-

духівського місцевого центру з надання БПВД, На при-

кінці заходу інтегратор Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Коноз М.В. презентував присутнім літературно-

юридичну збірку «ПРОти НАСильства».  

 



 

2 лютого 2017 року у читальній залі центральної Богоду-

хівської бібліотеки при сприянні Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги відбулася презентація літературно-юридичної збі-

рки «ПРОти НАСильства».  

Працівник Богодухівського МЦ з надання БВПД Коноз 

М.В. розповів про збірку «ПРОти НАСильства», надав ін-

формацію як треба діяти при проявах насильства в сім’ї. 

 

 

 

09 лютого 2017 року в читальній залі центральної Бого-

духівської бібліотеки в.о. начальника відділу правопрос-

вітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД Коноз М.В. прийняв участь в нараді керів-

ників клубних закладів Богодухівського району в ході 

якої фахівець центру довів до відома присутніх про ро-

боту Богодухівського місцевого центру з надання БВПД 

та порядок звернення для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, про систему безоплатної вторинної 

правової допомоги та її переваги 

 

 

24 лютого 2017 року  працівники центру прийняли уч-

асть в тренінзі «Підвищення рівня толерантності серед 

правників під час роботи з дискримінованими групами 

(внутрішньо переміщеними особами, представниками 

ЛГБТ-спільноти та людьми, що живуть із ВІЛ» прове-

деному ВБО «Точка опори», за фінансової підтримки 

Фонду «GIZ» в рамках проекту «Friendly Doctor» для 

працівників Центрів БВПД Луганської області та Хар-

ківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Також Богодухівським МЦ проводилась консультативна допомога адвокатам щодо порядку офо-

рмлення актів за виконаними дорученнями, поширення серед адвокатів засобами електронного 

зв’язку інформації щодо навчальних заходів, круглий стіл «Кращі практики адвокатської діяльно-

сті», навчальні заходи для адвокатів з питань застосування стандартів якості по ЦАС. 

Наприклад:  

 

Повідомлення адвокатам від 20.03.2017 про скликання конференції адвокатів Харківської обла-

сті 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 березня 2017 року проведено круглий стіл «Кращі практики адвокатської діяльності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Богодухівським МЦ на протязі I-го кварталу 2017 року забезпечено поширення інформації про 

безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації, телебаченні та сайтах 

органів місцевого самоврядування: 

Наприклад: 

13 січня 2017 року в Богодухівській газеті “МАЯК” № 2 (11185) опублі-

кована стаття на тему: "ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО БЕЗОПЛА-

ТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ”. 

 

 

 

21 січня 2017 року в Коломацькій газеті “КОЛОМАЦЬКИЙ КРАЙ” № 03 

(3796) опублікована стаття на тему: "ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ”. 

 

 

 

 

 

 

16 лютого 2017 року в.о. начальника Валківського бюро БПД Шульжик Т.О. проведено виступ на 

радіо  

 

 

18.02.2017 року публікація в газеті «КОЛОМАЦЬКИЙ КРАЙ»  

№ 07 (3800) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.611093925743807/611093489077184/?type=3
https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.611093925743807/611093489077184/?type=3
https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.617311281788738/617310818455451/?type=3
https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.617311281788738/617310818455451/?type=3


 

25 лютого 2017 року в Коломацькій газеті “КОЛОМАЦЬКИЙ КРАЙ” № 08 (3801) опублікована 

стаття на тему: "БЕЗКОШТОВНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ОТРИМАЄ БІЛЬШЕ УКРАЇНЦІВ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 березня 2017 року в друкованому віснику Валківської міської 

ради “МІСТОК” № 52 (99) опублікована стаття на тему: "ПОРЯ-

ДОК ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ”. 

 

17 березня 2017 року в газеті “ВІСНИК БОГОДУХІВЩИНИ” № 11 опуб-

лікована стаття на тему: "ЯК ОТРИМАТИ СУБСІДІЮ ПЕРЕСЕЛЕ-

НЦЮ”. 

 

 

 

 

 

 

30 березня 2017 року на телеканалі ОТБ вийшла передача «Закон», з інформацією про роботу Бого-

духівського МЦ з надання БВПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.639542036232329/639541626232370/?type=3
https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.639542036232329/639541626232370/?type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також на протязі 1-го кварталу 2017 року в Богодухівському МЦ проводились зайняття з пра-

цівниками центру направлені на підвищення професійного рівня співробітників. 

 

 

Також, 27 березня 2017 року працівник Богоду-

хівського МЦ Коноз М.В. прийняв участь в семі-

нарі для  працівників місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги який 

був проведений на базі Головного територіаль-

ного управління юстиції у Харківській області. 

Теми семінару : "Механізм застосування Закону 

України "Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень", "Зняття арешту з майна", "Як 

зареєструвати новонароджену дитину батькам, 

які не мають документів" 

 

На протязі кварталу проводилась робота у довідковій онлайн-платформі «WikiLegalAid» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 березня 2017 року  в.о. директора Бо-

годухівського МЦ прийняв участь в  ке-

рівній нараді яка відбулась за участю 

директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги Вишневсь-

кого А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також з метою оцінки роботи Центру та виявлення проблемних питань, проводиться аналіз 

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

дення правопросвітницької роботи Центру 
 

 

 

 

 

 

 

                        На перший квартал 2017 року заходи не планувались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богодухівським МЦ придбана комп’ютерна програма елект-

ронного документообігу «M.E.Doc» яка використовується в ро-

боті відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгал-

терського обліку. 
 

 

 

 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



 

 

Організована робота дистанційних пунктів доступу до БПД через налагодження SKYPE-зв’язку.  

Так, наприклад: 

10 березня 2017 року  працівником  відділу «Валківського 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної правової допомоги  Шульжик Т.О., 

було проведено прийом громадян в Валківській районній 

центральній бібліотеці, також було налагоджено дистанцій-

ний зв'язок з бібліотекою (у вигляді програми SKYPE), для 

подальшої співпраці, та отримання правової допомоги в 

будь-який час.   

 

 

14 березня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано 

роботу дистанційного пункту доступу до БПД малозабезпечених осіб 

з Богодухівським районним центром зайнятості (у вигляді програми 

SKYPE), для отримання правової допомоги в будь-який час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.01.2017 по 31.03.2017 (за I квартал 2017 року) Богодухівським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

було зареєстровано 633 звернення клієнтів. 610 особам надано правову консультацію, за наданням 

вторинної правової допомоги звернулось 23 особи.  

 

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

№ з/п Найменування відділу МЦ Кількість зареєст-

рованих звернень 

Кількість наданих 

правових консульта-

цій 

Кількість отриманих пи-

сьмових звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та кон-

сультацій 

100 80 20 

2 Відділ «Валківське бюро» 104 102 2 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 214 214 0 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 215 214 1 

 Разом по МЦ 633 610 23 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 22 рішення про на-

дання БВПД та надано 10 доручень адвокатам та 12 наказів штатним працівникам  МЦ.  

По 1 письмовому зверненню надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

інше цивільне; 102 16% 

соціальне забезпечення; 77 12% 

 спадкове; 69 11% 

адміністративне; 60 9% 

договірне; 57 9% 

виконання судових рішень; 51 8% 

трудове; 49 8% 

земельне; 49 8% 

 сімейне; 48 8% 

 житлове; 23 4% 

 неправове питання; 22 3% 

інше 16 3% 

 медичне; 10 2% 

 



                       

         

 

 

 

 

чоловіки 290 

жінки 343 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

було прийнято по малозабезпеченим особам  18 (78%), внутрішньо переміщеним особам 2 (9%), 

інвалідам 1 (4%), особи на яких поширюється статус ветерана війни 1 (4%) та діти, які перебувають 

в скрутному становищі 1 (4%) 

 

 

 

 

до 18 років; 2 

 від 18 до 35 років включно; 159 

 від 35 до 60 років включно; 352 

 понад 60 років. 120 

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму 
18 

Люди з інвалідністю 1 

Внутрішньо переміщені особи 2 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 1 

Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання 

статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" 

1 



 

 

 

 

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

• здійснено 31 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4 дистанційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги; 

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

мобільних та діяльності дистанційного консультаційного пункту склала 101 осіб, в тому числі  91 

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

консультаційних пунктів та 10 осіб до дистанційного пункту доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 84 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 28 правопросвітницьких заходів. 

• розміщено у ЗМІ 58 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

• надано 5 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 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
31/91 4/10 37 28 5 

2 
Валківське 

бюро 
6/16 2/10 18 7 1 

3 
Коломацьке 

бюро 
13/39 0/0 0 7 1 

4 
Краснокутське 

бюро 
9/27 1/0 13 6 1 

 

 

В.о.директора Богодухівського місцевого центру 

з  надання безоплатної вторинної правової допомоги    Перепелиця Д.М.
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