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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2017 рік у II 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 2-му кварталі 2017 року Богодухівський місцевий центр та його структурні під-

розділи – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної пра-

вової допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з 

пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допо-

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

Луганській-Харківській областях. 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухів-

ського, Валківського, Краснокутського та Коломацького районів Харківської області, Богоду-

хівський МЦ постійно проводить заходи інформування громадян про систему та можливості 

безоплатної правової допомоги.  

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

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

торгових центрах, під час проведення вуличних акцій поширюють роздатковий матеріал про 

безоплатну правову допомогу, контактну та довідкову інформацію про Центр та Бюро. Також 

розміщується відповідна інформація на сайтах районних державних адміністрацій та міських 

рад, на сторінках Фейсбуку.  

 

На протязі кварталу було проведено 27 вуличних інформувань громадян з метою поши-

рення інформації про систему БПД:  

 

03.04.2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

06.04.2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» проведено «вули-

чне» інформування мешканців селища Коломак Коломацького району Харківської області.  

07.04.2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» проведено «вули-

чне» інформування громадян.  

11.04.2017 Краснокутським бюро правової допомоги в Краснокутському професійному аграр-

ному ліцеї, розповсюдження буклетів серед учнівської молоді. 

11.04.2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» проведено «вули-

чне» інформування на залізничній станції Коломак Південної залізниці 

11.04.2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Заброди Богодухівсь-

кого району Харківської області.  

20.04.2017 Краснокутським бюро правової допомоги в Громадській організації  «Краснокутська 

районна спілка ветеранів АТО» розповсюджено буклети серед учасників АТО. 

24.04.2017 року працівником відділу " Валківське бюро правової допомоги" було проведено ву-

личне i нформування в мiсті Валки. 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



28.04.2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» біля адміністра-

тивної будівлі Коломацького районного центру зайнятості, проведено «вуличне» інформування 

мешканців селища Коломак, Коломацького району, Харківської області.  

04.05.2017 фахівцями Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» розповсюджено бук-

лети серед працівників ООО «Богодухівський молзавод» 

10.05.2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Шуби Богодухівсь-

кого району Харківської області.  

15.05.2017 року Відділом " Краснокутське бюро правової допомоги було проведено вуличне iн-

формування в смт. Краснокутськ.  

16.05.2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян смт. Шарівка  Богодухівсь-

кого району Харківської області.  

16.05.2017  Краснокутським бюро правової допомоги в м. Краснокутськ, Харківської області 

проведене вуличне інформування біля банківських установ  

19.05.2017 року працівниками Відділу " Краснокутське бюро правової допомоги" було прове-

дено вуличне інформування в с. Олексіївка, Краснокутського району, Харківської області.  

29.05.2017  Краснокутським бюро правової допомоги в м. Краснокутськ Харківської області 

проведено «вуличне» інформування біля органів пенсійного фонду 

30.05.2017 року. було проведено вуличне інформування в місті Валки Харківської області приу-

рочене до міжнародного Дня захисту дітей. В цьому заході працівник центру розповів дітям про 

їхні права та обов’язки. 

30.05.2017 року було проведено вуличне інформування в смт. Коломак Харківської області при-

урочене до міжнародного Дня захисту дітей. В цьому заході працівник центру розповів дітям 

про їхні права та обов’язки. 

30.05.2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги проведено вуличне інформування в м. Богодухів Харківської області 

приурочене до міжнародного Дня захисту дітей. В цьому заході працівники центру розповіли 

дітям про їхні права та обов’язки. 

31.05.2017   Краснокутським бюро правової допомоги в м. Краснокутськ, Харківської області 

проведення «вуличного» інформування біля органів соціального забезпечення населення 

6.06.2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» проведено «вули-

чне» інформування у селі Шелестове Коломацького району Харківської області.  

13.06.2017 року інтегратором Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

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

хівського району Харківської області.  

16.06.2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

 



21.06.2017 року працівниками Відділу " Краснокутське бюро правової допомоги", було прове-

дено вуличне інформування в с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області.  

29.06.2017 року інтегратором Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги проведено вуличне інформування громадян села Івано-Шийчине Богоду-

хівського району Харківської області.  

 

29.06.2017 року працівником відділу "Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Валки Харківської 

області було проведено вуличне інформування.  

29.06.2017 року інтегратором Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Братениця Богоду-

хівського 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 ор-

ганізаціях: 

05 квітня 2017 року в приміщенні Коломацького районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

11 квітня 2017 року в приміщенні Валківської міської ради Харківської області. 



11 квітня 2017 року в приміщенні Забродівської сільської ради Богодухівського району Харків-

ської області   

03 травня 2017 року в приміщенні залізничного вокзалу станції Коломак, Південної залізниці ( 

с.Шелестове Коломацького району Харківської області ). 

06 червня 2017 року в приміщенні Шелестівської сільської ради Коломацького району Харків-

ської області. 

13 червня 2017 року в приміщенні Шарівської селищної ради Богодухівського району Харківсь-

кої області. 

21 червня 2017 року в кімнаті прийому громадян Коломацького відділення поліції Валківського 

відділу поліції Головного Управління національної поліції в Харківській області. 

21 червня 2017 року у громадській приймальні Коломацької селищної ради Коломацького рай-

ону Харківської області. 

29 червня 2017 року в приміщенні Івано-Шийчинської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області. 

29 червня 2017 року в приміщенні СТОВ «ім. ВАТУТІНА» село Івано-Шийчине Богодухівсь-

кого району Харківської області. 

29 червня 2017 року в приміщенні Братеницької сільської бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

Інформація в Коломацькому районному                             Інформація в Валківській міській раді 

центрі соціальних служб для сім"ї,  

дітей та молоді  

 

 

 

 

 

   Інформація в Забродівській сільській  раді                               Інформація в приміщенні вокзалу 

                                                                                                            залізничної станції Коломак 



                           

                                                                                                     

 

 

 

 

Інформація в Шелестівській сільській раді                Інформація в Шарівській селищній раді 

Коломацького району                                                   Богодухівського району 

  

 

 

 

 

 

Інформація в Коломацькому відділенні поліції Валківського відділу поліції головного управ-

ління національної поліції в Харківській області 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщення інформаційних та                                            Інформація в Івано-Шийчинській  

методичних матеріалів у громадській                                сільській раді Богодухівського району  

Коломацької приймальні селищної ради                            



 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація в СТОВ «ім. Ватутіна»                               Інформація в Братеницькій 

с.Івано-Шийчине Богодухівського                                сільській бібліотеці 

району 

 

Також розроблялись буклети, які розповсюджувались серед населення та клієнтів. Наприклад: 

 

Буклет, розроблений Валківським бюро БПД                    Буклет, розроблений Краснокутським бюро 

БПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одним із пріоритетних напрямків роботи, є посилення правової спроможності та право-

вих можливостей територіальних громад. 

 
У 2-му кварталі 2017 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підроз-

ділів брали участь в апаратних нарадах, засіданнях виконавчих комітетів та комісій, сесіях 

ОМС, депутатських нарадах.  Всього за звітний період прийнято участь у 5 таких заходах.  

 

Так, наприклад: 

 

12 травня 2017 року під головуванням Різуненківського сільського голови відбулася чергова се-

сія Різуненківської сільської ради Коломацького району. На виконання Договору про співпрацю 

між Богодухівським місцевим центром з надання БВПД та Різуненківською сільською радою до 

участі у сесії було запрошено начальника відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Доро-

жко Віктора Володимировича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 травня 2017 року під головуванням Шарівського селищного голови відбулися загальні збори 

громадян смт. Шарівка Богодухівського району Харківської області. На виконання Договору 

про співпрацю між Богодухівським місцевим центром з надання БВПД та Шарівською селищ-

ною радою до участі у зборах було запрошено фахівців Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

 

 

 

 

 



22 травня 2017 року у залі засідань Коломацької районної державної адміністрації під голову-

ванням заступника голови райдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. На виконання Меморандуму про співпрацю між 

службою у справах дітей Коломацької РДА і Богодухівським 

місцевим центром з надання БВПД участь у засіданні комісії 

приймали фахівці Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги». 

 

 

21 червня 2017 року під головуванням Олексіївьского сільського голови, відбулася чергова се-

сія Олексіївської сільської ради Краснокутського району. На виконання Договору про спів-

працю між Богодухівським місцевим центром з надання БВПД та Олексіївською сільською ра-

дою до участі у сесії було запрошено начальника Відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєву Анжеліку Василівну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 червня 2017 року В. о. директора Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М. прийняв участь у засіданні адміністративної ко-

місії виконавчого комітету Богодухівської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

Також проводились робочі зустрічі, на яких розглядались питання про подальшу спів-

працю та розвиток системи надання правової допомоги населенню. 

 

 

 

 



04.04.2017 Краснокутським бюро правової допомоги, Богодухівського МЦ з надання БВПД в 

Китченківській сільській раді проведена зустріч з депутатами сільської ради. 

 

05.05.2017 року  в приміщенні відділу "Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги пройшла робоча зустріч 

працівника бюро Шульжик Тетяни Олексіївни  та дирек-

тора Валківського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Харківської області Веселової 

Наталії Вікторівни.   

 

 

 

 

 

26.05.2017 року В.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М. та інтегратором даного центру 

Коноз М. В. здійснено робочу зустріч з директором Бого-

духівського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Богодухівської РДА, Харківської області 

Чуйко Н.Є.  

 

30.05.2017 року В.о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелицею Д.М. здій-

снено робочу зустріч з керівниками виконавчих 

служб Валківського та Коломацького районів  

Гончаренко В.А., Абрамовим Р.М. Були обгово-

рені питання щодо подальшої співпраці, прове-

дення спільних правопросвітницьких заходів.  

 

 



30.05.2017 року в приміщенні відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» В.о. дирек-

тора Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М. здійснено робочу зу-

стріч з начальником відділу з питань призна-

чення перерахунку та виплат пенсій Валківсь-

кого об’єднаного УПФУ в Харківській області 

Чишко О.М.  Були обговорені питання щодо 

подальшої співпраці, проведення спільних 

правопросвітницьких заходів.  

 

                    Протягом II кварталу 2017 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкова-

них йому бюро продовжували роботу по спрощенню доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, зокрема для соціально-незахищених верств населення. Шляхом створення мобільних 

та дистанційних пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і 

вторинної правової допомоги для незахищених верств населення. Також працівниками Богоду-

хівського МЦ та Бюро БПД здійснено  виїзні та особисті прийоми громадян.  

 

03 квітня 2017 року в приміщенні Богодухівської міської 

ради Богодухівського району Харківської області відпо-

відно до графіка роботи працював мобільний правовий 

офіс Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги.  В. о. директора МЦ Пе-

репелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

04 квітня 2017 року працівниками Відділу «Коло-

мацьке бюро з надання правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги в приміщенні 

Шелестівської сільської ради був проведений що-

місячний прийом громадян.  

 

 

 



 

05 квітня 2017 року за в приміщенні Різуненківської сіль-

ської ради Коломацького району відбувся щомісячний 

прийом громадян, відповідно до графіка роботи "мобіль-

них правових офісів".  

 

 

 

 

06 квітня 2017 року в приміщенні Богодухівської район-

ної державної адміністрації Харківської області, відпо-

відно до графіка особистого прийому осіб, які потребу-

ють безоплатної первинної правової допомоги, з пи-

тань, що належать до компетенції районної державної 

адміністрації відбувся особистий прийом громадян  в. о. 

директора Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Перепелицею 

Д.М. 

07 квітня 2017 року в приміщенні Покровської сільської ради 

Коломацького району відповідно до Договору про співпрацю у 

сфері надання безоплатної допомоги та затвердженого графіка 

проведення консультувань відбувся особистий прийом грома-

дян начальником Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Дорожко В.В.  

 

 

 

 

11 квітня 2017 року в приміщенні Забродівської 

сільської ради Богодухівського району Харків-

ської області згідно підписаного договору про 

співпрацю та відповідно до графіка роботи, пра-

цював мобільний правовий офіс Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. В. о. директора 

Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Перепе-

лицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 



12 квітня 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 гра-

фіка роботи "мобільних правових офісів".  

 

 

 

03 травня 2017 року начальником Відділу «Красно-

кутське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого  центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Сбітнєвой А.В. в  приміщенні 

Краснокутського районного центру зайнятості 

було проведено консультування громадян з числа 

внутрішньо переміщених осіб.  

 

 

 

 

04 травня 2017 року в приміщенні Богодухів-

ської районної державної адміністрації Хар-

ківської області, відповідно до графіка осо-

бистого прийому осіб, які потребують безо-

платної первинної правової допомоги, з пи-

тань, що належать до компетенції районної 

державної адміністрації відбувся особистий 

прийом громадян  в. о. директора Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. 

 

05 травня 2017 року в приміщенні Покровської 

сільської ради, Коломацького району відповідно 

до Договору про співпрацю у сфері надання безо-

платної допомоги та затвердженого графіка про-

ведення консультувань працював мобільний пра-

вовий офіс. Прийом громадян проводив началь-

ник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дорожко В.В.  

 



 

10 травня 2017 року в приміщенні сільського 

клубу с. Шуби Богодухівського району Харківсь-

кої області згідно підписаного договору про спів-

працю та відповідно до графіка роботи, працював 

мобільний правовий офіс Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. В. о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. був прове-

дений прийом громадян. 

 

11 травня 2017 року в приміщенні сільської 

ради, село Губарівка, Богодухівського району, 

Харківської області згідно підписаного дого-

вору про співпрацю та відповідно до графіка 

роботи, працював мобільний правовий офіс Бо-

годухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Фахівцем 

Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Кова-

лем В.В. був проведений прийом громадян. 

 

13 травня 2017 року у приміщенні Управління соціа-

льного захисту населення (УСЗН) Коломацької рай-

онної державної адміністрації на виконання Мемора-

ндуму про співпрацю у сфері надання безоплатної 

допомоги між Богодухівським місцевим центром з 

надання БВПД та УСЗН Коломацької РДА для осіб з 

вадами здоров’я діяв мобільний пункт консульту-

вання. Прийом громадян здійснювали фахівці Від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського МЦ.  

 

 

 

 



15 травня 2017 року в приміщенні Богоду-

хівської міської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області, відповідно до гра-

фіка роботи працював мобільний правовий 

офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги. В. о. директора Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею 

Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

16 травня 2017 року в приміщенні Шарівського 

клубу, смт. Шарівка, Богодухівського району 

Харківської області, відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс Бого-

духівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. В. о. ди-

ректора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М. був проведений 

прийом громадян. 

 

16 травня 2017 року начальником відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко Віктором 

Володимировичем в приміщенні Шелестівської сільської ради відбувся щомісячний прийом 

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

 

17 травня 2017 року працівником відділу 

"Валківське бюро правової допомоги" Бого-

духівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Шу-

льжик Т.О. в приміщенні центру зайнятості 

було проведено прийом громадян відпо-

відно до графіка роботи "мобільних право-

вих офісів".  

 

 

 



19 травня 2017 року працівниками Відділу «Краснокут-

ське бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого  центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги був проведений виїзний прийом громадян в 

Олексіївській сільській раді, Краснокутського району, 

Харківської області.  

 

 

 

23 травня 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 сільської ради був проведений 

виїзний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

30 травня 2017 року в приміщенні Відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги від-

бувся особистий виїзний прийом громадян 

в. о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. 

 

 

02 червня 2017 року начальником Відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Сбітнєвою А.В. в приміщенні Рябоконівської сільської 

ради відбувся щомісячний прийом громадян, відповідно 

до графіка роботи "мобільних правових офісів.  

 



 

02 червня 2017 року начальником Відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Сбітнєвою А.В. в приміщенні Любівської  сільської ради 

відбувся щомісячний прийом громадян, відповідно до 

графіка роботи "мобільних правових офісів.  

 

 

 

06 червня 2017 року в приміщенні Шляхівської 

сільської ради Коломацького району Харківської 

області діяв мобільний правовий офіс відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян про-

водив головний спеціаліст бюро Ю.М. Межериць-

кий.  

 

 

 

07 червня 2017 року начальником відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дорожко Віктором Володимировичем в приміщенні Рі-

зуненківської сільської ради відбувся щомісячний прийом 

громадян, відповідно до графіка роботи "мобільних пра-

вових офісів".  

 

 

08 червня 2017 року В.о. начальника Відділу «Валківське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Тетяна Олексіївна в приміщенні Високопільської 

сільської ради Валківського району Харківської області, в 

рамках підписаного договору про співпрацю, був проведе-

ний виїзний прийом громадян. 

 



 

13 червня 2017 року в приміщенні Шарівської селищ-

ної ради Богодухівського району Харківської області 

згідно підписаного договору про співпрацю та відпо-

відно до графіка роботи, працював мобільний право-

вий офіс Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.Працівни-

ками центру Церковною Л.А. та Коноз М.В. був про-

ведений прийом громадян. 

 

13 червня 2017 року в приміщенні Шляхівської 

сільської ради Коломацького району Харківської 

області працював мобільний правовий офіс відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян здійс-

нював начальник відділу Дорожко В.В.  

 

 

 

 

16 червня 2017 року відбулася зустріч начальника відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Віктора 

Дорожко з працівниками Коломацького районного центру зайня-

тості, у ході якої було обговорено питання щодо створення та ор-

ганізації роботи дистанційного пункту консультування на базі цієї 

установи. 

Було узгоджено графік консультувань, основну суть проблемних 

питань, з якими звертаються особи, які перебувають на обліку у 

службі зайнятості. 

 

 

29 червня 2017 року в приміщенні Івано-Шийчинської 

сільської ради, Богодухівського району, Харківської об-

ласті відповідно до підписаного договору про співпрацю, 

працював мобільний правовий офіс Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. В. о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М. був проведений прийом грома-

дян. 

 



 

29 червня 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 Гонтовоярської сільської ради працював мобі-

льно-правовий офіс. 

 

 

 

29 червня 2017 року в приміщенні Братеницької сільської 

бібліотеки Івано-Шийчинської сільської ради Богодухівсь-

кого району відповідно до підписаного договору про спів-

працю працював мобільний правовий офіс Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Прийом вели В. о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелиця Д.М., інтегратор центру Коноз М.В. та Перепелиця М.І. - адвокат з яким 

підписано меморандум про співпрацю в сфері надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

05.04.2017 року у відділі «Валківське бюро правової допомоги» відповідно до графіку прове-

дення спільних консультацій було проведено спільне консультування з начальником Валківсь-

кого районного відділу  державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції в Харківській області Гончаренком Віктором Анатолійовичем, Начальником Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області Чурсіним та Директором регіональ-

ного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганскій та Харківських об-

ластях Бородавкою Анатолієм Івановичем.  

 



 

05 квітня 2017 року в приміщенні Відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги старшим державним виконавцем 

Коломацького районного відділу державної викона-

вчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області Чернецькою В.В. спі-

льно з головним спеціалістом відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Межерицьким Ю.М. про-

ведено спільний прийом громадян.  

 

 

14 квітня 2017 року головним спеціалістом відділу "Ко-

ломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Межерицьким Ю.М. було проведено прийом 

громадян за участю секретаря Коломацької селищної 

ради Обихвост О.П.  

 

 

 

19 квітня 2017 року в приміщенні центру на-

дання адміністративних послуг Богодухівської 

РДА Харківської області фахівцем Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. спі-

льно з працівником центру Акуліч А.С. було 

проведено прийом громадян.  

 

 

20 квітня 2017 року в приміщенні ГО «СПІЛЬНА 

СПРАВА – СЛОБОЖАНЩИНА»  фахівцем Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Коноз М.В. з працівником ГО 

Дубинкою О.І. було проведено спільний прийом грома-

дян.  

 

 



21 квітня 2017 року в приміщенні Богодухівського районного від-

ділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управ-

ління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мініс-

терства юстиції України фахівцем Богодухівського місцевого цен-

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

з працівниками даного відділу було проведено спільний прийом 

громадян.  

 

 

 

 

24 квітня 2017 року в приміщенні Відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги начальником Коломацького 

районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Абрамовим Р.М. з начальни-

ком відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" 

Дорожко В.В. проведено спільний прийом грома-

дян.  

 

 

 

03 травня 2017 року в приміщенні Богоду-

хівського районного відділу з питань про-

бації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання криміна-

льних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України фахівцем Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. з працівниками даного відділу було 

проведено спільний прийом громадян.  



 

12 травня 2017 року в приміщенні Відділу «Краснокутське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого  цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової було  прове-

дено спільний прийом громадян із головним спеціалістом 

відділу державної реєстрації друкованих засобів масової 

інформації та громадських формувань  Управління держа-

вної реєстрації Головного територіального управління юс-

тиції у Харківській області Агафоновою Оксаною Сергіїв-

ною 

13 травня 2017  в приміщенні Відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого  центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги  було  про-

ведено спільний прийом громадян з начальником Красно-

кутського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Харківсь-

кій області Кравченко Тетяною Вікторівною.  

 

 

13 травня 2017 року в приміщенні Богодухівського район-

ного відділу ДРАЦС Головного територіального управ-

ління в Харківській області в.о. директора Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. разом з начальни-

ком даного відділу Рудичевою Каріною Вячеславівною, 

було проведено спільний прийом громадян Богодухівсь-

кого району.  

 

17 травня 2017 року в приміщенні центру надання 

адміністративних послуг Богодухівської РДА Хар-

ківської області фахівцем Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. разом з працівниками цен-

тру Кириченко О.В. та Акуліч А.С. було проведено 

спільний прийом громадян.  

 



29 травня 2017 року фахівцями Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Ковалем В.В. та Коноз М.В. за участі 

начальника Служби у справах дітей Богодухівської 

районної державної адміністрації Харківської області 

Галілей З.М. в приміщенні Богодухівської РДА про-

ведено спільний прийом громадян.  

 

 

31 травня 2017 року працівником відділу "Ва-

лківське бюро правової допомоги" Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О. разом з  директором Валківського район-

ного центру зайнятості Наріжною А.М. в при-

міщенні центру зайнятості було проведено 

спільний прийом громадян.  

 

 

 

13 червня 2017 року в приміщенні Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги згідно підписаного меморандуму 

проведений спільний прийом громадян головним 

спеціалістом відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 

Церковною Людмилою Анатоліївною та провідним 

адвокатом Богодухівського району Харківської обла-

сті Віталієм Івановичем Векленко. 

 

16 червня 2017 року в приміщенні Богоду-

хівського районного відділу ДРАЦС Голов-

ного територіального управління в Харківсь-

кій області працівниками Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Церковною Л.А. 

та Коноз М.В. з начальником відділу 

ДРАЦС Рудичевою Каріною Вячеславівною 

було проведено спільний прийом громадян 

Богодухівського району.  

 



26 червня 2017 року в приміщенні Відділу освіти 

Богодухівської РДА Харківської області праців-

ником Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. з керівником відділу  освіти Повойко 

І.О., було проведено спільний прийом громадян 

Богодухівського району.  

 

 

                                                                                АДРЕСНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  

11 квітня 2017 року фахівцями Богодухів-

ського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Пе-

репелицею Д.М. та Коноз М.В. була на-

дана адресна правова допомога в селі 

Шийчине, Богодухівського району, Хар-

ківської області.  

 

 

 

 

 

10 травня 2017 року фахівцями Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д.М. та Коноз М.В. 

була надана адресна правова допомога в селі Шуби, 

Богодухівського району, Харківської області.  

 

 

 

10 травня 2017 року фахівцями Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. та 

Коваль В.В. була надана адресна правова до-

помога в селі Заброди, Богодухівського рай-

ону, Харківської області.  

 

 

 



11 травня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. та Коваль 

В.В. була надана адресна правова допомога в селі Губарівка, Богоду-

хівського району, Харківської області.  

 

 

 

 

 

 

30 травня 2017 року в.о. директором Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д.М. та начальником від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Дорожко 

В.В. була надана адресна правова допомога в смт. Ко-

ломак, Харківської області.  

 

 

01 червня 2017 року працівниками Богоду-

хівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та 

працівником Богодухівського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Богодухівської РДА була надана ад-

ресна правова допомога в с.Павлівка,  Бого-

духівського району, Харківської області.  

Працівники центру відвідали малозабезпе-

чену сім’ю з прийомними дітьми за їх міс-

цем проживання. Діти отримали подарунки від Богодухівського МЦ з надання БВПД та Богоду-

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

 

01 червня 2017 року працівники Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги та працівник Богодухівсь-

кого районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА за уча-

сті голови Павлівської сільської ради Богодухів-

ського району Харківської області Заяц І.М. відві-

дали малозабезпечену сім’ю з прийомними 

дітьми за їх місцем проживання,  де була надана 

адресна правова допомога.   

 



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

бесіди, диспути, круглі столи, заняття в школи правової освіти. Всього проведено 34  заходи. 

Наприклад: 

03 квітня 2017 року головним спеціалістом Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Ю.Межерицьким в приміщенні Новоіванівського дошкільного 

навчального закладу Коломацького району проведено семінар з 

педагогічним колективом даного закладу. Тема семінару « Пра-

вове виховання в ДНЗ – актуальність проблеми, шляхи реаліза-

ції».  

 

 

11.04.2017 Краснокутським бюро правової допомоги, Богодухів-

ського МЦ з надання БВПД в Краснокутському професійному аг-

рарному ліцеї,  проведено лекцію на тему  «Торгівля людьми та 

як їй запобігти» В заході взяли участь 19 осіб з числа учнівської 

молоді . 

 

 

12 квітня 2017 року в приміщенні Валківського район-

ного центру зайнятості в.о. начальника відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної правової допомоги 

Шульжик Т. О. провела лекцію для осіб, які перебува-

ють у центрі зайнятості на обліку, як безробітні на тему 

"Матеріальна відповідальність працівників".  

 

 

14.04.2017 Краснокутським бюро правової допомоги Богоду-

хівського МЦ з надання БВПД в Краснокутському РЦЗ, прове-

дено лекцію «Офіційне працевлаштування – мій захист». 

 

 

 



19 квітня 2017 року в приміщенні Валківського район-

ного центру зайнятості В.о. начальника відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної правової допомоги 

Шульжик Т. О. лекцію для осіб, які перебувають у центрі 

зайнятості на обліку, як безробітні на тему : "Бюро пра-

вової допомоги, його завдання та функції".  

 

 

 

19.04.2017 Краснокутським бюро правової допомоги, Богодухівського 

МЦ з надання БВПД в Каплунівському НВК проведена лекція на тему 

«Право на безоплатну допомогу». 

 

 

 

 

19 квітня 2017 року В.о. начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги 

Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. в приміщенні Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було проведено лекцію для учасників 

АТО  на тему: «Права учасників АТО». 

 

21 квітня 2017 року В.о. начальником відділу правоп-

росвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Коноз М.В. в приміщенні Бо-

годухівського районного відділу з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України було проведено семі-

нар на тему: «Проблемні питання захисту прав ВПО». 



 

       В рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії 

про домашнє насильство 11 травня 2017 року в примі-

щенні Богодухівського аграрного ліцею фахівцем Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ковалем В.В. проведено 

лекцію для учнів на тему : “Насильство в сім’ї”.   

 

 

12 травня 2017 року фахівцями Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого  центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в приміщенні Краснокутського район-

ного центру зайнятості було проведено семінар на тему «То-

ргівля людьми та як їй запобігти».  

 

       

 

 В рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії про до-

машнє насильство 15 травня 2017 року в приміщенні Бо-

годухівського ліцею № 3 фахівцем Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ковалем В.В. проведено лекцію для учнів 

дев’ятих класів на тему : “Насильство в сім’ї”.      

 

16 травня 2017 року в.о. начальника відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик Т. О. провела для учнів 7-х, 8-х та 9-х класів лекцію на 

тему "Права людини".  З дітьми було обговорено, які права 

їм надано, які обов'язки на них покладено та запропоновано 

для перегляду відеоролик "Історія прав людини".  

  

 



17 травня 2017 року в приміщенні Валківського районного 

центру зайнятості в.о. начальника відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної правової допомоги Шульжик Т. О. про-

вела саме лекцію для осіб, які перебувають у центрі зайня-

тості на обліку, як безробітні на тему : "Поняття первинної 

та вторинної правової допомоги".  

 

19 травня 2017 року в  приміщенні Олексіївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Краснокутського району, Харківської області праців-

никами Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Бо-

годухівського місцевого  центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено лекцію для учнів 

старших класів на тему : «Торгівля людьми, та як їй запобі-

гти». 

 

 

26 травня 2017 року головним спеціалістом відділу "Ко-

ломацьке бюро правової допомоги", Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Межерицьким Ю. М. в приміщенні Ко-

ломацького навчально-виховного комплексу ім. Героя 

Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коломацького району 

Харківської області для учнів 10-х класів прочитано ле-

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

 

31 травня 2017 року в приміщенні Валківського районного 

центру зайнятості в.о. начальника відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної правової допомоги Шульжик Т. О. прове-

дено лекцію для осіб, які перебувають у центрі зайнятості на 

обліку, як безробітні на тему : "Завдання та функції бюро пра-

вової допомоги".  

 

31.05.2017 Краснокутським бюро правової допомоги в Красно-

кутському РЦЗ проведено  лекцію на тему «Легальна зайнятість-

гарантія захисту трудових прав».  

 

 

 



01 червня 2017 року в приміщенні Богодухівської міської ради в.о. Ди-

ректора Богодухівського МЦ з НБВПД Перепелицею Д.М. на вико-

нання Програми безоплатної правової допомоги населенню Богодухів-

ського міської ради на 2017 рік, проведено заняття в школі правової 

освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради на 

тему «Децентралізація влади : об’єднання громад».  

 

 

 

06 червня 2017 року на виконання плану заходів з 

проведення роз’яснювальної кампанії для грома-

дян України, стосовно їх прав та обов’язків в рам-

ках запровадження ЄС безвізового режиму для 

України в приміщенні Богодухівської районної 

центральної бібліотеки м. Богодухів, Харківської 

області В.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М. для працівників 

центру та працівників Богодухівського районного 

відділу ДРАЦС Головного територіального управління в Харківській області проведений круг-

лий стіл на тему : «ВІДКРИЙ ЄВРОПУ – БЕЗ ВІЗ».  

 

07 червня 2017 року в.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. в приміщенні Богодухівського районного 

відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та про-

бації Міністерства юстиції України для працівників відділу 

проведено семінар на тему: «Збережи свої гроші». 

08 червня 2017 року начальником відділу "Коломацьке бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко Ві-

ктором Володимировичем у Різуненківському навчально-ви-

ховному комплексі Коломацького району Харківської області 

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

 

 

09 червня 2017 року в приміщенні Богодухівського 

районного центру зайнятості в.о. директора Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. для 

працівників центру проведений круглий стіл на тему : 

«Розширення доступу до безоплатної первинної пра-

вової допомоги».  

 



 

26 червня 2017 року в Комунальному закладі охо-

рони здоров’я «Центр первинної медико – санітар-

ної допомоги Богодухівського району» Харківської 

області інтегратором Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. для працівників закладу про-

читана лекція на тему : “Насильство в сім’ї”.     

 

26 червня 2017 року начальником Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко Вікто-

ром Володимировичем в приміщенні Коломацького районного 

будинку культури для осіб, які перебувають на обліку у Колома-

цькому районному центрі зайнятості Харківської області, прове-

дено семінар на тему: «Збережи свої гроші». 

 

27.06.2017  Краснокутським бюро правової допомоги, Богодухівського МЦ з надання БВПД для 

осіб  засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі в приміщенні бюро проведено 

лекцію  «Конституційні права громадян України»  

 

29 червня 2017 року в приміщенні Братеницької 

сільської бібліотеки  Івано-Шийчинської сільської 

ради  Богодухівського району Харківської області 

в.о. директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. для громадян села була прочи-

тана лекція на тему : «Створення стабільної сис-

теми безоплатної правової допомоги в місцевій 

громаді».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богодухівським МЦ на протязі II-го кварталу 2017 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації та 

сайтах органів місцевого самоврядування: 

Наприклад: 

 

Стаття в газеті «Коломацький край»                             Стаття в газеті “Богодухівський вісник” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття в газеті “Слово ветерана”                                     Стаття в газеті "Місток" 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

15.05.2017 року здійснено виступ                                 Стаття в газеті "Вісник Богодухівщини" 

на Валківському районному радіо                                                      

 

 



 

Стаття в газеті "Вісник Богодухівщини"                       Стаття в газеті "Коломацький край" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття в газеті "Вісник Богодухівщини"                    Стаття в газеті "Вісник Богодухівщини" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

заходах. 

 

13 квітня 2017 року працівниками МЦ прийнято уч-

асть в Семiнарi по Проблемах соцiально-правового 

характеру, що виникають у ВПО на новому місці 

проживання. 

 

 

 

 

 

 

27 квітня 2017 року в.о. директора Богодухівського МЦ з 

надання БВПД Перепелиця Д.М. прийняв участь в нав-

чальному семінарі на тему : «Взаємодія органів юстиції та 

центрів БВПД при реалізації повноважень у сфері реєстра-

ції громадських об’єднань». 

 

28 квітня 2017 року працівники Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги взяли участь у навчальному се-

мінарі в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Харківській області, на якому були висві-

тлені питання права інтелектуальної власності, 

зміни до процесуального законодавства та питання 

державної реєстрації громадських формувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



Також за звітний період з метою розширення системи БПД, Богодухівським МЦ підпи-

сані договори та меморандуми про співпрацю. Так, наприклад: 

 

11 квітня 2017 року підписано меморандум про співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги з Валківською 

районною організацією ветеранів.  

 

 

 

13 квітня 2017 року підписано меморандум про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допомоги 

між Богодухівським місцевим центром з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги та Валківською 

міською радою.  

 

 

 

 

 

24 квітня 2017 року підписано меморандуму про спів-

працю Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги з сектором 

державної реєстрації Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області.  

 

 

 

05.05.2017 підписано меморандум про співпрацю з Валків-

ським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді.  

 

 

 

 

 

 



 

30 травня 2017 року підписаний меморандум про 

співпрацю у сфері надання безоплатної вторинної 

правової допомоги між Богодухівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та Богодухівським районним цент-

ром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Богодухівської РДА Харківської області.  

 

 

 

29 червня 2017 року підписаний договір про 

співпрацю у сфері надання безоплатної право-

вої допомоги між Богодухівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та Івано-Шийчинською сільсь-

кою радою  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ганської та Харківської областей, проведено аналіз діяльності Центру, оприлюднено звіт про 

виконання квартального плану роботи за 1-й квартал. Також проводились робочі наради з пи-

тань організації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що виникають під час ро-

боти. Проведені моніторинги роботи Валківського та Коломацького бюро правової допомоги.  

 

Так, наприклад: 

 

30 травня 2017 року згідно плану роботи на 2017 рік Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в.о. директора Центру проведено виїзний моніторинг, 

спостереження та оцінювання надання Валківським та Коломацьким бюро правової допомоги Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 



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

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

проведення правопросвітницької роботи Центру 
 

 

 

 

 

 

 

                       Також на протязі II-го кварталу 2017 року в Богодухівському МЦ проводи-

лись круглі столи для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД. Наприклад: 

 

23 травня 2017 року в приміщенні Бого-

духівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

проведений круглий стіл з провідними 

адвокатами Богодухівського району Хар-

ківської області на тему: «Кращі прак-

тики адвокатської діяльності». 

Захід проведено головним спеціалістом 

відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами даного центру Церковна Лю-

дмила Анатоліївна. 

Участь у круглому столі взяли В.о. директора Центру Перепелиця Дмитро Миколайович  та 

знавці своєї справи, адвокати-практики Віталій Іванович Векленко, Микола Іванович Перепе-

лиця, Павло Олександрович Пономаренко. 

 

 

30 травня 2017 року в приміщенні Відділу «Ва-

лківське бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Валківського 

району, Харківської області проведений круг-

лий стіл на тему: «Кращі практики адвокатської 

діяльності». 

Захід проведено В.о. начальником відділу «Ва-

лківське бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Тетя-

ною Олексіївною. Участь у круглому столі взяли В.о. директора Центру Перепелиця Дмитро 

Миколайович, В.о. начальника бюро та знавець своєї справи, адвокат-практик Борисова Ірина 

Миколайївна, яка плідно співпрацює з Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 



 

 

 

 

 

 

 

В Богодухівському МЦ в роботі відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку використовується 

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

 

 

 

 

 

 

Організована робота дистанційних пунктів доступу до БПД через налагодження SKYPE-

зв’язку.  

Так, наприклад: 

 

11 травня 2017 року працівниками Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги організовано ро-

боту дистанційного пункту доступу до БПД для 

громадян села Губарівка, Богодухівського рай-

ону, Харківської області (у вигляді програми 

SKYPE), для отримання правової допомоги.  

 

15 червня 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги було налагоджено дистанцій-

ний зв'язок з Коломацькою центральною районною бібліотекою Ко-

ломацького району, Харківської області (у вигляді програми скайп), 

для подальшої співпраці, та отримання правової допомоги. Послу-

гами дистанційного пункту доступу скористалися 2 відвідувачі біб-

ліотеки, яким були надані консультації з земельного та договірного 

права. 

 

 

Забезпечено проведення системного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на 

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

послуг адвокатами, кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, кількості 

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

пріоритетних напрямках. 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01.04.2017 по 30.06.2017 (за 2 квартал 2017 року) Богодухівським місцевим 

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

підрозділами, було зареєстровано 593 звернення клієнтів. 567 особам надано правову консуль-

тацію, за наданням вторинної правової допомоги звернулось 26 осіб.  

 

  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 

письмових звернень 

про надання БВПД 
 

1 
Відділ правової інформації та кон-

сультацій 
144 122 22 

 

2 Відділ «Валківське бюро» 109 106 3 
 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 163 163 0 
 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 177 176 1 
 

 Разом по МЦ 593 567 26 
 

         

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, за звітний період було прийнято 

33 рішення про надання БВПД,  надано 8 доручень адвокатам та 25 наказів штатним працівни-

кам  МЦ.  

По 0 письмовому зверненню надано  відмову у наданні БВПД. 

    В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

інше цивільне; 133 22% 

 спадкове; 61 10% 

соціальне забезпечення; 59 10% 

 сімейне; 59 10% 

адміністративне; 49 8% 

земельне; 49 8% 

договірне; 47 8% 

виконання судових рішень; 38 6% 

трудове; 29 5% 

 житлове; 24 4% 

 неправове питання; 17 3% 

 медичне; 14 2% 

інше 14 2% 

                       



          

 

 

 

 

 

 

соціальне 
забезпечення;

9,95%

спадкове;
10,29%

сімейне;
9,95%

медичне;
2,36%

трудове;
4,89%

адміністративне;
8,26%земельне;

8,26%

договірне;
7,93%

житлове;
4,05%

інше цивільне;
22,43%

виконання судових 
рішень;
6,41%

неправове 
питання;

2,87%

інше
2,36%

РОЗПОДІЛ
КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ ЗА КАТЕГОРІЄЮ 

ПИТАНЬ

чоловіки
44%

жінки
56%

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІЦЕВОГО ЦЕНТРУ
З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ

чоловіки 260 

жінки 333 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18 років;
0,17% від 18 до 35 років 

включно;
23,78%

від 35 до 60 років 
включно;

52,61%

понад 60 років.
23,44%

Розподіл клієнтів місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за віком

до 18 років; 1 

 від 18 до 35 років включно; 141 

 від 35 до 60 років включно; 312 

 понад 60 років. 139 

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму 
20 80% 

Люди з інвалідністю 1 4% 

Внутрішньо переміщені особи 2 8% 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 1 4% 

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" 

0 0% 



 

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

шень було прийнято по малозабезпеченим особам  20 (80%); внутрішньо переміщеним особам 

2 (8%); інвалідам 1 (4%); діти, які перебувають в скрутному становищі 1 (4%) 

 

 

 

 

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: 
27/72 2/4 45 24 4 

2 
Валківське 

бюро 
5/9 2/0 18 6 1 

3 
Коломацьке 

бюро 
9/19 2/2 10 4 1 

4 
Краснокутське 

бюро 
4/18 1/0 13 7 1 

 

В.о.директора Богодухівського місцевого центру 

з  надання безоплатної вторинної правової допомоги    Перепелиця Д.М. 

Особи,  якщо їхній 
середньомісячний 

дохід не перевищує 
двох розмірів 
прожиткового 
мінімуму ; 80%

Люди з 
інвалідністю; 4%

Внутрішньо 
переміщені 
особи; 8%

Діти, які 
перебувають у 

складних життєвих 
обставинах; 4%

Розподіл клієнтів за категоріями осіб, які мають право на 
отримання БВПД


