
                                                                                                      Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2017 рік у III кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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              У 3-му кварталі 2017 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підроз-

діли – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з 

пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової 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 Богодухівсь-

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

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

тної правової допомоги.  

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

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

ргових центрах, під час проведення вуличних акцій поширюють роздатковий матеріал про безо-

платну правову допомогу, контактну та довідкову інформацію про Центр та Бюро. Також розмі-

щується відповідна інформація на сайтах районних державних адміністрацій та міських рад, на 

сторінках Фейсбуку.  

 

На протязі кварталу було проведено 22 вуличних інформувань громадян з метою поши-

рення інформації про систему БПД:  

 

06 липня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Павлівка Бо-

годухівського району Харківської області.  

 

06 липня 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вули-

чне» інформування в селищі Коломак Коломацького району Харківської області.  

 

07 липня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

 

07 липня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян в селищі Коломак  

 

07 липня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян в місті Валки Харків-

ської області.  

 

11 липня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Заброди Богоду-

хівського району Харківської області.  

 

       21 липня 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вули-

чне» інформування на центральній площі в селищі Коломак 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 



 

01 серпня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Крисине Бо-

годухівського району Харківської області.  

 

07 серпня 2017 року Богодухівці святкували день міста. Працівниками Богодухівського МЦ з 

надання безоплатної вторинного правової допомоги  на площі Соборності в м. Богодухів забезпе-

чено роботу консультативного пункту.  

 

       09 серпня 2017 року працівниками Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прове-

дено вуличне інформування громадян села Колонтаїв Краснокутського району Харківської обла-

сті.  

 

14 серпня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Сінне Бого-

духівського району Харківської області.  

 

16 серпня 2017 року фахівцями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян міста Богодухова.  

 

19 серпня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Івано-ший-

чине Богодухівського району Харківської області.  

 

       19 серпня 2017 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «ву-

личне» інформування в селі Різуненкове Коломацького району Харківської області.  

 

21 серпня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Семенів Яр 

Богодухівського району Харківської області.  

 

23 серпня 2017 року Богодухівці святкували день Державного прапора України. Працівники 

Богодухівського МЦ з надання безоплатної вторинного правової допомоги на площі Соборності 

в м. Богодухів Харківської області забезпечили роботу консультативного пункту. 

 

05 вересня  2017 року в.о. директора Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М., було проведено вуличне інформування ме-

шканців села Крисине. 

 

07 вересня  2017 року в.о. директора Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М., було проведено вуличне інформування ме-

шканців села Івано-Шийчине 

 

08 вересня  2017 року, головним спеціалістом відділу надання безоплатної правової допо-

моги та роботи з адвокатами Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - Церковною Л.А., було проведено вуличне інформування мешканців села Па-

влівка 

 

15 вересня 2017 року працівниками Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян села Зарябинка 

Богодухівського району Харківської області.  

 



      14 вересня 2017 року, начальником відділу "Валківське бюро правової допомоги" Богодухів-

ського місцевого центру  з надання безоплатної правової допомоги  Шульжик Т.О., було прове-

дено вуличне інформування мешканців смт. Ков'яги Валківського 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 організа-

ціях: 

03 липня 2017 року в приміщенні Богодухівського об’єднаного військового комісаріату Хар-

ківської області. 

 

04 липня 2017 року в приміщенні Крисинської сільської ради Богодухівського району Хар-

ківської області. 

 

05 липня 2017 року в приміщенні Богодухівської центральної районної лікарні Харківської 

області. 

 

05 липня 2017 року у приміщенні Коломацького районного суду Харківської області. 

 

11 липня 2017 року в приміщенні Комунальної установи Богодухівський геріатричний пансі-

онат Департаменту праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адмі-

ністрації. 

 

17 липня 2017 року у приміщенні Коломацького районного військового комісаріату Харків-

ської області. 

 

07 серпня 2017 року в приміщенні Богодухівської міської ради. 

 

10 серпня 2017 року в приміщенні Гутянської селищної ради Богодухівського району Харків-

ської області. 

 

19 серпня 2017 року у приміщенні Різуненківської сільської бібліотеки Коломацького рай-

ону Харківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

та клієнтів. Наприклад: 

              Методичні рекомендації та буклети, розроблені підрозділами Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

можливостей територіальних громад. 

 
У 3-му кварталі 2017 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозді-

лів 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: 

 

03 липня 2017 року апаратна нарада в Коломацькій РДА  

 

04 липня 2017 року в Коломацькому районному будинку культури громадське обговорення 

проекту рішення Коломацької селищної ради  «Про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад».    

 

06.07.2017 року засідання комісія Коломацької районної державної адміністрації Харківської 

області з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

та здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за 

місцем їх фактичного проживання/перебування. 

  

21.08.2017 року засідання комісії Коломацької районної державної адміністрації Харківської 

області з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

та здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за 

місцем їх фактичного проживання/перебування.  

 

10 липня 2017 року засідання комісії Служби у справах дітей Коломацької РДА, на засіданні 

якої вирішувалося питання про часи відвідування батьком своєї дитини та питання постановки на 

облік в службі у справах дітей багатодітну жінку, яка не піклується про виховання своїх дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

працю та розвиток системи надання правової допомоги населенню. 

07 липня 2017 року в приміщенні Коломацького районного сектору з питань пробації Північно-

східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 



Міністерства юстиції України відбулася робоча зустріч працівників Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД та начальника Коломацького районного сектору з питань пробації  Хемліною Тетя-

ною Юріївною. 

 

 

07 липня 2017 року в приміщенні Валківського 

районного відділу з питань пробації Північно-схі-

дного міжрегіонального управління з питань вико-

нання кримінальних покарань та пробації Мініс-

терства юстиції України відбулася робоча зустріч 

працівників Богодухівського МЦ з надання БВПД 

та начальника Валківського районного відділу з 

питань пробації Бондаренка Руслана Андрійовича. 

Також на зустрічі була присутня старший інспек-

тор сектору моніторингу Валківського ВП ГУНП 

в Харківській області майор поліції Губська І.Я.  

 

 

07 липня 2017 року в приміщенні Коломацької 

РДА Харківської області відбулася робоча зустріч 

працівників Богодухівського МЦ з надання БВПД 

та керівника апарату  Коломацької РДА Харківсь-

кої області Каторгіною Інною Володимирівною. 

 

 

 

 

 

07 липня 2017 року в приміщенні громадської органі-

зації товариства інвалідів Валківського району Все-

української організації інвалідів «Союз організації 

інвалідів України» відбулася робоча зустріч праців-

ників Богодухівського МЦ з надання БВПД та голови 

ГО Гордієнка Володимира Миколайовича. 

 

 

 



07 липня 2017 року в приміщенні Коломацького рай-

онного центра соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Коломацької районної державної адміністра-

ції Харківської області відбулася робоча зустріч пра-

цівників Богодухівського МЦ з надання БВПД та ке-

рівником даного центру Капустюк Ольгою Іванів-

ною. 

 

 

 

 

 

10 липня 2017 року інтегратором Богодухівського 

МЦ з надання БВПД Коноз М. В. здійснено робочу 

зустріч з директором територіального центру соці-

ального обслуговування (надання соціальних пос-

луг) Богодухівської РДА, Харківської області Кор-

заченко Т.В.  

 

 

 

12 липня 2017 року інтегратором Богодухівського 

МЦ з надання БВПД Коноз М. В. здійснено робочу 

зустріч з Головою Богодухівської міської ради ве-

теранів, Харківської області Мороз Л.Л.  

 

 

 

 

 

17 липня 2017 року в приміщенні Коломацького рай-

онного військового комісаріату Харківської області 

начальником відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД В.В. 

Дорожко проведено робочу зустріч з працівниками 

військового комісаріату.  

 

 

 

 



05 вересня 2017 року в приміщенні Крисинської сільської ради Богодухівського району Харків-

ської області відбулася робоча зустріч в.о. директора Богодухівського МЦ з надання БВПД Пере-

пелиці Д.М. та голови сільської ради Бобрик В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

13 вересня 2017 року в приміщенні Богодухівського 

районного центру зайнятості  працівник Богодухів-

ського МЦ з надання БВПД  Коваль В. В. прийняв 

участь у робочій зустрічі на тему: «Служба зайнято-

сті - актуальні напрямки покращення співпраці з со-

ціальними партнерами в проведенні профорієнтацій-

ної роботи». Також у зустрічі взяли участь: директор 

Богодухівського районного центру зайнятості Н. Ле-

щенко, заступник начальника відділу надання соціа-

льних послуг О.Філіпова, директор Богодухівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Н. Чуйко,  начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управ-

ління соціального захисту населення Богодухівської РДА О. Сластін, начальник служби захисту 

інформації Богодухівського об’єднаного міського військового комісаріату Харківської області О. 

Мироненко, головний спеціаліст служби у справах дітей Богодухівської РДА О. Шевченко.  

 

3 вересня  2017 року, в приміщенні Богодухівської район-

ної державної адміністрації Харківської області, прове-

дено робочу зустріч за участю заступника начальника го-

ловного територіального управління юстиції з питань дер-

жавної реєстрації – начальника Управління державної ре-

єстрації Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Т.П.Єгоровою. У заході взяли участь: 

голова Богодухівської районної державної адміністраціїї 

В. А. Шаров, перший заступник голови районної держав-

ної адміністрації В.В. Зирянова, голова районної ради 

С.Ф.Панов, головний спеціаліст відділу надання безопла-

тної правової допомоги та роботи з адвокатами Богоду-

хівського МЦ з надання БВПД - Церковна Л.А. керівники 

органів місцевого самоврядування  та представники сіль-

ськогосподарських підприємств району. 

 

 



30 серпня 2017 року проведено робочу зустріч за уча-

стю головного спеціаліста відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Межерицького Юрія Миколайовича та началь-

ника Коломацького районного центру зайнятості Лагер 

Ніною Василівною. 

 

 

 

 

 

Протягом III кварталу 2017 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих 

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

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

станційних пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і вторин-

ної правової допомоги для незахищених верств населення. Також працівниками Богодухівського 

МЦ та Бюро БПД здійснено  виїзні та особисті прийоми громадян.  

 

 

 

Так, наприклад: 

 

 

06 липня 2017 року в приміщенні Богодухівської 

районної державної адміністрації Харківської об-

ласті відповідно до графіка особистого прийому 

осіб, які потребують безоплатної первинної пра-

вової допомоги, з питань, що належать до компе-

тенції районної державної адміністрації відбувся 

особистий прийом громадян  в. о. директора Бо-

годухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. 

 

 

 

07 липня 2017 року в приміщенні Відділу «Вал-

ківське бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувся особис-

тий виїзний прийом громадян  в. о. директора 

Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Перепе-

лицею Д.М. 

 



10 липня  2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кого районного центру зайнятості проходив ди-

станційний зв'язок з Богодухівським МЦ з на-

дання БВПД (у вигляді програми скайп). Пос-

лугами дистанційного пункту доступу скорис-

талися 2 (двоє) відвідувачів РЦЗ, яким були на-

дані консультації з сімейного та цивільного 

права.  

 

 

 

 

19 серпня 2017 року працівниками відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з 

надання БВПД було організовано роботу дистанцій-

ного пункту доступу до правової допомоги ( скайп-кон-

сультування ) в Різуненківській сільській бібліотеці, 

Коломацького району , Харківської області. Послугами 

дистанційного пункту доступу скористався один відві-

дувач бібліотеки, якому були надані консультації з пра-

вових питань. 

 

 

 

 

05 липня 2017 року в приміщенні Різуненківсь-

кої сільської ради Коломацького району Хар-

ківської області працював мобільний правовий 

офіс відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ з надання БВПД. 

Прийом громадян здійснював начальник від-

ділу Дорожко В.В.  

 

 

 

 

 

05 липня 2017 року відповідно до Договору про співпрацю у сфері надання безоплатної правової 

допомоги між Шелестівською сільською радою Коломацького району Харківської області  та Бо-

годухівським місцевим центром з надання БВПД в приміщенні Шелестівської сільської ради діяв 

«мобільний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро правової допомоги». Прийом громадян 

здійснював головний спеціаліст бюро Ю.М.Межери-

цький. 

 

06 липня 2017 року в приміщенні Павлівської сіль-

ської ради Богодухівського району Харківської об-

ласті відповідно до підписаного договору про спів-

працю, працював мобільний правовий офіс Богоду-

хівського МЦ з надання БВПД 



 

 

 

 

 

07 липня 2017 року відповідно до Договору про спів-

працю у сфері надання безоплатної допомоги та затвер-

дженого графіка проведення консультувань в примі-

щенні Покровської сільської ради Коломацького рай-

ону Харківської області діяв мобільний правовий офіс.  

 

 

 

 

 

 

11 липня 2017 року відповідно до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної допо-

моги та затвердженого графіка проведення кон-

сультувань в приміщенні Шляхівської сільської 

ради Коломацького району Харківської області 

діяв мобільний правовий офіс.  

 

 

11 липня 2017 року в приміщенні Забродівської 

сільської ради Богодухівського району Харківсь-

кої області працював мобільний правовий офіс 

Богодухівського МЦ з надання БВПД 

 

 

 

 

 

13 липня 2017 року в.о. начальника відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Шульжик Тетяна Олексіївна, в приміщенні Кобзарівської сіль-

ської ради провела прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 липня 2017 року в.о. начальника відділу «Валківське бюро правової 

допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД Шульжик Тетяна 

Олексіївна, в приміщенні Костівської сільської ради провела прийом 

громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 липня 2017 року за сприянням директора Валківсь-

кого районного центру зайнятості Наріжної Алли Ми-

колаївни, в приміщенні центру зайнятості, працівни-

ком відділу "Валківське бюро правової допомоги" Бо-

годухівського МЦ з надання БВПД Шульжик Т.О., 

було проведено прийом громадян відповідно до гра-

фіка роботи "мобільних правових офісів".  

 

 

 

 

 

01 серпня 2017 року в приміщенні Крисинської сіль-

ської ради Богодухівського району відповідно до гра-

фіка роботи, працював мобільний правовий офіс Бо-

годухівського МЦ з надання БВПД 

 

 

 

 

 

 

 

01 серпня 2017 року в приміщенні Шелестівської сільської 

ради діяв «мобільний правовий офіс» відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги». Прийом громадян здійснював на-

чальник бюро Дорожко В.В. 

 

 

 

 
 



 

02 серпня 2017 року в приміщенні Різуненківської сільсь-

кої ради діяв «мобільний правовий офіс» відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги». Прийом громадян здій-

снював начальник бюро Дорожко В.В. 

 

 

 

 

 

 

03 серпня 2017 року в приміщенні Павлівської сільсь-

кої ради Богодухівського району Харківської області 

відповідно до підписаного договору про співпрацю, 

працював мобільний правовий офіс Богодухівського 

МЦ з надання БВПД 

 

 

 

 

03 серпня 2017 року в приміщенні Богодухівської 

районної державної адміністрації Харківської об-

ласті, відповідно до графіка особистого прийому 

осіб, які потребують безоплатної первинної право-

вої допомоги, відбувся особистий прийом грома-

дян  в. о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М. 

 

 

08 серпня 2017 року в приміщенні Шляхівської 

сільської ради Коломацького району Харківської 

області діяв «Мобільний правовий офіс» відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги». Прийом 

громадян здійснював головний спеціаліст бюро 

Межерицький Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 



9 серпня 2017 року в приміщенні Колонтаївської сільської 

ради Краснокутського району Харківської області діяв мобі-

льний правовий офіс. Прийом громадян проводив головний 

спеціаліст відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Охмат О.І.  

 

 

 

 

 

11 серпня 2017 року в приміщенні Організації ве-

теранів України Ради Богодухівської районної ор-

ганізації ветеранів Харківської області працівни-

ком  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. був проведений прийом громадян. 

 

 

 

14 серпня 2017 року на виконання дору-

чення Міністра Юстиції України від 

09.08.2017 №102/1/4817 та на виконання 

Графіку роботи мобільних точок доступу до 

системи безоплатної правової допомоги з 

питань роз'яснення вимог чинного законо-

давства щодо захисту прав землевласників 

та землекористувачів, в приміщенні Сіннян-

ського сільського клубу село Сінне Богоду-

хівського району Харківської області відбу-

лася зустріч фахівців Богодухівського МЦ з 

надання БВПД Перепелиця Д.М., Коноз М.В., працівників Головного територіального управ-

ління юстиції в Харківської області Павленко Ю.Ю., Мельник В.В. з землекористувачами, земле-

власниками земельних ділянок району. 

 

 

18 серпня 2017 року в приміщенні Пархомів-

ської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області було проведено виїзний 

прийом громадян в Пархомівській сільській 

раді. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 серпня 2017 року на виконання дору-

чення Міністра Юстиції України 

від 09.08.2017 № 102/1/4817 та на вико-

нання Графіку роботи мобільних точок 

доступу до системи безоплатної правової 

допомоги з питань роз’яснення вимог 

чинного законодавства щодо захисту 

прав землевласників та землекористува-

чів, в приміщенні Іваношийчинського 

сільського клубу село Іваношийчине Бо-

годухівського району Харківської області 

відбулася зустріч фахівців Богодухівсь-

кого МЦ з надання БВПД Перепелиця Д.М., Коноз М.В., Церковна Л.А. працівника Головного 

територіального управління юстиції в Харківської області Павленко Ю.Ю. з землекористува-

чами, землевласниками земельних ділянок району. 

 

28 серпня 2017 року на виконання дору-

чення Міністра Юстиції України від 

09.08.2017 №102/1/4817  та на виконання 

Графіку роботи мобільних точок доступу 

до системи безоплатної правової допо-

моги з питань роз’яснення вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав землев-

ласників та землекористувачів, в примі-

щенні Павлівської сільської ради, село 

Павлівка, Богодухівського району ,Хар-

ківської області відбулася зустріч фахів-

ців Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Перепелиця Д.М., Коноз М.В., працівників Головного територіального управління юстиції в Хар-

ківської області Мельник В.В. Юдіна О.М. з землекористувачами, землевласниками земельних 

ділянок району. 

 

 

04 вересня 2017 року в приміщенні Богодухівської міської ради 

Богодухівського району Харківської області, відповідно до гра-

фіка роботи працював мобільний правовий офіс Богодухівсь-

кого 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. 

 

 

 



05 вересня 2017 року відповідно до графіку роботи 

мобільних точок доступу до системи безоплатної 

правової допомоги з питань роз’яснення вимог чин-

ного законодавства, щодо захисту прав землевласни-

ків та землекористувачів у Харківській області, голо-

вним спеціалістом відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Межерицьким Ю.М., спільно з головним спеціаліс-

том відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстра-

ції та підвищення кваліфікації державних реєстрато-

рів Управління державної реєстрації Головного тери-

торіального управління юстиції у Харківській області Вербицькою Н.М., була організована ро-

бота виїзного мобільного пункту у с. Шелестове Коломацького району Харківської області.  

 

 

07 вересня 2017 року в приміщенні Івано-Шийчинської 

сільської ради Богодухівського району Харківської об-

ласті відповідно до підписаного договору про спів-

працю, працював мобільний правовий офіс Богодухів-

ського МЦ з надання БВПД 

 

 

 

 

 

 

 

07 вересня 2017 в приміщенні Шляхівської сільської 

ради Коломацького району діяв мобільний правовий 

офіс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 вересня 2017 року в приміщенні Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської області, відповідно до 

графіка роботи працював мобільний правовий офіс Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Фахівцем  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ковалем В. В.,  був проведений прийом громадян. 

 



 

08 вересня 2017 року, в приміщенні Павлівської сільсь-

кої ради Богодухівського району Харківської області 

працював мобільний правовий офіс Богодухівського 

МЦ з надання БВПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 вересня 2017 року, у відповідності до затвердже-

ного Графіку роботи мобільних точок доступу до сис-

теми безоплатної правової допомоги з питань роз’яс-

нення вимог чинного законодавства щодо захисту прав 

землевласників та землекористувачів у приміщенні Рі-

зуненківської сільської ради діяла мобільна точка дос-

тупу.  

 

 

 

 

 

15 вересня 2017 року у приміщенні Покровської сільсь-

кої ради Коломацького району Харківської області діяв 

мобільний правовий офіс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 вересня 2017 начальник відділу «Валківське бюро правової 

допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД Шульжик Те-

тяна Олексіївна, в приміщенні Ковя’зської селищної ради про-

вела прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 



19 вересня 2017 року на виконання доручення Мініс-

тра Юстиції України від 09.08.2017 №102/1/4817 у 

приміщенні Костівської сільської ради діяла мобільна 

точка доступу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

05 червня 2017 року згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Богодухівського 

районного відділу з питань пробації Північно-Схід-

ного міжрегіонального управління з питань вико-

нання кримінальних покарань та пробації Міністерс-

тва юстиції України фахівцем Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Ковалем В.В. спільно з працівни-

ками даного відділу було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

 

19 липня 2017 року згідно підписаного мемо-

рандуму про співпрацю в приміщенні центру 

надання адміністративних послуг, Богодухів-

ської РДА, Харківської області фахівцем Бо-

годухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Коноз 

Михайлом Володимировичем спільно з керів-

ником даного центру Кириченко Ольгою Вік-

торівною було проведено спільний прийом 

громадян.  

26 липня 2017 року згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Відділу Держ-

геокадастру у Богодухівському районі, Харківсь-

кої області фахівцями Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз Михайлом Володимировичем та 

Церковною Людмилою Анатолівною спільно з ке-

рівником даного Відділу Торяник Наталією Воло-

димирівною було проведено спільний прийом 

громадян.  



27 липня 2017 року в приміщенні Крисинської сільсь-

кої ради, Богодухівського району , Харківської області 

працівником Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Цер-

ковною Л.А. спільно з працівниками Богодухівського 

районного відділу Державної виконавчої служби 

ГТУЮ у Харківській області було здійснено виїзний 

спільний прийом громадян села Крисине, Богодухівсь-

кого району Харківської області.  

 

 

16 серпня 2017 року згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні центру надання 

адміністративних послуг, Богодухівської РДА, Ха-

рківської області фахівцями Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М. В. та Церковною Л.А. 

спільно з працівником даного центру Акуліч А.С. 

було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

22 серпня 2017 року згідно підписаного меморандум 

про співпрацю у сфері надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги в приміщенні Відділу освіти 

Богодухівської РДА Харківської області В.о. дирек-

тора Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Перепелицею 

Д.М. спільно з керівником даного відділу Повойко 

І.О., було проведено спільний прийом громадян Бого-

духівського району.  

 

22 серпня 2017 року у приміщенні Управління соці-

ального захисту населення (УСЗН) Коломацької 

районної державної адміністрації проведено спіль-

ний прийом громадян. Захід проведено у рамках 

Меморандуму про співпрацю у сфері надання безо-

платної допомоги між Богодухівським місцевим 

центром з надання БВПД та УСЗН Коломацької 

РДА. 

Прийом громадян здійснювали начальник відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського МЦ Дорожко Віктор Володимирович та на-

чальник Управління соціального захисту населення 

Коломацької РДА Миколенко Наталія Миколаївна. 

 



06 вересня 2017 року у приміщені Богодухівського рай-

онного відділу з питань пробації Північно-Східного між-

регіонального управління з питань виконання криміналь-

них покарань та пробації Міністерства юстиції України, 

в рамках підписаного меморандуму про співпрацю, фахі-

вцем Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Ковалем В. В., та 

працівниками відділу пробації, здійснено прийом грома-

дян, які перебувають на обліку у відділі пробації. 

 

08 вересня 2017 року в приміщені Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, в рамках підписаного меморан-

думу про співпрацю, в.о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М., головним 

спеціалістом відділу надання безоплатної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Церковною Л. А., 

та начальником Богодухівського районного відділу 

ДРАЦС Головного територіального управління в Ха-

рківській області – Рудичевою К. В.,було проведено 

спільний прийом громадян. 

 

31 серпня 2017 року в приміщенні Коломацького 

районного центру зайнятості Харківської області 

головним спеціалістом відділу "Коломацьке бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Межерицьким Ю.М. у відповідності до підпи-

саного меморандуму про співпрацю, за сприянням 

директора Коломацького районного центру зайня-

тості Лагер Н.В. разом з працівниками центру про-

ведено спільний прийом громадян. Метою проведе-

ного заходу є розширення доступу малозабезпече-

них осіб до системи безоплатної правової допомоги. 

 

19 вересня 2017 року згідно підписаного мемора-

ндуму про співпрацю в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу з питань пробації Півні-

чно-Східного міжрегіонального управління з пи-

тань виконання кримінальних покарань та проба-

ції Міністерства юстиції України фахівцем Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. спі-

льно з працівниками даного відділу було прове-

дено спільний прийом громадян.  



20 вересня 2017 року згідно підписаного мемора-

ндуму про співпрацю в приміщенні центру на-

дання адміністративних послуг, Богодухівської 

РДА, Харківської області фахівцями Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д.М. та 

Коноз М. В. спільно з керівником даного центру 

Кириченко О.В. було проведено спільний прийом 

громадян.  

 

 

                                                                                АДРЕСНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  

04 липня 2017 року згідно підписаного договору 

про співпрацю працівниками Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. та Коноз 

М.В. була здійснена адресна правова допомога в 

с. Крисине  Богодухівського району Харківської 

області.  

 

 

 

 

06 липня 2017 року працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Дорожко В.В. та Межерицьким Ю.М. була здійс-

нена адресна правова допомога в селищі Коломак Коло-

мацького району Харківської області. 

 

 

 

28 липня 2017 року фахівцями Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. та Цер-

ковною Л.А. була здійснена адресна правова 

допомога в місті Богодухів, Харківської обла-

сті. Працівники центру відвідали ветерана Ве-

ликої Вітчизняної війни Амеліну Емму Єлиза-

рівну за його місцем проживання та розглянули 

його питання щодо земельного права. Громадя-

нин, якого відвідали, отримав кваліфіковану 

правову допомогу.  

 



31 липня 2017 року фахівцями Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. та Коваль В.В. була здійснена ад-

ресна правова допомога в місті Богодухів, Харківської 

області. Працівники центру відвідали ветеранів Великої 

Вітчизняної війни Галімбарова Володимира Фазільяно-

вича та Бєлінську Тамару Микитівну за їх місцем про-

живання та розглянули їх питання щодо надання держа-

вних соціальних пільг та гарантій для ветеранів Великої 

Вітчизняної війни. Громадян, яких відвідали, отримали 

кваліфіковану правову допомогу.  

 

01 серпня 2017 року згідно підписаного дого-

вору про співпрацю працівниками Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. та Коноз М.В. була здійснена адре-

сна правова допомога в с. Крисине та с. Мак-

симівка, Крисинської сільської ради, Богоду-

хівського району, Харківської області. Праці-

вники центру відвідали ветеранів Великої Віт-

чизняної війни за їх за місцем проживання та 

розглянули їх питання щодо надання держав-

них соціальних пільг та гарантій для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Громадяни, яких відві-

дали, отримали кваліфіковану правову допомогу.  

 

03 серпня 2017 року згідно підписаного договору 

про співпрацю працівниками Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. та Коноз 

М.В. була здійснена адресна правова допомога в 

с. Павлівка, Богодухівського району, Харківської 

області. Працівники центру відвідали ветерана 

Великої Вітчизняної війни за його місцем прожи-

вання та розглянули його питання щодо надання 

державних соціальних пільг та гарантій для вете-

ранів Великої Вітчизняної війни. Громадянина, 

якого відвідали, отримав кваліфіковану правову допомогу.  

 



 

09 серпня 2017 року згідно підписаного договору про 

співпрацю працівниками Відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

була здійснена адресна правова допомога в с. Колон-

таїв, Краснокутського району, Харківської обла-

сті. Працівники правового бюро відвідали громадянку 

за її за місцем проживання та розглянули її питання по 

спадковому праву. Громадянці надано кваліфіковану 

правову допомогу 

 

 

10 серпня 2017 року згідно підписаного дого-

вору про співпрацю працівниками Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. та Коноз М.В. була здійснена адре-

сна правова допомога в с. Губарівка, Богоду-

хівського району, Харківської області. Праців-

ники центру разом з головою Губарівської 

сільської ради Каплунівською Ю.М. відвідали 

ветеранів Великої Вітчизняної війни за їхнім 

місцем проживання та розглянули їх питання щодо надання державних соціальних пільг та гара-

нтій для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Громадяни, яких відвідали, отримали кваліфіко-

вану правову допомогу.  

 

 

21 серпня 2017 року працівниками Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д.М., 

Коноз М.В. та працівником Богодухівського рай-

онного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Богодухівської РДА Остаховою Ю.О. 

була здійснена адресна правова допомога в селі 

Семенів Яр, Богодухівського району, Харківської 

області. Працівники центру відвідали внутрішньо 

переміщених осіб, малозабезпечену сім’ю за їх 

місцем проживання. При спілкуванні з матір’ю дітей було з’ясовано , що у дітей відсутні свідоц-

тва про народження. Працівниками центру роз’яснено порядок отримання свідоцтва про наро-

дження дітям та запропоновано юридичний супровід при вирішенні даного питання. 

 



05 вересня 2017 року в.о. директора Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д.М. та 

головним спеціалістом відділу надання безоплат-

ної правової допомоги та роботи з адвокатами Це-

рковною Л. А., була здійснена адресна правова 

допомога в м. Богодухів. Працівники центру від-

відали інваліда дитинства ІІ групи, ветерана 

праці, яка звернулась з  питанням,  щодо порядку 

встановлення пандусу,  допоміжних перил на-

вколо будинку для поліпшення пересування  лю-

дей з обмеженими можливостями. Фахівцями 

центру, надано роз’яснення по зазначеному питанню. 

 

 

 

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

сіди, диспути, круглі столи, заняття в школи правової освіти. Всього проведено 39 таких заходів.  

Наприклад: 

03 липня 2017 року згідно підписаного мемо-

рандуму про співпрацю  в приміщенні військ-

комату інтегратором Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД Коноз М.В. для військовослужбо-

вців та працівників даного закладу прочитана 

лекція на тему: «Права учасників АТО». 

 

 

05 липня 2017 року в приміщенні Богодухівського рай-

онного відділу з питань пробації Північно-Східного мі-

жрегіонального управління з питань виконання кримі-

нальних покарань та пробації Міністерства юстиції Ук-

раїни відбувся семінар-навчання для умовно засудже-

них, які перебувають на обліку в даному відділі. Семі-

нар провів В. о. директора Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД Перепелиця Д.М. 

 



05 липня 2017 року в приміщенні Валківського район-

ного центру зайнятості, Харківської області В.о. началь-

ника відділу "Валківське бюро правової допомоги" Бого-

духівського МЦ з надання БВПД Шульжик Т. О. у відпо-

відності до підписаного меморандуму про співпрацю 

провела правопросвітницький захід, а саме лекцію для 

осіб, які стали на облік до Валківського районного цен-

тру зайнятості, як безробітні на тему : "Бюро правової 

допомоги".  

 

07 червня 2017 року працівниками Богодухівсь-

кого МЦ з надання БВПД Перепелицею Д.М. та 

Коноз М.В. в Позаміському закладі оздоровлення 

та відпочинку «Ялинка» м. Валки Харківської об-

ласті для дітей, які знаходяться на відпочинку, 

проведено лекцію на тему: «Права та обов’язки 

дітей». 

 

 

 

07 липня 2017 року на виконання Меморандуму про 

співпрацю організовано та проведено круглий стіл за 

участю фахівців Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД та пра-

цівників служби у справах дітей Коломацької районної 

державної адміністрації. Тема круглого стола - «Захист 

прав дітей позбавлених батьківського піклування». 

 

 

 

10 липня 2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кого районного центру зайнятості, інтегратором 

Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної допомоги Коноз М.В. прове-

дений спільний семінар з заступником началь-

ника відділу Богодухівського районного центру 

зайнятості Філіповою О.В. Виступ проводився 

для осіб, які перебувають на обліку в центрі зай-

нятості як безробітні. 

 

 



14  липня 2017 року в приміщенні Валківського рай-

онного центру зайнятості, у відповідності до підписа-

ного меморандуму про співпрацю в.о. начальника від-

ділу "Валківське бюро правової допомоги" Богодухів-

ського МЦ з надання БВПД Шульжик Т. О. взяла уч-

асть в семінарі  "Легальна зайнятість" для осіб, які 

стали на облік до Валківського районного центру зай-

нятості, як безробітні та обговорила з присутніми пи-

тання  "Види матеріальної відповідальності працівни-

ків 

21 липня 2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кої міської ради в.о. начальника відділу пред-

ставництва Богодухівського МЦ з НБВПД Ко-

валем Володимиром Володимировичем на ви-

конання Програми безоплатної правової допо-

моги населенню Богодухівського міської ради 

на 2017 рік,  було проведено заняття в школі 

правової освіти для депутатів Богодухівської 

міської ради на тему «Права та обов’язки депу-

татів міської ради та їх помічників».  

 

 

 

21 липня 2017 року в приміщенні Богодухівської рай-

онної бібліотеки працівниками Богодухівського МЦ з 

надання БВПД був організований  та проведений кру-

глий стіл для пенсіонерів Богодухівського району. 

Круглий  стіл провели фахівці Богодухівського МЦ з 

надання БВПД Коноз Михайло Володимирович та 

Церковна Людмила Анатоліївна. 

 

 

 

11 серпня 2017 року  в приміщенні Богодухівсь-

кого районного центру зайнятості в. о. директора 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Перепели-

цею Д.М. прочитано лекцію для безробітних на 

тему: «Поняття індивідуальних та колективних 

трудових спорів та порядок їх вирішення». 

 

 



 

15 серпня 2017 року на виконання Меморандуму про спів-

працю організовано та проведено круглий стіл за участю 

фахівців відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського МЦ з надання БВПД та працівників рай-

онного центру служби у справах сім’ї, дітей та молоді Ко-

ломацької районної державної адміністрації. Тема круг-

лого стола : «Популяризації здорового способу життя та 

попередження негативних наслідків у підлітковому та мо-

лодіжному середовищі». 

 

17 серпня 2017 року  в приміщенні Краснокутсь-

кого районного відділу з питань пробації начальни-

ком відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги»  Сбітнєвою А.В.  разом з працівниками рай-

онного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді була прочитана лекція “Насильство в сім’ї” 

для осіб засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, які перебувають на обліку в 

Краснокутському РВ з питань пробації  Північно-

Східного МРУ з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації.  

 

22 серпня 2017 року на виконання Меморан-

думу про співпрацю між Богодухівським МЦ з 

надання БВПД та Коломацьким районним цент-

ром зайнятості Харківської області організовано 

та проведено семінар на тему : «Отримання ста-

тусу безробітного і допомоги по безробіттю, 

влаштуванню на тимчасову чи постійну ро-

боту». Участь у семінарі приймав начальник від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бо-

годухівського МЦ з надання БВПД Дорожко Ві-

ктор Володимирович. 

 

23 серпня 2017 року в приміщенні Відділу «Краснокут-

ське бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД спільно з Краснокутським РВ з питань про-

бації та Краснокутським РВ державної виконавчої слу-

жби ГТУЮ було проведено правопросвітницьку лекцію 

на тему : «Україна – суверенна і незалежна держава» в 

рамках заходів присвячених Дню Незалежності та з на-

годи святкування Дня Державного Прапору для осіб за-

суджених до покарань не пов’язаних з позбавленням 

волі.  

https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.742583162594882/742582929261572/?type=3
https://www.facebook.com/BOG.BPD/photos/pcb.742583162594882/742582929261572/?type=3


23 серпня 2017 року для членів сімей, які перебувають 

на обліку в Коломацькому районному центрі соціаль-

них служб для сім’ї , дітей та молоді начальником від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського МЦ з надання БВПД Дорожко Віктором Во-

лодимировичем організовано та проведено лекцію на 

тему «Попередження шахрайства з банківськими карт-

ками».  

 

 

23 серпня 2017 року на виконання Меморандуму про 

співпрацю між Богодухівським МЦ з надання БВПД 

та Коломацьким районним центром зайнятості Хар-

ківської області організовано та проведено лекцію 

для осіб, які перебувають на обліку у районному цен-

трі зайнятості. Тема лекції: «Попередження шахрайс-

тва з банківськими картками». Лекцію проводив на-

чальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги»  

 

23 серпня 2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кого районного центру зайнятості в.о. директора 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Перепели-

цею Д.М. для працівників центру зайнятості 

прочитана лекція на тему : «ДЕРЖАВНІ СИМ-

ВОЛИ УКРАЇНИ».  

 

 

 

28 серпня 2017 року на виконання Угоди про спів-

працю між Богодухівським МЦ з надання БВПД та 

Коломацькою селищною радою Харківської області 

було організовано та проведено семінар для членів 

виконавчого комітету селищної ради. Тема семінару: 

«Реалізація права учасників АТО на землю та жи-

тло». Участь у семінарі приймали головний спеціа-

ліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Межерицький Ю.М., Коломацький селищний голова 

Бабець В. І., секретар Коломацької селищної ради 

Обихвост О. П. та члени виконкому селищної ради. 

 



29 вересня 2017 року в приміщенні Краснокут-

ського районного центру зайнятості було орга-

нізовано та проведено правопросвітницький за-

хід направлений на підвищення правосвідомості 

громадян, а саме семінар «Легальна зайнятість».  

 

 

 

 

 

29 серпня 2017 року на виконання Меморандуму про спів-

працю між Богодухівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Коломацьким район-

ним центром служб для сім’ї, дітей та молоді Коломацької 

РДА Харківської області головним спеціалістом  відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з на-

дання БВПД Межерицьким Ю.М. для членів прийомних сі-

мей прочитано лекцію на тему «Збережіть Ваші гроші». 

 

 

05 вересня 2017 року у приміщені Валківсь-

кого районного відділу з питань пробації Пів-

нічно-Східного міжрегіонального управління 

з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації, в рамках підписаного меморандуму 

про співпрацю, начальник відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Шульжик Т. О. про-

вела лекцію для осіб, які перебувають на об-

ліку у відділі пробації, де прочитала лекцію на 

тему: "Реєстрація та зняття з місця реєстрації 

особи". 

 

06 вересня 2017 року на виконання підписаного Меморан-

думу про співпрацю між Коломацьким районним центром 

зайнятості Харківської області та Богодухівським МЦ з 

надання БВПД, з особами, які перебувають на обліку у 

районному центрі зайнятості,  було організовано та прове-

дено семінар на тему «Легальна зайнятість».  

 

 



15 вересня 2017 року в приміщенні Богодухів-

ського районного центру зайнятості в.о. дирек-

тора Богодухівського МЦ з надання БВПД Пе-

репелицею Д.М. та керівником Богодухівсь-

кого РЦЗ Лещенко Н.В. організовано та прове-

дено круглий стіл на тему : «Право на безкош-

товну освіту в Україні для певних категорій 

громадян».  

 

 

 

14 вересня  2017 року в приміщенні відділу «Красно-

кутське  бюро  правової допомоги» Богодухівсь-

кого  місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги організовано та проведено кру-

глий стіл на тему : "Реалізація права на правову допо-

могу  учасниками АТО". 

 

 

 

22 вересня 2017 року в приміщенні Богодухівсь-

кої міської ради в.о. начальника відділу предста-

вництва Богодухівського МЦ з НБВПД Ковалем 

В.В. було проведено заняття в школі правової 

освіти для депутатів Богодухівської міської 

ради на тему «Депутатський запит, депутатське 

звернення, депутатське запитання».  

В заході взяли участь депутати та посадові 

особи Богодухівської міської ради.  

 

20 вересня 2017 року в рамках підписаного меморан-

думу про співпрацю між Валківським районним цент-

ром зайнятості та Богодухівським МЦ з надання 

БВПД, спеціалістом Валківського районного центру 

зайнятості спільно з  начальником відділу Валківсь-

кого бюро правової допомоги проведено профорієнта-

ційний урок для учнів  Баранівської загальноосвітньої 

школи та для учнів Ков'язького НВК загальноосвітньої 

школи на тему «Права неповнолітніх при працевлаш-

туванні».  

 



16.08.2017 року Коломацьким районним сектором з 

питань пробації та Коломацьким районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді прове-

дено лекцію для осіб, які перебувають на обліках 

районного сектору пробації. Тема лекції: « Туберку-

льоз – небезпечне інфекційне захворювання. Профі-

лактика туберкульозу». У часть у заході приймав 

головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

 

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

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

органів місцевого самоврядування: 

Наприклад: 

 

04 серпня 2017 року стаття в газеті                        18 серпня 2017 року стаття в газеті 

      "СЛОВО ВЕТЕРАНА"                                            "ВІСНИК БОГОДУХІВЩИНИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 серпня 2017 року стаття в газеті                             16 вересня 2017 року стаття в газеті 

       "Коломацький край"                                                      “КОЛОМАЦЬКИЙ КРАЙ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 вересня 2017 року стаття в газеті                      Виступ на телебаченні: БОГОДУХОВ TV. 

                      «МАЯК»                                            «Рибалити. За гроші? Правові консультації» 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                          http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny 

                                                                                                               /552-bogoduhov-tv-ribaliti-za-grosh.html 

 

23.09.2017 Публікація в газеті «Промінь»                  Сайт Колонтаївської сільської ради  

 «Є проблема»                                                             «Спадщина в запитаннях та відповідях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  Інформація на сайті Козіївської сільської ради   щодо проекту «Я маю право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/552-bogoduhov-tv-ribaliti-za-grosh.html
http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/552-bogoduhov-tv-ribaliti-za-grosh.html


 

 

 

 

 

 

З метою розширення партнерських мереж системи БПД, за третій квартал 2017 року Бого-

духівським МЦ підписано 6 меморандумів про співпрацю. 

 

Також працівниками Центру приймалась участь в тренінгах, презентаціях, навчаннях  та 

інших заходах. 
 

07 липня 2017 року в приміщенні відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» в. о. директора 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Перепели-

цею Д.М. проведено регулярне внутрішнє нав-

чання для персоналу місцевого центру включно з 

бюро правової допомоги з питань комунікації : 

проведення правопросвітницьких заходів, розмі-

щення інформаційних матеріалів, презентацій, ор-

ганізація та проведення круглих столів. 

 

 

30 серпня 2017 року в.о. директора Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. 

та інтегратором даного центру Коноз М.В. було 

проведено публічну міжрайонну презентацію 

щодо діяльності Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинного правової 

допомоги на серпневому педагогічному форуму 

2017 рік. 

 

15 вересня 2017 року в приміщенні Богодухівського аг-

рарного ліцею Богодухівського району Харківської об-

ласті в.о. директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д.М. та інтегратором центру Коноз М.В. для 

батьків учнів аграрного ліцею було презентовано роботу 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  На презентації фахівці 

центру розповіли батькам про завдання безоплатної пра-

вової допомоги, порядок отримання первинної та вто-

ринної правової допомоги.  

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



В м. Дніпропетровськ, готель "Рейкарц" проходив Тре-

нінг для працівників центрів та бюро правової допо-

моги організований спільно Координаційним центром з 

надання правової допомоги та Проектом Ради Європи 

"Посилення захисту прав людини внутрішньо перемі-

щених осіб в Україні" в якому активну участь прий-

мали працівники Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Коваль В.В., Церковна Л.А. та Шульжик Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

конання квартального плану роботи за 3-й квартал. Також проводились робочі наради з питань 

організації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що виникають під час роботи. 

Проведені моніторинги роботи Валківського та Коломацького бюро правової допомоги.  

 

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

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

проведення правопросвітницької роботи Центру 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            Також на протязі III-го кварталу 2017 року в Богодухівському МЦ проводились 

круглі столи для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Богодухівському МЦ в роботі відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку використовується 

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

 

 

 

 

 

 

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 01.07.2017 по 30.09.2017 (за 3-й квартал 2017 року) Богодухівським місцевим 

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

підрозділами, було зареєстровано 701 звернення клієнтів. 655 особам надано правову консульта-

цію, за наданням вторинної правової допомоги звернулось 46 особи.  

 

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

№ з/п Найменування відділу МЦ Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість нада-

них правових 

консультацій 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та консультацій 187 153 34 

2 Відділ «Валківське бюро» 110 103 7 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 197 195 2 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 207 204 3 

 Разом по МЦ 701 655 46 

              

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 36 рішень про 

надання БВПД, надано 6 доручень адвокатам та 31 наказ штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 

соціальне забезпечення 67 10% 

спадкове 74 11% 

сімейне 93 13% 

медичне 11 2% 

трудове 36 5% 

адміністративне 45 6% 

земельне 105 15% 

договірне 56 8% 

житлове 37 5% 

Інше цивільне; 112 16% 

 виконання судових рішень 33 5% 

неправове питання 13 2% 

інше 19 3% 

 

                       

         

 



  

чоловіки 280 

жінки 421 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

до 18 років; 1 

 від 18 до 35 років включно; 190 

 від 35 до 60 років включно; 343 

 понад 60 років. 167 



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

шень було прийнято по малозабезпеченим особам  18 (62%), внутрішньо переміщеним особам 3 

(10%), інвалідам 4 (14%), особи на яких поширюється статус ветерана війни 4 (14%)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму 
18 

Люди з інвалідністю 4 

Внутрішньо переміщені особи 3 

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" 

4 



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

• здійснено 38 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

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

виїздів мобільних та діяльності дистанційного консультаційного пункту склала 176 осіб, в 

тому числі  173 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 3 особи до дистанційного пункту доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 30 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 39 правопросвітницьких заходів. 

• розміщено у ЗМІ 9 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

• надано 1 клієнту 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: 
38/173 4/3 30 39 1 

2 
Валківське 

бюро 
5/10 1/0 19 11 0 

3 
Коломацьке 

бюро 
10/54 1/2 5 9 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
11/38 1/0 5 10 0 

 

 

 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД   Перепелиця Д.М. 

 

 

 


