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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2018 рік у I-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Децентралізація системи БПД 3 

4 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

ційних технологій 

ЗМІСТ 
 

 

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Таблиця 1.  

Кількість  звернень 

 

Найчастіші звер-

нення з питань 

Діаграма за 
 категорією питань 

 

Діаграма розподілу 

за статтю 

Діаграма розподілу 
за віком 

 

Діаграма розподілу 
за категорією осіб 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників 

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

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

діли – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з 

пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допомоги 

та виконання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2018 році в Лугансь-

кій-Харківській областях. 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухівсь-

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

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

ної правової допомоги.  

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

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

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

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

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

рінках Фейсбуку.  

 

На протязі кварталу з метою поширення інформації про систему БПД, було проведено 27 

вуличних інформувань громадян:  

 

09 січня 2018 року  в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформу-

вання мешканців смт. Шарівка, Богодухівського району, Харківської області. 

15 січня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вули-

чне інформування мешканців села Крисине, Богодухівського району, Харківської області. 

16 січня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вули-

чне інформування громадян села Івано-Шийчине, Богодухівського району, Харківської області. . 

17 січня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Коломак Коломацького району Хар-

ківської області.  

22.01.2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу «Краснокутське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Краснокутськ Краснокутського рай-

ону Харківської області. 

24 січня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» 

інформування у селі Шелестове 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 
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01 лютого 2018 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» 

інформування у селі Заміське Валківського району Харківської області.  

02 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вули-

чне інформування мешканців села Павлівка, Богодухівського району, Харківської області. 

05 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вули-

чне інформування мешканців села Сінне, Богодухівського району, Харківської області. 

5.02.2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Краснокутськ Краснокутського району Ха-

рківської області. 

15.02.2018 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування у селі Благодатне Валківського району Харківської області. 

19 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вули-

чне інформування мешканців села Крисине, Богодухівського району, Харківської області. 

23 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  працівниками Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено вуличне інфор-

мування мешканців села Лесківка, Богодухівського району, Харківської області. 

23.02.2018 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування у селі Високопілля Валківського району Харківської області. 

28 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Коломак Коломацького району Хар-

ківської області.  

05 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу «Краснокутське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Краснокутськ Краснокутського рай-

ону Харківської області.  

05.03. 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  працівниками Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування 

мешканців м.Богодухів Харківської області. 

06 березня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» 

інформування у селі Шелестове Коломацького району Харківської області.  

6.03.2018 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інформу-

вання у селі Гонтів Яр Валківського району Харківської області. 

07 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального проекту «#Я_маю_право!» працівниками 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інформування у селі Різуненкове Коло-

мацького району Харківської області.  
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15 березня 2018 року працівниками Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Богоду-

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

чне» інформування в селищі Краснокутськ Краснокутського району Харківської області.  

15.03.2018 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування у селі Минківка Валківського району Харківської області. 

16 березня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» 

інформування в селищі Коломак Коломацького району Харківської області.  

16 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вули-

чне інформування мешканців села Губарівка, Богодухівського району, Харківської області. 

20 березня 2018 року працівниками Відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Богоду-

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

чне» інформування в селищі Краснокутськ Краснокутського району Харківської області.  

27.03.2018 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інфор-

мування у м.Валки Харківської області. 

27.03.2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу «Краснокутське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Краснокутськ Краснокутського рай-

ону Харківської області. 
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Також розроблялись буклети, та інші матеріали, які розповсюджувались серед населення, 

ОМС та клієнтів. Всього було розроблено та використано в  роботі 14 презентацій, буклетів, мето-

дичних рекомендацій. Наприклад: 

              Методичні рекомендації, презентації  та буклети, розроблені підрозділами Богодухівського 

МЦ з надання БВПД: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

можливостей територіальних громад. 

 
У 1-му кварталі 2018 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів 

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

татських нарадах.  Всього за звітний період прийнято участь у 5 таких заходах.  

 

Так, наприклад: 
 

22 січня 2018 року начальник Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Дорожко В.В. прийняв участь в розширеній апара-

тній нараді Коломацької РДА Харківської області.  

 

 

 

22 січня 2018 року на виконання Меморандуму про спів-

працю начальник Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

прийняв участь в засіданні комісії Служба у справах ді-

тей Коломацької районної державної адміністрації. 

 

 

 

 

16 лютого 2017 року В.о. директора Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М 

взяв участь у ХХІІІ сесії Богодухівської міської 

ради VIІ скликання. На цій сесії рішенням місь-

кої ради було прийнято та затверджено Про-

граму надання безоплатної правової допомоги 

населенню Богодухівської міської ради на 2018-

2019 роки. 

 



27 лютого 2018 року начальник відділу "Краснокут-

ське бюро правової допомоги" Сбітнєва А.В. прийн-

яла участь  в черговій сесії Качалівської сільської 

ради де презентувала відділ "Краснокутське  бюро 

правової допомоги"  і провела інформаційну кампа-

нію щодо необхідності затвердження Програми на-

дання правової допомоги громаді Качалівської сільсь-

кої ради та утворення в сільській раді дистанційного 

пункту консультування, а також проінформувала про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект 

"Я маю право".  

 

 

27 лютого відбулося чергове засідання виконавчого 

комітету Коломацької селищної ради, яке прохо-

дило під головуванням селищного голови Володи-

мира Гуртового. Участь у засіданні виконкому 

приймав головний спеціаліст відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної правової допо-

моги Ю.Межерицький. 

 

 

 

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

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

 

19 січня 2017 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю в приміщенні 

Богодухівського об’єднаного міського вій-

ськового комісаріату відбулася робоча зу-

стріч начальника відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги Бо-

годухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. та військового комісара Бого-

духівського об’єднаного міського військкомату підполковника Завади А.О. 

 

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


01 лютого 2018 відбулась робоча зустріч начальника відділу 

"Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Шульжик Т.О. з головою Заміської сільської ради 

Єфіменком В.М.  

 

 

 

 

 

09 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького рай-

онного військового комісаріату Харківської області 

відповідно до підписаного меморандуму про спів-

працю Начальником відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дорожко В.В. відбулася робоча зустріч з 

працівниками військового комісаріату.  

 

 

 

15 лютого 2018 відбулась робоча зустріч начальника 

відділу "Валківське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. з головою 

Благодатненської сільської ради Ландишевим А.М. 

 

 

 

21.02.2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» у 

приміщенні Коломацького районного центру зайнятості 

відбулася робоча зустріч за участю начальника Колома-

цького РЦЗ Лагер Н.В. та фахівців Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

 



Протягом 1-го кварталу 2018 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих 

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

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

танційних пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і вторинної 

правової допомоги для незахищених верств населення. Працівниками Богодухівського МЦ та 

Бюро БПД здійснено  виїзні та особисті прийоми громадян, забезпечена робота дистанційних пун-

ктів.  

 

Так, наприклад: 

05 січня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Павлівської 

сільської ради, Богодухівського району, Хар-

ківської області відповідно до підписаного 

договору про співпрацю, працював 

мобільний правовий офіс Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

09 січня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» за сприянням Шарівського селищ-

ного голови Бабака А.О. в приміщенні Шарівської 

селищної ради Богодухівського району Харківської 

області, відповідно до графіка роботи працював мо-

більний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

 

15 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  за сприянням Крисинського 

сільського голови Бобрика В.А. в приміщенні 

Крисинської сільської ради, Богодухівського 

району Харківської області, відповідно до гра-

фіка роботи працював мобільний правовий 

офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

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


 

16 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Івано-Шийчин-

ської сільської ради, Богодухівського району, Ха-

рківської області відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю, працював мобільний право-

вий офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

16 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  відповідно до Договору 

про співпрацю у сфері надання безоплатної 

правової допомоги між Різуненківським ста-

ростинським округом Коломацького району 

та Богодухівським місцевим центром з на-

дання БВПД в приміщенні Різуненківського 

старостинського округу діяв «мобільний пра-

вовий офіс» відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги». Прийом громадян здійснював 

начальник бюро Дорожко В.В. 

 

 

 

17 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  відповідно до Договору про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допо-

моги між Шелестівським старостинським округом 

Коломацького району та Богодухівським місцевим 

центром з надання БВПД в приміщенні Шелестівсь-

кого старостинського округу діяв «мобільний право-

вий офіс» відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги». Прийом громадян здійснював начальник бюро 

Дорожко В.В. 

 

 

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


 

18 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Костівської 

сільської ради, Валківського району, 

Харківської області відповідно до підписаного 

договору про співпрацю, за сприянням голови 

сільської ради Пивоварової Т.А. працював мобі-

льний правовий офіс відділу "Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Прийом громадян здійснював начальник бюро Шульжик Т.О. 

 

 

 

18 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Шляхівського ста-

ростинського округу Коломацької селищної ради 

Коломацького району Харківської області діяв «мо-

більний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги». Прийом громадян проводив 

головний спеціаліст правового бюро Межерицький 

Ю.М. 

 

 

 

 

19 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Покровського 

старостинського округу Коломацької селищної 

ради Коломацького району Харківської області 

діяв мобільний правовий офіс. Захід проводився 

відповідно до Договору про співпрацю у сфері 

надання безоплатної правової допомоги між Бо-

годухівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Пок-

ровським старостинським округом Коломацької 

селищної ради об’єднаної територіальної гро-

мади. Прийом громадян здійснював головний 

спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ Межерицький 

Ю.М. 

 

 

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


22 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  за сприянням Сіннянського сільсь-

кого голови Ольховського А.В. в приміщенні Сіннянсь-

кої сільської ради Богодухівського району Харківської 

області, відповідно до графіка роботи працював мобіль-

ний правовий офіс Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

25 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Шарівської сільсь-

кої ради Валківського району Харківської області 

відповідно до підписаного договору про співпрацю, 

за сприянням голови сільської ради Хворост З.М. 

працював мобільний правовий офіс Відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 

30 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю працював в приміщенні Олек-

сандрівської сільської ради Валківського району 

Харківської області працював мобільний правовий 

офіс Відділу "Валківське бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

01 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного 

договору про співпрацю в приміщенні Замі-

ської сільської ради Валківського району Ха-

рківської області працював мобільний право-

вий офіс Відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

 

 

 

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


 

 

 

 

02 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Покровського старос-

тинського округу Коломацької селищної ради Колома-

цького району Харківської області діяв мобільний пра-

вовий офіс. Захід проводився відповідно до Договору 

про співпрацю у сфері надання безоплатної правової 

допомоги між Богодухівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та Пок-

ровським старостинським округом Коломацької селищ-

ної ради об’єднаної територіальної громади. Прийом 

громадян здійснював начальник відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ Дорожко В.В. 

 

 

02 лютого 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Павлівської 

сільської ради, Богодухівського району, Хар-

ківської області відповідно до підписаного до-

говору про співпрацю, працював мобільний 

правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

06 лютого 2018 року в рамках загальнонаціонального проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Шелестівського старостинського 

округу Коломацької селищної ради Харківської області діяв мобі-

льний правовий офіс. Захід проводився відповідно до Договору 

про співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги 

між Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги та Шелестівським старостинським 

округом Коломацької селищної ради об’єднаної територіальної 

громади Харківської області. Прийом громадян здійснював нача-

льник відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського МЦ Дорожко В.В. 

 

 

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


07 лютого 2018 року відповідно до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової 

допомоги між Різуненківським старостинським 

округом Коломацького району та Богодухівським 

місцевим центром з надання БВПД в приміщенні 

Різуненківського старостинського округу діяв «мо-

більний правовий офіс» відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги». Прийом громадян здійснював 

начальник бюро Дорожко В.В. 

 

 

 

08 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного до-

говору про співпрацю в приміщенні Ков'язької 

селищної ради Валківського району Харківської 

області працював мобільний правовий офіс Від-

ділу "Валківське бюро правової допомоги" Бого-

духівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

13 лютого 2018 року в рамках правопросвітни-

цького проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Шляхівського старостинського округу Колома-

цької селищної ради Харківської області діяв 

мобільний правовий офіс. Захід проводився від-

повідно до Договору про співпрацю у сфері на-

дання безоплатної правової допомоги між Бого-

духівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Шля-

хівським старостинським округом Коломацької 

селищної ради. Прийом громадян проводив го-

ловний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ Межериць-

кий Ю.М. 

 

 

 



15 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного договору 

про співпрацю в приміщенні Благодатненській сільсь-

кої ради Валківського району Харківської області пра-

цював мобільний правовий офіс Відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

 

16 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю в приміщенні Мурафської 

сільської ради Краснокутського району 

Харківської області працював мобільний правовий 

офіс Відділу "Краснокутське бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

19 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  за сприянням Крисинського сільсь-

кого голови Бобрика В.А. в приміщенні Крисинської 

сільської ради, Богодухівського району Харківської об-

ласті, відповідно до графіка роботи працював мобіль-

ний правовий офіс Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

21 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  за сприянням Заряби-

нського сільського голови Олексенко 

О.В. в приміщенні Зарябинської сільської 

ради Богодухівського району Харківської 

області, відповідно до графіка роботи 

працював мобільний правовий офіс Бого-

духівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

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


23 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю в приміщенні Високопільської 

сільської ради Валківського району Харківської 

області працював мобільний правовий офіс Відділу 

"Валківське бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

 

23 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в селі Лесківка Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка 

роботи працював мобільний правовий офіс Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

02 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю в приміщенні Любівської сіль-

ської ради Краснокутського району Харківської 

області працював мобільний правовий офіс Відділу 

"Краснокутське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

03 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного 

договору про співпрацю в приміщенні Колонта-

ївської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області працював мобільний право-

вий офіс Відділу "Краснокутське бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.  

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


02 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Покровського старостинського округу Колома-

цької селищної ради Коломацького району Харківської обла-

сті діяв мобільний правовий офіс. Захід проводився відпо-

відно до Договору про співпрацю у сфері надання безоплат-

ної правової допомоги між Богодухівським місцевим цент-

ром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Покровським старостинським округом Коломацької селищ-

ної ради об’єднаної територіальної громади. Прийом грома-

дян здійснював головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого МЦ Межерицький Ю.М. 

 

06 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю в приміщенні Гонтовоярської 

сільської ради Валківського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс Відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

06 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Шелестівсь-

кого старостинського округу Коломацької селищної 

ради Харківської області діяв мобільний правовий 

офіс. Захід проводився відповідно до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової допо-

моги між Богодухівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Шелестів-

ським старостинським округом Коломацької селищної 

ради об’єднаної територіальної громади Харківської 

області.  

 

 

 

 



07 березня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного проекту «#Я_маю_право!» відповідно до До-

говору про співпрацю у сфері надання безоплатної 

правової допомоги між Різуненківським старости-

нським округом Коломацького району та Богоду-

хівським місцевим центром з надання БВПД в 

приміщенні Різуненківського старостинського ок-

ругу діяв «мобільний правовий офіс» відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги». Прийом гро-

мадян здійснював начальник бюро Дорожко В.В. 

 

 

13 березня 2018 року в рамках загальнонаціонального 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Шляхівського 

старостинського округу Коломацької селищної ради 

Харківської області діяв мобільний правовий офіс. За-

хід проводився відповідно до Договору про співпрацю 

у сфері надання безоплатної правової допомоги між 

Богодухівським місцевим центром з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги та Шляхівським ста-

ростинським округом Коломацької селищної ради 

об’єднаної територіальної громади Харківської області. 

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ Межерицький Ю.М. 

 

 

15 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного договору 

про співпрацю в приміщенні Минківської сільської ради 

Валківського району Харківської області працював мобі-

льний правовий офіс Відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

16 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» 

відповідно до підписаного договору про співпрацю в 

приміщенні Каплунівської сільської ради Краснокутсь-

кого району Харківської області працював мобільний 

правовий офіс Відділу "Краснокутське бюро правової до-

помоги" Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



16 березня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні СФГ «ПРО-

МІНЬ» село Губарівка, Богодухівського рай-

ону, Харківської області працював мобільний 

правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

19 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  за сприянням Крисинського 

сільського голови Бобрика В.А. в приміщенні Кри-

синської сільської ради, Богодухівського району 

Харківської області, відповідно до графіка роботи 

працював мобільний правовий офіс Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

23 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю в приміщенні Мельниківської 

сільської ради Валківського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс Відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

23 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» відповідно до підписаних договорів про 

співпрацю в приміщенні Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

працював мобільний правовий офіс Відділу "Краснокутське бюро правової допомоги" Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом грома-

дян здійснювали фахівці бюро Сбітнєва А.В. та Охмат О.І. 

 

 23 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» відповідно до підписаних договорів про 

співпрацю в приміщенні Китченківської сільської ради Краснокутського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс Відділу "Краснокутське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом грома-

дян здійснювали фахівці бюро Сбітнєва А.В. та Охмат О.І. 

 

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


 

28 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» від-

повідно до підписаного договору про співпрацю в приміщенні 

Кобзарівської сільської ради Валківського району Харківської 

області працював мобільний правовий офіс Відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

29 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» відпо-

відно до підписаного договору про співпрацю в приміщенні Ко-

стівської сільської ради Валківського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс Відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

04 січня 2017 року   в приміщенні Богодухівсь-

кої районної державної адміністрації Харківсь-

кої області, відповідно до графіка особистого 

прийому осіб, які потребують безоплатної пер-

винної правової допомоги, відбувся особистий 

прийом громадян  В. о. директора Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелицею 

Д.М. 

 



15 січня 2018 року  в приміщенні Богоду-

хівської міської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області, відповідно до гра-

фіка роботи, працював правовий офіс Бого-

духівського МЦ з надання БВПД. Фахів-

цем Богодухівського МЦ Ковалем В.В. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

 

01 лютого 2018 року   в приміщенні Богодухівської 

районної державної адміністрації Харківської обла-

сті, відповідно до графіка особистого прийому осіб, 

які потребують безоплатної первинної правової до-

помоги, відбувся особистий прийом громадян  в. о. 

директора Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Перепелицею Д.М. 

 

 

 

05 лютого 2018 року  в приміщенні Бого-

духівської міської ради Богодухівського 

району Харківської області, відповідно 

до графіка роботи, працював правовий 

офіс Богодухівського МЦ з надання 

БВПД. В.о. директора Богодухівського 

місцевого центру Перепелицею Д.М. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

 

22 січня 2018 року в приміщенні Сіннянської сільсь-

кої ради Богодухівського району Харківської області 

працівниками Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано роботу дистанційного пункту доступу 

до БПД для громадян села Сінне Богодухівського 

району Харківської області (у вигляді програми 

SKYPE) для отримання правової допомоги в будь-

який час. 



 

21 лютого 2018 року в приміщенні Зарябинської сіль-

ської ради Богодухівського району Харківської обла-

сті працівниками Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

створено та організовано роботу дистанційного пун-

кту доступу до БПД для громадян села Зарябинка Бо-

годухівського району Харківської області (у вигляді 

програми SKYPE) для отримання правової допомоги 

в будь-який час.  

 

19 березня 2018 року в приміщенні 

сектора державної реєстрації 

Коломацької районної державної адмі-

ністрації Харківської області фахівцями 

відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги створено та органі-

зовано роботу дистанційного пункту 

доступу до БПД для громадян селища 

Коломак Коломацького району 

Харківської області (у вигляді програми 

SKYPE) для отримання правової 

допомоги в будь-який час.  

 

28 березня 2018 року в рамках правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» у центрі надання 

адміністративних послуг Коломацької районної 

державної адміністрації (ЦНАП) фахівцями відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги спільно з працівниками 

ЦНАП було організовано діяльність дистанційного 

пункту консультування громадян з правових пи-

тань. Прийом громадян проводив начальник бюро 

В.В.Дорожко. 

 

 

 

 

 

 

 



Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснювалась 

адресна правова допомога. Наприклад: 

16 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  працівниками Богоду-

хівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д.М., Коноз М.В. та працівником 

Богодухівського районного центру соціаль-

них служб для сім’ї, дітей та молоді Бого-

духівської РДА Остаховою Ю.О. була здій-

снена адресна правова допомога в селі 

Івано-Шийчине, Богодухівського району, 

Харківської області. Працівники центрів 

відвідали малозабезпечені сім’ї за їх місцем проживання.  

 

22 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  В.о. директора Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. та працівником Богодухівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Богодухівської РДА Остахо-

вою Ю.О. була здійснена адресна правова до-

помога в селі Сінне, Богодухівського району, 

Харківської області. Працівники центрів відві-

дали малозабезпечені сім’ї за їх місцем проживання.  

 

05 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  працівниками Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М., Коноз М.В. 

та редактором Богодухівської районної громадсько-

інформаційної газети "МАЯК" Чернишовою Т.В. 

була здійснена адресна правова допомога в селі 

Сінне, Богодухівського району, Харківської області. 

Працівники центру та редактор газети відвідали ма-

лозабезпечену сім’ю за їх місцем проживання та ро-

зглянули питання щодо соціального захисту інвалідів  

 

 

 

 

 

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


 

08 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» працівниками відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Дорожко В.В. та Межерицьким Ю.М. була 

здійснена адресна правова допомога в сел. Коломак 

Харківської області. Працівники відділу відвідали ін-

валіда ІІ групи за місцем її проживання та розглянули 

питання щодо пільг, які надаються інвалідам вказаної 

групи.  

 

 

 

15 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» начальником Відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Шульжик Т.О. та працівником 

Валківського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Валківської РДА Оста-

пенко М.С. була здійснена адресна правова допо-

мога в селі Минківка, Валківського району, Хар-

ківської області. Працівники центрів відвідали 

малозабезпечені сім’ї за їх місцем проживання. 

 

 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

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

духівського МЦ та його структурних підрозділів проведено 44 спільні прийоми громадян. 

 Наприклад: 

03 січня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу з питань пробації Півні-

чно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України В.о. ди-

ректора Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М. разом з працівниками 

даного відділу було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

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


12 січня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» згідно підписаного 

меморандум про співпрацю у сфері на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги в приміщенні Відділу освіти 

Богодухівської РДА Харківської області 

керівником Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М.  з 

керівником даного Відділу Повойко 

І.О., було проведено спільний прийом 

громадян Богодухівського району.  

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно підпи-

саного меморандуму між Богодухівським місце-

вим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Богодухівським районним 

центром зайнятості 12 січня 2018 року в примі-

щенні Богодухівського районного центру зайня-

тості Харківської області В.о. директора Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М.  

з заступником начальника відділу Богодухівсь-

кого районного центру зайнятості Філіповою О.В. 

було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

12 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Богодухівського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіаль-

ного управління в Харківській області керівником 

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепелицею 

Д. М.  з начальником даного відділу Рудичевою К. 

В. було проведено спільний прийом громадян Бого-

духівського району.  

 

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


 

16 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в рамках підписаного меморан-

думу про співпрацю та за сприянням начальника 

відділу Валківського районного відділу з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального уп-

равління з питань виконання кримінальних пока-

рань та пробації Міністерства юстиції України Бон-

даренка Р.А в приміщенні даного відділу фахівцем 

"Валківське бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О.  з інспек-

тором відділу було проведено спільний прийом гро-

мадян.  

 

16 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного 

меморандуму про співпрацю В.о. ди-

ректора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелицею 

Д.М. за участі працівників Служби у 

справах дітей Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської 

області та фахівцем Богодухівського 

районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Богодухівсь-

кої РДА, Харківської області Остаховою Ю.О. в приміщенні Богодухівської РДА проведено спіль-

ний прийом громадян.  

 

 

18 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Богодухівського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіаль-

ного управління в Харківській області керівником Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепелицею Д. М. 

разом з начальником даного відділу Рудичевою К. В. 

було проведено спільний прийом громадян  

 

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


22 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного 

меморандуму про співпрацю в примі-

щенні Управління соціального захисту 

населення, Богодухівської РДА, Харків-

ської області Начальником відділу пра-

вопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В.  

з керівником даного управління Жижи-

рій Н.В. було проведено спільний прийом громадян.  

 

23 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю в приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг 

Богодухівської РДА Харківської області 

В.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М.  з 

керівником даного центру Кириченко О.В. 

було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

24 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю в приміщенні 

Відділу у Богодухівському районі Голов-

ного Управління Держгеокадастру в Хар-

ківській області В.о. директора Богодухів-

ського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Пе-

репелицею Д.М.  з начальником даного 

Відділу Торяник Н.В. було проведено спі-

льний прийом громадян.  

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


 

26 січня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» 

згідно підписаного меморандуму про співпрацю в примі-

щенні Валківського районного центру зайнятості за спри-

янням начальника Наріжної А.М. начальником Відділу 

"Валківське бюро правової допомоги" допомоги Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Шульжик Т.О. з працівниками 

центру було проведено спільний прийом громадян.  

 

01 лютого 2018 року в рамках загальнодер-

жавного проекту «#Я_маю_право!» згідно 

підписаного меморандуму про співпрацю в 

приміщенні Центру надання адміністратив-

них послуг Коломацької РДА Харківської 

області (ЦНАП) начальником відділу "Коло-

мацьке бюро правової допомоги" Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Дорожко 

В. В.  з керівником Центру Д’яченко М. О. 

було проведено спільний прийом громадян 

 

 

 

 

06 лютого 2018 року в рамках загальнонаціонального 

проекту «#Я_маю_право!» та згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю у сфері надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги між Богодухівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Богодухівського районного цен-

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

духівської РДА, Харківської області в приміщенні да-

ного центру В. о. директора Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М.  з працівниками Богоду-

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

ківської області був проведений прийом громадян. 

 



В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно підписа-

ного меморандуму між Богодухівським місцевим цен-

тром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та Богодухівським районним центром зайнятості 

09 лютого 2018 року в приміщенні Богодухівського 

районного центру зайнятості Харківської області На-

чальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз М.В.   з заступником начальника відділу Богоду-

хівського районного центру зайнятості Філіповою 

О.В. було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно підписаного меморан-

думу між Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Краснокутським районним центром 

зайнятості 12 лютого 2018 року в приміщенні Краснокутського рай-

онного центру зайнятості Харківської області фахівцем Відділу 

«Краснокутське бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ох-

матом О.І.  з працівниками центру зайнятості було проведено спіль-

ний прийом громадян. 

 

 

13 лютого 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного проекту «#Я_маю_право!» та згідно підписа-

ного меморандуму про співпрацю у сфері надання 

безоплатної вторинної правової допомоги між Бого-

духівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Міжрайонного від-

ділу державної виконавчої служби по Валківському 

та Коломацького районах ГТУЮ у Харківській об-

ласті в приміщенні даного відділу начальником Від-

ділу "Валківське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Шульжик Т.О.  з пра-

цівниками ВДВС проведено спільний прийом громадян. 

 

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


13 лютого 2018 року в приміщенні Відділу з питань 

пробації фахівцем Відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ох-

матом О.І.  з працівниками відділу з питань пробації 

було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

14 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  згідно підписаного меморандуму про 

співпрацю в приміщенні Управління соціального 

захисту населення, Богодухівської РДА, Харківсь-

кої області Начальником відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В.  з заступником на-

чальника даного управління І. Назаренко було про-

ведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно підпи-

саного меморандуму між Богодухівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Коломацьким районним центром зай-

нятості 20 лютого 2018 року в приміщенні Колома-

цького районного центру зайнятості Харківської 

області Начальником Відділу "Коломацьке бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дорожко В.В  з працівниками центру 

зайнятості було проведено спільний прийом грома-

дян. 

 

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


 

20 лютого 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю в приміщенні Коломацького районного 

сектору з питань пробації Північно-Східного міжрегі-

онального управління з питань виконання криміналь-

них покарань та пробації Міністерства юстиції Укра-

їни Головним спеціалістом Відділу "Коломацьке бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Межерицьким Ю.М. разом з працівниками даного сек-

тору було проведено спільний прийом громадян.  

 

20 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» 

згідно підписаного меморандуму про співпрацю та за 

сприянням начальника Відділу Валківського районного 

відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіона-

льного управління з питань виконання кримінальних по-

карань та пробації Міністерства юстиції України Бонда-

ренка Р.А в приміщенні даного відділу фахівцем Відділу 

"Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Шульжик Т.О. разом з інспектором відділу 

було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно під-

писаного меморандуму між Богодухівським міс-

цевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Краснокутським районним 

центром зайнятості 21 лютого 2018 року в примі-

щенні Краснокутського районного центру зайня-

тості Харківської області фахівцем Відділу «Кра-

снокутське бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Охматом О.І.  з 

працівниками центру зайнятості було проведено 

спільний прийом громадян. 

 

 

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


23 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Богодухівського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіаль-

ного управління в Харківській області інтеграто-

ром Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. разом з начальником даного відділу Рудиче-

вою К. В. було проведено спільний прийом грома-

дян Богодухівського району.  

 

23 лютого 2018 року в рамках загально-

національного проекту 

«#Я_маю_право!» та згідно підписаного 

меморандуму про співпрацю у сфері на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги між Богодухівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги та Богодухівсь-

кого районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Богоду-

хівської РДА, Харківської області в 

приміщенні даного центру В. о. дирек-

тора Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д.М.  з керівником Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Богодухівської РДА, Харківської області Чуйко Н.Є. був проведений прийом громадян. 

 

27 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» та згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Богодухівської РДА Хар-

ківської області В.о. директора Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М.  з керівни-

ком даного центру Кириченко О.В. було проведено 

спільний прийом громадян.  

 

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


 

28 лютого 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно 

підписаного меморандуму про співпрацю, в приміщенні Валків-

ського районного центру зайнятості начальником Відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик Т.О. з працівниками центру було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

 

 

 

 

28 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Відділу у Бого-

духівському районі Головного Управління Держге-

окадастру в Харківській області В.о. директора Бо-

годухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Перепелицею 

Д.М.  з начальником даного Відділу Торяник Н.В. 

було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

 

05 березня 2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького 

районного сектору Північно-східного міжрегіональ-

ного управління з питань виконання кримінальних по-

карань та пробації Міністерства юстиції України про-

ведено спільний прийом громадян за участю фахівців 

сектору пробації, відділення у справах сім’ї та дітей 

Коломацької селищної ради та головного спеціаліста 

відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

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


В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно підписаного 

меморандуму між Богодухівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Краснокутським районним центром зайнятості 06 бере-

зня 2018 року в приміщенні Краснокутського районного 

центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді Крас-

нокутської РДА фахівцем Відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Охма-

том О.І. з працівником центру було проведено спільний 

прийом громадян. 

 

 

07 березня 2018 року згідно підписаного меморандуму між Богоду-

хівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та Краснокутським районним центром зайнятості в 

приміщенні Краснокутського районного центру зайнятості Харків-

ської області фахівцем Відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Охматом О.І. з працівниками центру 

зайнятості було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

13 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» згі-

дно підписаного меморандуму між Богодухівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) Коло-

мацької районної державної адміністрації в приміщенні 

ЦНАП було організовано та проведено спільний прийом гро-

мадян. Прийом громадян здійснювали начальник  Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Дорожко В.В. та начальник ЦНАП Дяченко М.В. 

 

 

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


 

13 березня 2018 року в приміщенні Управління соціального 

захисту населення (УСЗН) Коломацької районної державної 

адміністрації було організовано та проведено спільний 

прийом громадян за участю начальника  Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дорожко В.В. та фахівців УСЗН. Захід відбувався в рамках 

проекту «#Я_маю_право!» згідно підписаного меморандуму 

між Богодухівським МЦ з надання БВПД та УСЗН Колома-

цької районної державної адміністрації. 

 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» згідно підписаного 

меморандуму між Богодухівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та Красно-

кутським районним відділом з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України 14 березня 2018 року в приміщенні Відділу з пи-

тань пробації фахівцем Відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Охматом О.І.  з працівниками відділу з питань 

пробації було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

15 березня 2018 року в рамках правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні від-

ділу у справах сім’ї і дітей Коломацької селищної 

ради Харківської області було організовано спільний 

прийом за участю фахівців відділу та начальника 

Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

 

  

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


 

16 березня 2018 року в рамках правопросвітницького прое-

кту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького район-

ного центру зайнятості (РЦЗ) Харківської області головний 

спеціаліст Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Межерицький Ю.М.  з фахів-

цями РЦЗ провів спільний прийом громадян. Вказаний за-

хід проведено у рамках підписаного Меморандуму про 

співпрацю між Коломацьким РЦЗ та Богодухівським МЦ з 

надання БВПД. 

 

19 березня 2018 року згідно підписаного мемора-

ндуму між Богодухівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та Краснокутським районним відділом з пи-

тань пробації Північно-Східного міжрегіональ-

ного управління з питань виконання криміналь-

них покарань та пробації Міністерства юстиції 

України в приміщенні Відділу з питань пробації 

фахівцем Відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Охматом О.І.  з працівниками відділу з пи-

тань пробації було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

20 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю та за сприянням начальника відділу 

Валківського районного відділу з питань пробації Пів-

нічно-Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Мініс-

терства юстиції України Бондаренка Р.А в примі-

щенні даного відділу фахівцем "Валківське бюро пра-

вової допмоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. з інспектором відділу було проведено 

спільний прийом громадян. 



 

20 березня 2018 року в рамках правопросвітни-

цького проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Коломацького районного сектору Північно-схід-

ного міжрегіонального управління з питань ви-

конання кримінальних покарань та пробації Мі-

ністерства юстиції України для підоблікових 

осіб було організовано спільний прийом за уча-

стю фахівців сектору пробації та відділу "Коло-

мацьке бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

21 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Богодухівського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіа-

льного управління в Харківській області керівни-

ком Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д. М. з начальником даного відділу Ру-

дичевою К. В. було проведено спільний прийом 

громадян Богодухівського району.  

 

 

22 березня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні сектору державної реєстрації Коломацької РДА було ор-

ганізовано спільний прийом громадян за участю державного ре-

єстратора Мєдвєдєвої З.О. та начальника відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко 

В.В.. 

 

 

 

 

 

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


23 березня 2018 року згідно підписаного меморан-

думу між Богодухівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Богодухівським районним центром зайнятості в при-

міщенні Богодухівського районного центру зайнято-

сті Харківської області головним спеціалістом від-

ділу представництва Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Ковалем В.В.  з заступником начальника від-

ділу Богодухівського районного центру зайнятості 

Філіповою О.В. було проведено спільний прийом 

громадян. 

 

27 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Центру на-

дання адміністративних послуг Богодухівської 

РДА Харківської області начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги 

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М.В.  

з працівником даного центру Ярошенко А.С. було 

проведено спільний прийом громадян.  

 

27 березня 2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні служби у 

справах дітей Коломацької РДА Харківської області 

було організовано спільний прийом за участю фахів-

ців служби та головного спеціаліста Відділу "Коло-

мацьке бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Межерицького Ю.М. 

 

 

 

 

 

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


28 березня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного мемо-

рандуму про співпрацю в приміщенні Відділу 

у Богодухівському районі Головного Управ-

ління Держгеокадастру в Харківській області 

начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В з на-

чальником даного Відділу Торяник Н.В. було 

проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

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

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

цькі заходи.  

Наприклад: 

09 січня 2018 року в приміщенні Гутянської 

ЗОШ I-III ступенів фахівцями Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелицею Д.М., Ко-

ноз М.В. та начальником Управління соціаль-

ного захисту населення, Богодухівської РДА 

Жижирій Н.В для колективу даного закладу 

було проведено спільний правопросвітницький 

семінар на тему : «Призначення субсидій для 

оплати житлово-комунальних послуг». 

 

10 січня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» начальником відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Шульжик Т.О. за спри-

янням директора Валківського районного цен-

тру зайнятості Наріжної А. М. в приміщенні 

центру зайнятості, у відповідності до Меморан-

думу про співпрацю між Богодухівським МЦ 

НБВПД та Валківським районним центром зай-

нятості Харківської області проведено семінар 

для осіб які перебувають на обліку в центрі зай-

нятості як безробітні на тему: «Правові підстави 

реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації осіб».  

 

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


18 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  працівниками відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського МЦ з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги разом 

з головою Коломацького районного суду Харківської 

області Лосєвим Д.К. та керівником апарату суду Се-

лівестр Н.В. в приміщенні Коломацького районного 

суду Харківської області організовано та проведено 

для старшокласників Різуненківського НВК Колома-

цького району день відкритих дверей. 

В рамках проведеного заходу учням старших класів 

проведена оглядова екскурсія по приміщенню суду, під час якої вони мали змогу ознайомитися з 

роботою суддів та працівників апарату суду. 

 

19 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю в приміщенні Богодухівського район-

ного відділу з питань пробації Північно-Східного між-

регіонального управління з питань виконання криміна-

льних покарань та пробації Міністерства юстиції Ук-

раїни Начальником відділу правопросвітництва та вза-

ємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. для працівників даного відділу 

було проведено правопросвітницький семінар на тему : «Запобігання та протидія домашньому на-

сильству» .  

 

 

24 січня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» згідно підписаного мемора-

ндуму про співпрацю між Богодухівським мі-

сцевим центром з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги та Коломацьким ра-

йонним відділом освіти в актовій залі Шелес-

тівського НВК І-ІІІ ступенів Коломацького 

району фахівці відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Дорожко В.В. та Межери-

цький Ю.М. прочитали правопросвітницьку 

лекцію для учнів старших класів навчального 

закладу. Тема лекції «Основні права та 

обов’язки сучасного громадянина України». 

По закінченні заходу серед слухачів було розповсюджено друковані матеріали правового харак-

теру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

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


24 січня 2018 року в рамках загальнонаціонального пра-

вопросвітницького проекту «#Я_маю_право!»  в примі-

щенні Комунального закладу «Богодухівський спеціаль-

ний навчально-виховний комплекс» фахівцями Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. та Ковалем В.В. 

для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 

проведено правопросвітницьку лекцію на тему : «Праця 

неповнолітніх : права, гарантії, обмеження».  

 

25 січня 2018 року в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!» на-

чальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ з надання БВПД Дорожко 

В.В. прочитав лекцію для учнів 8-10 класів Різунен-

ківського НВК І-ІІІ ступенів Коломацького району 

Харківської області на тему : «Права, обов’язки дітей 

та батьків». Захід пройшов у формі лекції-бесіди, у 

ході якої зі слухачами було обговорено основні права, 

обов’язки батьків та дітей, роз’яснено поняття еманси-

пації, дано відповіді на питання стосовно порядку 

отримання паспорту громадянина України, відповідальності за вчинення адміністративного право-

порушення та інші. По закінченні  заходу серед слухачів було розповсюджено друковані матеріали 

правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

 

25 січня 2018 року в рамках загальнонаціонального пра-

вопросвітницького проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Шарівської загальноосвітньої школи начальник 

Відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. прочитала 

правопросвітницьку лекцію для учнів 8-11-х класів нав-

чального закладу. Тема лекції «Основні права та 

обов’язки неповнолітніх. Право на працю. Відповідаль-

ність за порушення законодавства України». Разом з 

працівником відділу "Валківське бюро правової допо-

моги" в рамках підписаного меморандуму про співпрацю з Міжрайонним відділом ДВС по Вал-

кіському та Коломацькому районах Головного територіального управління Юстиції участь в про-

веденні уроку брав головний спеціаліст міжрайонного відділу ДВС Юченков Д.Г.  

 



 

26 січня 2018 року в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!»  

начальником відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. за сприянням директора Валківсь-

кого районного центру зайнятості Наріжної А. М. в 

приміщенні центру зайнятості, у відповідності до 

Меморандуму про співпрацю між Богодухівським 

МЦ НБВПД та Валківським районним центром 

зайнятості Харківської області проведено семінар 

для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайня-

тості як безробітні на тему: «Вступ в спадщину». З присутніми особами було обговорено питання, 

куди необхідно звертатися для прийняття спадщини, строк в ступу в спадщину, які документи не-

обхідні для цього.  

 

26 січня 2018 року в приміщенні КЗ «Богоду-

хівської ЗОШ I-III ступенів» № 2, Богодухів-

ської районної ради, Харківської області 

було проведено семінар-практикум на тему 

«НОВІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ОСВІТУ». 

За запрошенням Відділу освіти Богодухівсь-

кої РДА Харківської області відповідно до 

укладеного Меморандуму про співпрацю, в 

рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_маю_право!» у семі-

нарі-практикумі прийняв участь в.о. директора Богодухівського МЦ з НБВПД Перепелиця Дмитро 

Миколайович. 

 

30 січня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького 

навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів 

Коломацького району Харківської області нача-

льник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дорожко В.В. та головний спеціаліст правового 

бюро Межерицький Ю.М. прочитали правопрос-

вітницьку лекцію для учнів 10-11-х класів навча-

льного закладу. Тема лекції «Праця неповноліт-

ніх: права, гарантії та обмеження». Питання, які розглядалися в ході лекції, викликали зацікав-

лення та жваве обговорення у слухачів, так як частина старшокласників улітку працюють у сільсь-

когосподарських підприємствах району. З метою кращого засвоєння отриманої інформації у дру-

гій частині заходу проведено розгляд задач та завдань, які були представлені у формі гри, у якій 

учні виконували ролі роботодавця та працівника. 



По закінченні заходу серед слухачів було розповсюджено друковані матеріали правового харак-

теру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

06 лютого 2018 року в рамках загальнона-

ціонального правопросвітницького прое-

кту «#Я_маю_право!» на виконання Ме-

морандуму про співпрацю організовано та 

проведено круглий стіл за участю В.о. ди-

ректора Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелиці Д.М., та пра-

цівників Богодухівського районного цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Богодухівської РДА, Харківської 

області Чуйко Н.Є.,Остахова Ю.О.  

 

 

 

 

В рамках загальнонаціонального правопросві-

тницького #проект'у «#Я_МАЮ_ПРАВО!» 13 

лютого 2018 року в приміщенні Богодухівсь-

кого ліцею № 3 м. Богодухів, Харківської об-

ласті на Ярмарці вакантних професій В.о. ди-

ректора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Перепелицею Д.М., та інтегратором да-

ного центру Коноз М.В., для учнів навчальних 

закладів Богодухівського району було прове-

дено шість правопросвітницьких лекцій на 

тему : «Права та обов’язки неповнолітніх в трудовому законодавстві».  

 

 

15 лютого 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коломаць-

кого районного центру соціальних служб для 

сім’ї , дітей та молоді (РЦСССДМ) головний 

спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Межерицький Ю.М. провів семінар з 

працівниками центру на тему : «Актуальні пи-

тання захисту прав та свобод людини». Захід 

проведено у рамках підписаного Меморан-



думу про співпрацю між Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та Коломацьким районним центром служб для сім’ї, дітей та молоді Коломацької 

РДА. 

 

 

23 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу «Красно-

кутське бюро правової  допомоги» Охмат О.І.  спільно з на-

чальником  Краснокутського районного відділу з питань 

пробації  Півторацьким В.І.  та фахівцями  Краснокутського 

центру служб для сім»ї, дітей та молоді відвідали Красно-

кутську гімназію  ім.. І.Н.Нестерова  та Краснокутську ЗОШ 

№ 2  де спільно провели правопросвітницькі лекції на тему : 

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Профілактика 

правопорушень» . 

 

 

27 лютого 2018 року в приміщенні Богодухів-

ської районної дитячої бібліотеки пройшов 

захід з циклів «Розповідаємо дітям про їх 

права», «Зростаємо громадянами правової 

держави» та «Правила для дитини – закон для 

дорослої людини». Цього разу учасники за-

ходу та класоводи разом з дітьми провели 

конкурс малюнків «Якими я вбачаю свої 

права» та похід за правовими знаннями разом 

з казковими героями «Правова Абетка». Діти 

ознайомилися з книжковою виставкою 

«Права дітей в книжках для читання», за допомогою казкових героїв згадали «Права дитини», від-

повіли на запитання правової вікторини та переглянули мультимедійний показ «Права в казках». 

 

 

06 березня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в читальній залі центральної Бо-

годухівської бібліотеки працівниками Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги разом з працівниками 

Богодухівського районного центра зайнятості було 

організовано та проведено круглий стіл на тему : 

«Трудові права та їх захист». До участі у заході 

було запрошено колег з Сумського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги , представників органів місцевого само-

врядування (ОМС) та державних інституцій, внутрішньо-переміщені особи, місцеві активісти. 



Також на круглому столі був присутній директор Регіонального центру з надання БВПД у Луган-

ській та Харківській областях Бородавка А.І. який презентував роботу Регіонального центру з на-

дання БВПД. 

 

07 березня 2018 року в рамках загальнонаціо-

нального правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу з питань пробації Пів-

нічно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України прове-

дено круглий стіл на тему: «Співпраця органів 

пробації з системою БВПД».  У заході взяли 

участь директор Регіонального центру з на-

дання БВПД у Луганській та Харківській областях Бородавка А.І., В.о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Перепелиця Д.М., керівник 

Богодухівського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управ-

ління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України 

Скляров Д.М., заступник начальника відділу Богодухівського районного центру зайнятості Філі-

пова О.В., підоблікові а також інші працівники системи БВПД та органу пробації .  

13 березня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в читальній залі центральної Ва-

лківської бібліотеки керівником Відділу "Валківсь-

кого бюро правової допомоги "Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги разом з працівниками Валківської 

центральної Валківської бібліотеки було організо-

вано та проведено правопросвітницький семінар на 

тему : «Правова обізнаність населення». В заході 

взяли участь працівники району в бібліотечній сфері. 

Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

16 березня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні СФГ «ПРОМІНЬ» 

село Губарівка, Богодухівського району, Харківсь-

кої області начальником відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз М.В. було проведено правоп-

росвітницьку лекцію для працівників даного госпо-

дарства на тему: «Я маю право». 

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


 

20 березня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Валківського рай-

онного відділу з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України проведено круглий стіл на тему: 

«Співпраця органів пробації з системою БВПД».  

 

 

23 березня 2018 року в приміщенні Богодухівської місь-

кої ради В.о. начальника відділу представництва Богоду-

хівського МЦ з НБВПД Ковалем Володимиром Володи-

мировичем на виконання Програми безоплатної правової 

допомоги населенню Богодухівського міської ради на 

2018 - 2019 роки, затвердженої рішенням Богодухівської 

міської ради № 782 – VII від 16 лютого 2018 року, було 

проведено заняття в школі правової освіти для депутатів 

Богодухівської міської ради на тему: «Електронне декла-

рування». В заході взяли участь депутати та посадові 

особи Богодухівської міської ради.  

 

27 березня 2018 року в рамках правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ко-

ломацького районного будинку культури началь-

ник Відділу "Коломацьке бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Дорожко В.В. провів семінар «Права людини: іс-

торія і сучасність». До участі у семінарі були за-

прошені представники органів державної влади, 

місцевого самоврядування, організацій Коломаць-

кого району. 

 

 

 

 

Також, Богодухівським МЦ на протязі 1-го кварталу 2018 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації та 

здійснено виступ на місцевому телебаченні: 

Наприклад: 

 



26 січня 2018 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в Богодухівській газеті "ВІСНИК БОГОДУХІВЩИНИ" № 3 опублікована пра-

вопросвітницька стаття на тему: "ДОДАТКОВА ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА ОКРЕМИМ КАТЕ-

ГОРІЯМ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ". 

 

 

 

25 січня 2018 року в газеті Харківської обласної організації ветеранів України "СЛОВО ВЕТЕ-

РАНА" № 3 від 19 – 25 січня 2018 року опублікована стаття подяки на тему: "ЩИРА ВДЯЧ-

НІСТЬ". 

 

 

 

 

02 лютого 2018 року в рамках загальнонаціо-

нального правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в Богодухівській газеті "ВІ-

СНИК БОГОДУХІВЩИНИ" № 4 опубліко-

вана правопросвітницька стаття на тему: 

"ЯКЩО ДО ВАС ЗАВІТАВ ПРИВАТНИЙ 

ВИКОНАВЕЦЬ". 

 

 

16 лютого 2018 року в Богодухівській районній громад-

сько-інформаційній газеті "МАЯК" № 7 (11242) опублі-

кована стаття на тему: "ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО 

ПОВІРКУ". 

 

 

 

 



 

22 лютого 2018 року в рамках загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту «#Я_маю_право!» в газеті Валківської 

міської ради "МІСТОК" № 63(110) опублікована правопросвіт-

ницька стаття на тему: "ЗА ПРАВОВИМИ КОНСУЛЬТАЦІ-

ЯМИ ТА ДОПОМОГОЮ". 

 

 

 

 

 

 

24 лютого 2018 року в газеті "Коломацький край" № 08 

(3853) опублікована стаття "Доля випробувала вас на 

міцність, і ви вистояли" ( про зустріч керівництва рай-

ону, фахівця правового бюро з учасниками локальних 

воєн). 

 

 

 

 

Виступ на БОГОДУХІВ TV.     ЗВІТ В.О. ДИРЕКТОРА БОГОДУХІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕН-

ТРУ З НАДАННЯ БВПД ПРО РОБОТУ ЦЕНТРА ЗА 2017 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2018 – 2019 

РОКИ 

http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny/625-bogoduhov-tv-vdbulasya-hhii-sesya-bogoduhvskoyi-

mskradi-16022018.html 

 

 



 

23 березня 2018 року в Богодухівській районній громадсько-інформа-

ційній газеті "МАЯК" № 12 (11247) опублікована стаття на тему: "ПО-

ХОВАННЯ «ПО-НОВОМУ"? РОЗВІЮЄМО МІФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОГОДУХІВ TV. ЗАНЯТТЯ В ШКОЛІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ «ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ» 

 

http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny/638-bogoduhov-tv-vdbulasya-hhv-sesya-bogoduhvskoyi-

mskradi-23032018.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny/638-bogoduhov-tv-vdbulasya-hhv-sesya-bogoduhvskoyi-mskradi-23032018.html
http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny/638-bogoduhov-tv-vdbulasya-hhv-sesya-bogoduhvskoyi-mskradi-23032018.html


 

 

 

 

 

 

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

годухівським МЦ підписано 3 меморандуми про співпрацю. 

 

03 січня 2018 року підписаний Ме-

морандум про співпрацю у сфері на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги між Богодухівським МЦ з 

надання БВПД та Богодухівським ра-

йонний відділом державної виконав-

чої служби Головного територіаль-

ного управління юстиції у Харківсь-

кій області.  

 

 

 

 

12.03.2018 року директором Комунального підприєм-

ства "Краснокутське бюро технічної інвентаріза-

ції"  Семененко В.А. підписано меморандум про спів-

працю з Богодухівським МЦнБВПД. 

 

 

 

 

16 березня 2018 року з метою розширення мережі 

безоплатної правової допомоги було підписано 

Меморандум про співпрацю у сфері надання без-

оплатної правової допомоги між Богодухівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги та відділом освіти, молоді 

та спорту Коломацької селищної ради Харківсь-

кої області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



 

 

 

 

 

 

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

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

нання квартального плану роботи за 1-й квартал. Також проводились робочі наради з питань орга-

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

дені моніторинг роботи Валківського 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 1-го кварталу 2018 року в Богодухівському МЦ проведено круглий 

стіл для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД. 

   

06 березня 2018 року в приміщенні Богоду-

хівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги прове-

дений круглий стіл з провідними адвокатами 

Богодухівського району Харківської області 

на тему: «Кращі практики адвокатської дія-

льності». 

Захід проведено головним спеціалістом від-

ділу організації надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги та роботи з адвока-

тами даного центру Церковною Людмилою 

Анатоліївною. 

Участь у круглому столі взяли директор Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та 

Харківській областях Бородавка А.І., директор Сумського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Трошечко В.В., В.о. директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Перепелиця Дмитро Миколайович,  та знавці 

своєї справи, адвокати-практики Микола Іванович Перепелиця, Павло Олександрович Пономаре-

нко, Сергій Васильович Бережний. 

На заході було обговорено проблемні питання, які виникають при наданні адвокатами БВПД. 

Директори місцевих центрів та директор Регіонального центру обмінялися досвідом щодо порядку 

призначення адвокатів, розподілом між ними справ, а також щодо прийняття актів адвокатів, роз-

рахунку розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

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 01.01.2018 по 31.03.2018 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 789 звернень клієнтів. 718 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної 

правової допомоги звернулось 71 особа.  

  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 232 187 45 

2 Відділ «Валківське бюро» 133 114 19 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 190 183 7 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 234 234 0 

 Разом по МЦ 789 718 71 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 65 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 7 доручень адвокатам та 58 на-

казів штатним працівникам  МЦ.  

По 1 письмовому зверненню надано  відмову у наданні БВПД. 

  

 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

соціальне забезпечення 72 9% 

спадкове 73 9% 

сімейне 142 18% 

медичне 7 1% 

трудове 39 5% 

адміністративне 29 4% 

земельне 63 8% 

договірне 67 9% 

житлове 53 7% 

Інше цивільне; 138 18% 

 виконання судових рішень 64 8% 

неправове питання 12 2% 

інше 30 4% 

 

                       

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 297 

жінки 375 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

було прийнято:  

 

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох роз-

мірів прожиткового мінімуму  

56 83% 

Внутрішньо переміщені особи 2 3% 

Діти, позбавлені батьківського піклування 
1 2% 

до 18 років; 4 

 від 18 до 35 років включно; 187 

 від 35 до 60 років включно; 363 

 понад 60 років. 121 



Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" 

2 3% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

6 9% 

 

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

 здійснено 46 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4 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 151 особа, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 7 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 48 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 64 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 56 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

№ з/п Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів мобі-

льних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість дію-

чих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали пра-

вову допо-

могу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано мето-

дичну допо-

могу  

Кількість прове-

дених право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
46/144 6/7 48 64 2 

2 
Валківське 

бюро 
11/25 1/0 19 14 0 

3 
Коломацьке 

бюро 
10/35 2/4 8 17 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
12/53 1/0 14 12 0 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД   Перепелиця Д.М. 

 

 

 


