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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2018 рік у II-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 II-му кварталі 2018 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підрозділи 

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

моги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з пріо-

ритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допомоги та ви-

конання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2018 році в Луганській-

Харківській областях. 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухівсь-

кого, Валківського, Краснокутського та Коломацького районів Харківської області, Богодухівський 

МЦ постійно проводить заходи інформування громадян про систему та можливості безоплатної 

правової допомоги.  

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

сцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, центрах зайнятості, торгових 

центрах, під час проведення вуличних акцій поширюють роздатковий матеріал про безоплатну пра-

вову допомогу, контактну та довідкову інформацію про Центр та Бюро. Також розміщується відпо-

відна інформація на сайтах районних державних адміністрацій та міських рад, на сторінках Фейс-

буку.  

 

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

вуличних інформувань громадян. Наприклад: 

 

 

04 квітня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено «вуличне» інформування в селі Різуненкове Ко-

ломацького району Харківської області.  

 

 

 

06 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне ін-

формування мешканців села Павлівка, Богодухівського 

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 

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


 

10 квітня 2018 року працівниками відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено «вуличне» інформування в селищі 

Коломак Харківської області.  

 

 

 

10 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне ін-

формування мешканців села Губарівка, Богодухівсь-

кого району, Харківської області. 

 

 

10 квітня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне ін-

формування мешканців села Полкова Микитівка, Богодухівського району, Харківської області. 

  

10 квітня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» начальником від-

ділу "Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. про-

ведено «вуличне» інформування в селищі Ков’яги, Валківського району, 

Харківської області.  

 

 

 

12 квітня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» пра-

цівниками Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М.В. та Коваль 

В.В. було проведено вуличне інформування громадян міста 

Богодухова.  

 

 

 

 

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


12.04.2018 року в смт. Краснокутськ проведено вуличне 

інформування громадян. 

 

 

 

 

 

 

16 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Коноз М.В. було проведено вуличне інформу-

вання мешканців села Крисине, Богодухівського району, 

Харківської області. 

 

 

 

17 квітня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги проведено «вуличне» інформування громадян в се-

лищі Коломак Харківської області.  

 

 

 

 

18 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне ін-

формування мешканців села Зарябинка, Богодухівсь-

кого району, Харківської області. 

 

 

 

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


25.04.2018 року відділом "Краснокутське бюро правової допомоги" 

Богодухівського МЦнБВПД було проведено вуличне 

інформування в смт. Краснокутськ.  

 

 

 

 

 

03.05.2018 проведено вуличне інформування в с. В’язова 

 

 

 

 

 

11 травня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне 

інформування мешканців села Губарівка, Богодухів-

ського району, Харківської області. 

 

 

15 травня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  інтегратором Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне інформу-

вання мешканців села Крисине, Богодухівського району, 

Харківської області. 

 

 

 

 

 

 

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 травня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги проведено «вуличне» інформування в селі Шелес-

тове Коломацького району Харківської області. В ході 

проведеного заходу громадян було поінформовано про 

роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної правової 

допомоги, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги.  

 

17.05.2018 року проведено вуличне інформування громадян в смт. 

Краснокутськ 

 

 

 

 

14 червня 2018 року працівниками відділу «Коломацьке_бюро_право-

вої_допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено вуличне інформування у Різуне-

нківському старостинському окрузі  Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Харківської області.  

 

 

 

Розміщувалась наглядна агітація та інформаційні стенди. Наприклад: 

 

13 квітня 2018 року на інформаційному стенді Коломацього районного цен-

тру зайнятості Харківської області розміщено інформаційні матеріали ( бук-

лети, методичні посібники ) з актуальними питаннями щодо діяльності сис-

теми безоплатної правової допомоги. 
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травня 2018 року на інформаційному стенді Коломацього районного се-

ктору з питань пробації поновлено інформаційні матеріали ( буклети, 

методичні посібники тощо ) з актуальними питаннями щодо роботи 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

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 II-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 4 таких заходах.  

 

Так, наприклад: 

03.05.2018 року проведено інформаційну компанію з метою за-

лучення зовнішніх ресурсів - участь у сесії В"язівської сільської 

ради.  

 

 

 

 

07 травня 2018 року у залі засідань Коломацької районної 

державної адміністрації Харківській області під головуван-

ням заступника голови райдержадміністрації Н.В.Андрій-

ченко відбулося планове засідання комісії з питань захисту 

прав дитини. На виконання Меморандуму про співпрацю 

між Богодухівським місцевим центром з надання БВПД та 

службою у справах дітей Коломацької РДА участь у засі-

данні комісії приймав начальник Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» В.В.Дорожко. На комісії розгля-

далися питання про продовження соціального супроводу сі-

мей, які перебувають у складних життєвих обставинах, направлення до суду матеріалів про позбав-

лення батьківських прав. 

 

30.05.2018 в приміщенні Комунального закладу Богодухів-

ської районної ради "Богодухівська централізована бібліо-

течна система" відбулася нарада з представниками 

суб’єктів взаємодії, які реалізують заходи щодо попере-

дження домашнього насильства з метою відпрацювання 

алгоритму дій з перенаправлення постраждалих жінок до 

КУ Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр 

для жінок» за участю представників управління соціаль-

ного захисту населення, Богодухівського відділу поліції 

ГУНП в Харківській області, Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, Служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня. 



 

06 червня під головуванням першого заступника голови 

районної державної адміністрації Валентини Зирянової, 

відбулося засідання Богодухівської районної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти насе-

лення. В.о. директора Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дми-

тро Перепелиця під час засідання Ради доповів про необ-

хідність прийняття Програми правової освіти населення Богодухівського району та запропонував 

включити до плану роботи питання розробки такої Програми. В результаті жвавого обговорення 

проекту даної Програми члени ради внесли свої пропозиції та поправки, обговорили очікувані ре-

зультати її впровадження. 

http://bogodukhivrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12546:obgovorennja-

proektu-programi-pravovoyi-osviti-naselennja-rajonu&catid=5:novini 

 

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

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

 

05 квітня 2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщені Коломацького 

відділу з питань призначень, перерахунку та виплати 

пенсій Валківського об’єднаного управління ПФУ Хар-

ківської області відбулася зустріч з активом Коломаць-

кої районної громадської організації «Союз Чорнобиль 

Україна». В заході приймали участь головний спеціа-

ліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький та 

начальник Коломацького відділу з питань призначень, перерахунку та виплати пенсій Валківського 

ОУ ПФУ Харківської області О.М.Чишко. 

 

 

11 квітня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» у приміщенні Коломацького районного будинку 

культури відбулася робоча зустріч фахівців Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги з керівництвом та 

активом Коломацького районного осередку ГО «Слобожанське ко-

зацтво єднальне». 

Метою зустрічі було налагодження зв’язків з активом громадської 

організації та обговорення питання про співпрацю у питанні на-

дання правових  консультацій членами організації. 

Керівництво громадської організації було поінформовано про ро-

боту правового бюро, ознайомлено з цілями та завданнями системи 

безоплатної правової допомоги, порядком отримання первинної та 

вторинної правової допомоги.  

 

http://bogodukhivrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12546:obgovorennja-proektu-programi-pravovoyi-osviti-naselennja-rajonu&catid=5:novini
http://bogodukhivrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12546:obgovorennja-proektu-programi-pravovoyi-osviti-naselennja-rajonu&catid=5:novini


 

13 квітня 2018 року в рамках 

правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацької 

селищної ради Харківської області відбулася робоча 

зустріч головного спеціаліста Відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ме-

жерицького Ю.М. з головою Коломацької 

селищної ради Гуртовим В.Г. та членами вико-

навчого комітету Коломацької селищної ради. 

Фахівець правового бюро поінформував представників органу місцевого самоврядування про діяль-

ність системи безоплатної правової допомоги, роз’яснив цілі та завдання, які виконують центри та 

бюро правової допомоги, ознайомив з порядком отримання первинної та вторинної правової допо-

моги. 

 

 

25 квітня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Коломацького відділення поліції Валківського 

відділу поліції ГУНП в Харківській області відбулася ро-

боча зустріч начальника Відділу "Коломацьке бюро пра-

вової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Дорожка 

В.В. з працівниками сектору превенції Коломацького ВП. 

В ході зустрічі обговорено питання забезпечення дотри-

мання працівниками поліції прав людини під час вико-

нання службових обов’язків. 

 

04 травня 2018 року в приміщенні Павлів-

ської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Богодухівської районної ради Ха-

рківської області відбулася робоча зустріч 

В.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелиці Д.М. та ди-

ректора даного закладу Горбенко Л.П. В 

ході зустрічі було обговорено питання 

співпраці та  проведення спільних правоп-

росвітніх заходів.  

 

Протягом II-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 мобільних та дистанцій-

них пунктів.  



 

Так, наприклад: 

 

02 квітня 2018 року     в приміщенні Богоду-

хівської міської ради, Богодухівського рай-

ону, Харківської області, відповідно до гра-

фіка роботи, працював правовий офіс Бого-

духівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги, де в.о. 

директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Перепелицею Д.М. був проведений 

прийом громадян. 

 

04 квітня 2018 року  в приміщенні Різуненківського 

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 Богодухівським місцевим цент-

ром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та Різуненківським старостинським округом Ко-

ломацької селищної ради об’єднаної територіальної 

громади. Прийом громадян здійснював начальник від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ БВПД Дорожко В.В. 

 

 

05 квітня 2018 року  в приміщенні Шелестівського 

старостинського округу Коломацької селищної 

ради Харківської області діяв мобільний правовий 

офіс. Захід проводився відповідно до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової 

допомоги між Богодухівським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та Шелестівським старостинським округом Коло-

мацької селищної ради об’єднаної територіальної 

громади. Прийом громадян здійснював начальник 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бо-

годухівського МЦ БВПД Дорожко В.В. 

 



06 квітня 2018 року   в приміщенні Павлівсь-

кої сільської ради, Богодухівського району, 

Харківської області відповідно до підписаного 

договору про співпрацю, працював мобільний 

правовий офіс Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. В.о. директора Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелицею Д.М. був 

проведений прийом громадян. 

 

06 квітня 2018 року  відповідно до Договору про співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги між Богодухівсь-

ким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Покровським старостинським округом Коломацької 

селищної ради об’єднаної територіальної громади в приміщенні 

Покровського старостинського округу діяв мобільний правовий 

офіс. Прийом громадян здійснював головний спеціаліст відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ 

Межерицький Ю.М. 

 

10 квітня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Губарівської 

сільської ради, Богодухівського району, Харків-

ської області відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю, працював мобільний пра-

вовий офіс Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Начальником відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

10 квітня 2018 року  в рамках проекту 

#Я_маю_право!» в приміщенні Полково-Микитівської 

сільської ради, Богодухівського району, Харківської 

області, працював мобільний правовий офіс Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. Начальником відділу правопро-

світництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплат-

ної первинної правової допомоги Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коноз М.В. був проведений прийом гро-

мадян. 

 

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


10 квітня 2018 року   в приміщенні Ков'язької селищної 

ради, Валківського району, Харківської області відповідно 

до підписаного договору про співпрацю, працював мобіль-

ний правовий офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. Начальни-

ком відділу "Валківське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Шульжик Т.О. був проведений прийом 

громадян. 

 

11 квітня 2018 року в рамках правопросвітницького прое-

кту «#Я_маю_право!» в приміщенні відділу у справах сім’ї 

і дітей Коломацької селищної ради Харківської області для 

членів сімей, які перебувають під супроводом соціальної 

служби, було організовано діяльність пункту консульту-

вання громадян з правових питань. Прийом громадян про-

водили головний спеціаліст Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової Межерицький 

Ю.М. та фахівці відділу у справах сім’ї і дітей Коломаць-

кої селищної ради. 

 

16 квітня 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. 

В.о. директора Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

18 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  на території Зарябинської сільсь-

кої ради Богодухівського району Харківської обла-

сті, а саме в приміщенні сільського магазину, відпо-

відно до графіка роботи працював мобільний право-

вий офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В.о. директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. був проведений 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


 

18 квітня 2018 року  відповідно до підписаного договору 

про співпрацю в приміщенні Сидоренківської сільської ради 

Валківського району Харківської області працював мобіль-

ний правовий офіс Відділу "Валківське бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійс-

нював начальник бюро Шульжик Т.О. 

 

 

26 квітня 2018 року  відповідно до підписаного договору про 

співпрацю в приміщенні Олексанрівської сільської ради Вал-

ківського району Харківської області працював мобільний 

правовий офіс Відділу "Валківське бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян здійснював на-

чальник бюро Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

26 квітня 2018 року  в приміщенні Перекіпської 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. Прийом громадян здійснював началь-

ник бюро Шульжик Т.О. 

 

 

 

03 травня 2018 року  в приміщенні Шелестівського старос-

тинського округу Коломацької селищної ради Харківської 

області діяв мобільний правовий офіс. Захід проводився 

відповідно до Договору про співпрацю у сфері надання бе-

зоплатної правової допомоги між Богодухівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги та Шелестівським старостинським округом Колома-

цької селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

Прийом громадян здійснював начальник відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ БВПД 

Дорожко В.В. 

 

 



04 травня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Павлівської сільської 

ради, Богодухівського району, Харківської області відпо-

відно до підписаного договору про співпрацю, працював 

мобільний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. В.о. директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

 

04 травня 2018 року  в приміщенні Різуненківського старо-

стинського округу Коломацької селищної ради Коломаць-

кого району Харківської області діяв мобільний правовий 

офіс. Захід проводився відповідно до Договору про спів-

працю у сфері надання безоплатної правової допомоги між 

Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Різуненківським старости-

нським округом Коломацької селищної ради об’єднаної те-

риторіальної громади. Прийом громадян здійснював нача-

льник Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бо-

годухівського МЦ БВПД Дорожко В.В. 

 

 

08 травня 2018 року працівники Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Дмитрий Перепелица, Людмила Ана-

тольевна, Михаил Коноз та працівники Богодухівсь-

кого РВ ДВС ГТУЮ в Харківській області Тимченко 

Інна, Нагорна Світлана разом з Богодухівцями на-

площі Соборності в м. Богодухів було забезпечено 

роботу консультаційного пункту надання безоплатної 

правової допомоги.  

 

11 травня 2018 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Губарівської сільсь-

кої ради, Богодухівського району, Харківської обла-

сті відповідно до підписаного договору про спів-

працю, працював мобільний правовий офіс Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. був проведений 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/perepelicad?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012677418195&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012677418195&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013929606868&fref=mentions
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


 

11 травня 2018 року  відповідно до підписаного договору про співпрацю в 

приміщенні Заміською сільської ради Валківського району Харківської об-

ласті працював мобільний правовий офіс Відділу "Валківське бюро право-

вої допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійснював началь-

ник бюро Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

 

15 травня 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. В.о. 

директора Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

15 травня 2018 року  в приміщенні Шляхівського старостинського 

округу Коломацької селищної ради Харківської області діяв мобіль-

ний правовий офіс. Захід проводився відповідно до Договору про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги між Бо-

годухівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Шляхівським старостинським округом Коло-

мацької селищної ради. Прийом громадян проводив головний спеці-

аліст Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого МЦ БВПД Межерицький Ю.М. 

 

 

 

16 травня 2018 року  відповідно до Договору про співпрацю в 

сфері надання безоплатної правової допомоги між Богодухівсь-

ким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Покровським старостинським округом Коломацької 

селищної ради об’єднаної територіальної громади в приміщенні 

Покровського старостинського округу діяв мобільний правовий 

офіс. Прийом громадян здійснював головний спеціаліст відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ Ме-

жерицький 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


17 травня 2018 року  відповідно до підписаного дого-

вору про співпрацю в приміщенні Високопільської 

сільської ради Валківського району Харківської області 

працював мобільний правовий офіс Відділу "Валків-

ське бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Прийом громадян здійснював началь-

ник бюро Шульжик Т.О. 

 

 

 

24.05.2018  в приміщенні Гонтовоярської сільської ради Вал-

ківського району Харківської області працював мобільний 

правовий офіс Відділу "#Валківське бюро правової допомоги" 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійсню-

вав начальник правового бюро. 

 

 

 

25.05.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

селі Лесківка Богодухівського району Харківської 

області відповідно до графіка роботи працював мо-

більний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Працівниками #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги та Зарябинським сільським головою 

був проведений прийом громадян. 

 

01.06.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Пав-

лівської сільської ради Богодухівського району Харківської обла-

сті працював мобільний правовий офіс #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

01.06.2018  в приміщенні Костівської сільської ради Валків-

ського району Харківської області працював мобільний 

правовий офіс Відділу "#Валківське бюро правової допо-

моги" #Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної 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
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


06.06.2018  в приміщенні Різуненківського старостинського округу 

Коломацької селищної ради Коломацького району Харківської обла-

сті, відповідно до графіка роботи працював мобільний правовий 

офіс. Працівником відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського МЦ БВПД був проведений прийом громадян. 

 

 

12 червня 2018 року  в приміщенні Шляхівського старостинського 

округу Коломацької селищної ради Харківської області, відпо-

відно до графіка роботи працював мобільний правовий офіс. Пра-

цівником відділу «#Коломацьке_бюро_правової_допомоги» Бого-

духівського МЦ БВПД був проведений прийом громадян. 

 

13.06.2018  в приміщенні Покровського старостинського округу року відпо-

відно до графіка роботи, діяв мобільний правовий офіс. Прийом громадян 

здійснював фахівець відділу «#Коломацьке_бюро_правової_допомоги» Бого-

духівського МЦ БВПД  

 

 

 

 

14.06.2018 в приміщенні Кобзарівської сільської ради відпо-

відно до графіка роботи, діяв мобільний правовий офіс. 

Прийом громадян здійснював фахівець відділу «#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського МЦ з БВПД. 

 

 

 

14.06.2018 в приміщенні Сніжківської сільської ради відповідно 

до графіка роботи, діяв мобільний правовий офіс. Прийом грома-

дян здійснював фахівець відділу «#Валківське_бюро_право-

вої_допомоги» Богодухівського МЦ з БВПД. 

 

 

 

 

 

 



 

19.06.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!», в приміщенні Кри-

синської сільської ради Богодухівського району Харківської області, 

відповідно до графіка роботи діяв мобільний правовий офіс Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.Прийом громадян здійснював керівник Богоду-

хівського МЦ з БВПД. 

 

 

 

 

05 квітня 2017 року  в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Богодухівської рай-

онної державної адміністрації Харківської області, 

відповідно до графіка особистого прийому осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допо-

моги, відбувся особистий прийом громадян  В. о. ди-

ректора Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. 

 

18 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в Новоіванівському дошкіль-

ному навчальному закладі Коломацької селищної 

ради Харківської області фахівцями Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги було організовано ро-

боту дистанційного пункту доступу до БПД грома-

дян з правових питань (у вигляді програми 

SKYPE) для отримання правової допомоги в будь-

який час.  

 

16 травня 2018 року в приміщенні районної дитячої 

бібліотеки Богодухівської ЦБС Харківської області 

працівниками Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано роботу дистанційного пункту доступу 

до БПД (у вигляді програми SKYPE) для отримання 

правової допомоги в будь-який час.  

 

 

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 червня 2018 року в рамках проекту «Я_маю_право!»,в 

приміщенні Управління соціального захисту населення Ко-

ломацької РДА, фахівцями Відділу Коломацьке_бюро_пра-

вової_допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги було орга-

нізовано роботу дистанційного пункту доступу до БПД (у 

вигляді програми SKYPE), для отримання правової допо-

моги в будь-який час.  

 

12 квітня 2018 року в приміщенні Відділу «Валківське бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги відбувся особистий виїз-

ний прийом громадян В. о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пе-

репелицею Д.М. 

 

 

13.04.2018 року проведено виїзний прийом громадян в Рябоконівській сіль-

ській раді. 

 

 

 

 

 

18 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  в приміщенні Комунальної уста-

нови Богодухівський геріатричний пансіонат, Депар-

таменту праці та соціального захисту населення, Хар-

ківської обласної державної адміністрації працівни-

ками Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги працював ви-

їзний консультативний пункт Богодухівського МЦ з 

надання БВПД. 

 

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


05.09.2016 року начальником відділу "Краснокутське бюро правової до-

помоги" Сбітнєвою А.В.  та головним спеціалістом  відділу "Красно-

кутське бюро правової допомоги" Охмат О.І. 20.04.2018 року в 

приміщенні Колонтаївської сільської ради проводився виїзний прийом 

громадян .  

 

 

 

04.05.2018 року у приміщенні В"язівської сільської ради прове-

дено виїзний прийом громадян.  

 

 

 

 

11.05.2018 року в приміщенні Китченківської сільської ради голо-

вним спеціалістом відділом "Краснокутське БПД" Охматом О.І. 

було здійснено виїзний прийом громадян.  

 

 

 

 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснювалась ад-

ресна правова допомога. Наприклад: 

12 квітня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» фахів-

цями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. та Коваль В.В. була 

здійснена адресна правова допомога в місті Богодухів, Харків-

ської області.  

Працівники центру відвідали особу з інвалідністю Великої Ві-

тчизняної війни учасника бойових дій Фарбітного Івана Яко-

вича за його місцем проживання та розглянули його питання, яке пов’язане з житловим законодав-

ством.  



 

26 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» начальником Відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Шульжик Т.О. та працівником Валків-

ського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Валківської РДА Остапенко 

М.С. була здійснена адресна правова допомога в 

селі Корсуново, Валківського району, Харківської 

області.  

 

 

 

11 травня 2018 року фахівцем Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. була здійснена ад-

ресна правова допомога в селі Дмитрівка, Богоду-

хівського району, Харківської області.  

Працівник центру відвідав жителів села Шевченко 

Ю.М та Якубу В.І. за їх місцем проживання та на-

дав консультації по питаннях, які турбують грома-

дян. 

 

17 травня 2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» 

працівником відділу "Валківське бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. та 

працівником Валківського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Валківської РДА Остапе-

нко М.С. була здійснена адресна правова допомога в селі 

Високопілля, Валківського району, Харківської області. 

Працівники центрів відвідали малозабезпечені сім’ї за їх 

місцем проживання. 

 

   

18.05.18 в рамках проекту #«Я_маю_право!» начальником Відділу 

«#Коломацьке бюро правової допомоги», працівниками відділу з 

надання соціальних послуг Коломацької селищної ради, начальни-

ком Коломацького відділення з питань призначення, перерахунку та 

виплати пенсій  Валківського ОУПФУ Харківської області в Шелес-

тівському старостинському окрузі Коломацької селищної ради було 

здійснено адресну правову допомогу. 



 

22.05.2018  в рамках проекту «#Я_маю_право!» фахі-

вцями Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги була здій-

снена адресна правова допомога в місті Богодухів 

Харківської області. Працівники центру відвідали 

пенсіонера Піпіч М.С. за її місцем проживання та ро-

зглянули її питання, яке пов’язане з житловим зако-

нодавством.  

 

14.06.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» фахівцем від-

ділу «Валківське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського 

МЦ з БВПД була здійснена адресна правова допомога в с. Коб-

зарівка Валківського району Харківської області. Працівник 

центру відвідав сім'ю, яка перебуває у складних життєвих об-

ставинах за її місцем проживання та розглянули її питання, яке 

пов’язане з соціальним забезпеченням.  

 

 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

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

хівського МЦ та його структурних підрозділів проведено  спільні прийоми громадян. 

 Наприклад: 

 

04 квітня 2018 року     згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю в приміщенні Богодухівського районного 

відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіона-

льного управління з питань виконання кримінальних по-

карань та пробації Міністерства юстиції України В.о. на-

чальника відділу представництва Богодухівського МЦ з 

НБВПД Ковалем В.В. разом з працівниками даного від-

ділу було проведено спільний прийом громадян.  

 

 



05 квітня 2018 року     та згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю у сфері надання безо-

платної вторинної правової допомоги між Бого-

духівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Богоду-

хівського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА, 

Харківської області в приміщенні даного центру 

В. о. директора Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М. разом з працівниками Богодухівського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА, Харківської області був проведений прийом 

громадян. 

 

05 квітня 2018 року      в приміщенні центру надання адмініст-

ративних послуг Коломацької районної державної адміністра-

ції фахівцями відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги разом з працівниками ЦНАП було 

проведено спільний прийом громадян. Прийом громадян про-

водив начальник правового бюро В.В.Дорожко. 

 

 

06 квітня 2018 року     та згідно підписаного ме-

морандуму про співпрацю у сфері надання безо-

платної вторинної правової допомоги між Богоду-

хівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Валківським ра-

йонним центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Валківської РДА, Харківської області в 

приміщенні даного центру начальник відділу "Ва-

лківське бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. разом з 

начальником Валківського районного центру со-

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валківського РДА, Харківської області Веселової Н.В. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

11.04.2018 року відповідно до Угоди про співпрацю від 21.10.2016 року  в 

приміщенні Краснокутського районного відділу з питань пробації разом з 

начальником Краснокутського районного відділу з питань пробації Півто-

рацьким В.І.  було проведено  прийом громадян . За консультацією звер-

нулася одна особа з питанням щодо виконання судових рішень. 

 

 

 



 

13 квітня 2018 року в приміщені Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, в рамках підписаного мемора-

ндуму про співпрацю головним спеціалістом від-

ділу надання безоплатної правової допомоги та ро-

боти з адвокатами Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Церковною Л. А., та начальником Богоду-

хівського районного відділу ДРАЦС Головного те-

риторіального управління в Харківській області – 

Рудичевою К. В., було проведено спільний прийом 

громадян. 

 

13 квітня 2018 року  в приміщенні Коломацького район-

ного центру зайнятості Харківської області для осіб, які 

перебувають на обліку у службі зайнятості, було організо-

вано спільний прийом громадян з правових питань. 

Прийом громадян проводили головний спеціаліст Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої Межерицький Ю.М. та фахівці районного центру зай-

нятості. 

 

 

 

13 квітня 2018 року  в приміщенні Коломацького 

районного сектору Північно-східного міжрегіо-

нального управління з питань виконання кримі-

нальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України для підоблікових осіб було орга-

нізовано спільний прийом за участю фахівців 

сектору пробації та головного спеціаліста відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Меже-

рицького Ю.М. 

 

 

 



 

16 квітня 2018 року  у приміщенні Управління соціаль-

ного захисту населення (УСЗН ) Коломацької районної 

державної адміністрації Харківської області було органі-

зовано спільний прийом громадян з фахівцями УСЗН. 

Прийом громадян проводив головний спеціаліст Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої Межерицький Ю.М. та фахівці управління. 

 

 

16.04.2018 року в Краснокутському районному відділі ДВС 

проведено спільний прийом громадян 

  

 

 

 

 

 

17 квітня 2018 року  згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю та за сприянням начальника відділу Ва-

лківського районного відділу з питань пробації Півні-

чно-Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Мініс-

терства юстиції України Бондаренка Р.А в приміщенні 

даного відділу фахівцем "Валківське бюро правової 

допмоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О. разом з фахівцем відділу було проведено спіль-

ний прийом громадян.  

 

17 квітня 2018 року  в приміщенні служби у справах дітей Коло-

мацької РДА Харківської області було організовано спільний 

прийом за участю фахівців служби та головного спеціаліста 

Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Межерицького Ю.М.  

 



20 квітня 2018 року     згідно підписаного меморан-

думу про співпрацю в приміщенні Богодухівського 

районного відділу з питань пробації Північно-Схід-

ного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юсти-

ції України В.о. начальника відділу представництва 

Богодухівського МЦ з НБВПД Ковалем В.В. разом з 

працівниками даного відділу було проведено спільний 

прийом громадян.  

 

 

20 квітня 2018 року в приміщені Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги, в рамках підписаного ме-

морандуму про співпрацю В.о. директора Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. 

та представником ГО «Спільна справа – Слобо-

жанщина» Дубинкою О.І. було проведено спіль-

ний прийом громадян. 

 

23 квітня 2018 року    згідно підписаного меморандуму 

про співпрацю в приміщенні Коломацького районного се-

ктору Північно-східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Мі-

ністерства юстиції України начальником Відділу "Коло-

мацьке бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги В.В. Дорожко разом з працівниками даного від-

ділу було проведено спільний прийом громадян.  

 

Відповідно до Угоди про співпрацю від 21.10.2016 року в 

Краснокутському районному відділі з питань пробації 

25.04.2018 року відбувся спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

 



02 травня 2018 року     згідно підписаного меморандуму про спів-

працю в приміщенні Богодухівського районного відділу з питань про-

бації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань вико-

нання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Укра-

їни В.о. директора Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. разом з пра-

цівниками даного відділу було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

07 травня 2018 року     в приміщенні 

Богодухівської міської ради, Богодухівського 

району, Харківської області, відповідно до 

графіка роботи, працював правовий офіс Богоду-

хівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. В.о. 

директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М. був проведений 

прийом громадян. 

 

 

07 травня 2018 року  в приміщенні Коломацького район-

ного сектору пробації Міністерства юстиції України для 

підоблікових осіб було організовано спільний прийом за 

участю фахівців сектору пробації та головного спеціаліста 

відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

08 травня 2018 року     та згідно підписаного мемора-

ндуму про співпрацю у сфері надання безоплатної 

вторинної правової допомоги між Богодухівським мі-

сцевим центром з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та Міжрайонного відділу державної 

виконавчої служби по Валківському та Коломацького 

районах ГТУЮ у Харківській області в приміщенні 

даного відділу начальником Валківського бюро пра-

вової допомоги Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. разом з працівниками ВДВС про-

ведено спільний прийом громадян. 

 



 

Відповідно до Угоди про співпрацю з Краснокутським ра-

йонним відділом з питань пробації 08.05.2018 року голов-

ним спеціалістом відділу "Краснокутське бюро правової 

допомоги" Охматом О.І та начальником Краснокутського 

районного відддлу з питань пробації Півторацьким В.І. 

було проведено спільний прийом громадян засуджених до 

покарання без позбавлення волі.  

 

 

11 травня 2018 року  в приміщенні сектору державної ре-

єстрації Коломацької РДА Харківської області було орга-

нізовано спільний прийом громадян за участю держав-

ного реєстратора Мєдвєдєвої З.І. та начальника Відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Дорожко В.В. 

 

 

14 травня 2018 року  в приміщенні Управління соціального за-

хисту населення (УСЗН) Коломацької районної державної ад-

міністрації Харківської області відбувся спільний прийом гро-

мадян з правових питань, участь у якому приймали фахівці 

УСЗН та начальник Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової Дорожко В.В. 

 

 

 

14 травня 2018 року  в центрі надання адміністративних послуг 

Коломацької районної державної адміністрації (ЦНАП) відбувся 

спільний прийом громадян. Участь у заході приймали праців-

ники ЦНАП та головний спеціаліст Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький. 

 

 

 

 

 

 



15.05.2018 в Краснокутському районному відділі з пи-

тань пробації  начальником відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" Сбітнєвою А.В., фахівцем із 

соціальної роботи Краснокутського районного центру 

соціальних служб для сім"ї , дітей та молоді Боклаг 

О.М., психологом  Краснокутського районного центру 

соціальних служб для сім"ї , дітей та молоді  Собко 

Я.О. та начальником Краснокутського районного 

відділу з питань пробації Півторацьким В.І. було про-

ведено спільний прийом громадян відповідно до 

Угоди про співпрацю з Краснокутським районним відділом з питань пробації та Меморандумом про 

співпрацю з Краснокутським районним центром соціальних служб для сім"ї , дітей та молоді.  

 

 

15 травня 2018 року  згідно підписаного меморандуму про 

співпрацю та за сприянням начальника відділу Валківсь-

кого районного відділу з питань пробації Північно-Схід-

ного міжрегіонального управління з питань виконання кри-

мінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Укра-

їни Бондаренка Р.А в приміщенні даного відділу фахівцем 

"Валківське бюро правової допмоги" Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Шульжик Т.О. разом з інспектором відділу було 

проведено спільний прийом громадян.  

 

18.05.18    та згідно затвердженого графіку 

прийому громадян в приміщенні територіа-

льного центру соціального обслуговування 

Валківської районної державної адміністра-

ції Харківської області за участі начальника 

відділу “Валківське бюро правової допо-

моги” Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової до-

помоги, фахівця Головного теритарільного 

управління юстиції у Харківській області, 

працівника міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Валківському та Коломацькому 

районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області було проведено 

прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 



 

21.05.2018 року в приміщенні Коломацького районного сек-

тору з питань пробації Міністерства юстиції України для пі-

доблікових осіб відбувся спільний прийом за участю фахівців 

сектору пробації та начальника Відділу "Коломацьке бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На прийом завітали дві особи, які перебувають на обліку.  

 

22.05.2018  в приміщенні служби у справах дітей 

Коломацької РДА Харківської області було організовано 

спільний прийом за участю фахівців служби та 

працівників Відділу "Коломацьке бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

23.05.2018  в приміщенні відділу у справах сім’ї і дітей Коломаць-

кої селищної ради Харківської області для членів сімей, які пере-

бувають під супроводом соціальної служби, було організовано 

спільний прийом за участю фахівців даного відділу та працівників 

Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

04.06.2018    в приміщенні Коломацького районного сектору 

пробації Міністерства юстиції України для підоблікових осіб 

було організовано спільний прийом, участь у якому приймали 

фахівці сектору пробації, відділу у справах дітей Коломацької 

РДА, відділу соціальних служб Коломацької ОТГ та головний 

спеціаліст відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

 



05.06.2018  в приміщенні Богодухівського районного центру соці-

альних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА Хар-

ківської області, працівниками Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, разом з пра-

цівниками даного центру був проведений прийом громадян. 

 

 

05.06.2018   в приміщенні Міжрайонного відділу державної 

виконавчої служби по Валківському та Коломацького 

районах ГТУЮ у Харківській області, фахівцем Відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

разом з працівниками ВДВС проведено спільний прийом гро-

мадян. 

 

 

06.06.2018     в приміщенні Богодухівського районного відділу з питань проба-

ції Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кри-

мінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, для підоблікових осіб 

відбувся спільний прийом за участю фахівців даного сектору та працівником 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

08.06.2018 року   в приміщенні Відділу освіти 

Богодухівської РДА Харківської області, фахівцем Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги разом з керівником даного 

Відділу, було проведено спільний прийом громадян Бого-

духівського району.  

 

 

11 червня 2018 року, в приміщенні Управління соціального захисту 

населення (УСЗН) Коломацької районної державної адміністрації 

Харківської області, відбувся спільний прийом громадян з правових 

питань, участь у якому приймали фахівці УСЗН та фахівець  Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової. 

На прийом завітало дві особи, з питань спадкового права та соціаль-

ного захисту населення. 



08.06.2018, в приміщенні  Центру надання адміністративних 

послуг Коломацької районної державної адміністрації 

(ЦНАП) відбувся спільний прийом громадян. Участь у заході 

приймали працівники ЦНАП та фахівець Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги.  

14.06.2018 , в приміщенні Валківської філії Харківського обласного 

центру зайнятості, відбувся спільний прийом громадян. Участь у за-

ході приймали працівники центру зайнятості та фахівець Відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

15.06.2018, в приміщенні Коломацького районного центру 

зайнятості Харківської області, відбувся спільний прийом 

громадян. Участь у заході приймали працівники центру 

зайнятості та фахівець Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

19.06.2018, в приміщенні Коломацького районного будинку культури, відбу-

вся спільний прийом громадян за участю працівників служби у справах сім’ї 

та дітей  Коломацької селищної ради та фахівця Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

20.06.2018,  в приміщенні Коломацького районного сектору 

пробації Міністерства юстиції України, для підоблікових осіб 

було організовано спільний прийом, участь у якому приймали 

співробітники районного сектору пробації та фахівець відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

 

 



 

 

            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: 

04 квітня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!»  згідно підписаного меморандуму про 

співпрацю в приміщенні Богодухівського районного від-

ділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіональ-

ного управління з питань виконання кримінальних пока-

рань та пробації Міністерства юстиції України В.о. началь-

ника відділу представництва Богодухівського МЦ з 

НБВПД Ковалем В.В. для працівників даного відділу була 

прочитана правопросвітницька лекція на тему : «Я МАЮ 

ПРАВО» .  

 

 

04 квітня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацької селищної ради 

начальник Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Дорожко В.В. провів заняття з фа-

хівцями юридичного відділу Коломацької селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади). До участі у заняттях 

було запрошено радника голови Коломацької селищної ради 

А.В.Василенка. Тема заняття – «Права людини». 

 

04 квітня 2018 року в рамках правопросвітни-

цького проекту «#Я_маю_право!»  начальник 

відділу "Краснокутське бюро правової допо-

моги" А.В.Сбітнєва прийняла участь у засі-

данні круглого столу з попередження домаш-

нього насильства на тему "Взаємодія органів 

та установ району щодо попередження домаш-

нього насильства". Засідання круглого столу 

відбулося в приміщенні Районного центру со-

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Краснокутської РДА. В заході прийняли участь : директор 

Краснокутського РЦСССДМ Сургай С.О., психолог Краснокутського РЦСССДМ Собко Я.О., голо-

вний спеціаліст відділу праці та зайнятості населення УСЗН Краснокутської РДА Азаренко І.Ю., 

методист РМК відділу освіти Краснокутської РДА Макаренко І.Г., сімейний лікар КЗОЗ "Центр пе-

рвинної медико-санітарної допомоги Краснокутського району" Кабашна Л.Л. 

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


 

11 квітня 2018 року в приміщенні Богодухівського до-

шкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «Дзвіно-

чок» Богодухівської міської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області В.о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д.М. було прочитано пра-

вову лекцію для педагогічних працівників закладу на 

тему : «Нова реформа освіти в дошкільних закладах». 

 

 

10 квітня 2018 року в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Снідківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  Валківської районної ради начальник Відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Шульжик Т.О. з представником Валків-

ського районного центру соціальних служб для сім'ї ді-

тей та молоді Валковської РДА Остапенко М.С., про-

вела правопросвітницький урок для учнів 7-10-х класів 

навчального закладу на тему "Адміністративна відповідальність неповнолітніх".  

 

 

17 квітня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» начальником відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. за сприянням дирек-

тора Валківського районного центру зайнятості Наріжної А. М. в 

приміщенні центру зайнятості, у відповідності до Меморандуму про 

співпрацю між Богодухівським МЦ НБВПД та Валківським район-

ним центром зайнятості Харківської області прочитано лекцію для 

осіб які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: «Вступ в спадщину. Особ-

ливості вступу в спадщину за законом».  



 

17.04.2018 року відповідно до Меморандуму про співпрацю від 

07.11.2016 року в Краснокутському РЦЗ було проведено лекцію 

"10 правових змін які вступили в силу з 01.01.2018 року."   

 

 

 

 

 

 

 

18 квітня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Новоіванівського дошкіль-

ного навчального закладу (ДНЗ) Коломацької селищної 

ради Харківської області за ініціативи начальника дирек-

тора Новоіванівського ДНЗ Конєвої В.І. фахівцями Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

МЦ з надання БВПД було організовано та проведено за-

няття з педагогічними працівниками закладу на тему 

«Права дитини». Участь у заході приймав головний спеціа-

ліст Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД 

Ю.М.Межерицький. 

 

19.04.2018 року відповідно до Меморандуму про спів-

працю з Краснокутським  професійним аграрним лі-

цеєм  від 13.12.2016 року в гуртожитку Краснокутсь-

кого професійного аграрного ліцею було проведено ле-

кцію "Види насильства, та куди звертатись якщо за-

знали насильства в сім"ї".  

 

 

 

 



24.04.2018 року фахівцями відділу "Краснокутське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  для уч-

нів Слобідської ЗОШ І-ІІІ ст. було проведено лекцію "Від-

повідальність неповнолітніх" а також відбувся показ фі-

льму-сповіді "Почуй мене".  

 

 

 

26 квітня 2018 року в рамках правопросвітни-

цького проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Богодухівського районного центру зай-

нятості Харківської області у відповідності до 

Меморандуму про співпрацю між Богодухівсь-

ким МЦ з надання БВПД та Богодухівським 

районним центром зайнятості Харківської об-

ласті В.о. директора Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. спільно 

з заступником начальника відділу Богодухівського районного центру зайнятості Філіповою О.В. 

для осіб які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні проведено правопросвітниць-

кий семінар на тему: «Трудові права та їх захист».  

 

26 квітня 2018 року в день 32-ї річниці Чорнобильської ка-

тастрофи, працівниками відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги організовано кру-

глий стіл на тему: «Допомога громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи». Участь у комуніка-

тивному заході приймали начальник відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ Дорожко Ві-

ктор Володимирович, начальник Коломацького відділу з 

питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Валків-

ського Управління пенсійного фонду України Харківської 

області Чишко Олена Миколаївна, начальник УПСЗН Коло-

мацької РДА Миколенко Наталія Миколаївна, заступник го-

лови Коломацької РДА Андрійченко Наталія Вікторівна, го-

лова Коломацької районної громадської організації «Союз 

Чорнобиль України» Завгородній Микола Григорович та 8 

громадян, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. 

 



02.05.2018 року головним спеціалістом відділу 

"Краснокутське бюро правової допомоги" Охмат 

О.І. та провідним фахівцем  Краснокутського РЦЗ 

Зосим Ю.В., було проведено спільну лекцію "Умови 

реєстрації в центрі зайнятості. Надання статусу без-

робітного. порядок призначення та виплати допо-

моги по безробіттю". 

 

 

 

 

03.05.2018 організовано та проведено захід інформаційного 

характеру у В"язівській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів. Головним спеціалістом відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" Охмат О.І. проведено лекцію для 

учнів ЗОШ "Відповідальність неповнолітніх", демонстрація 

фільму-сповіді "Почуй мене", розповсюдження буклетів 

правового  характеру та буклетів серії "Я МАЮ ПРАВО" 

 

07 травня 2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Коломацького 

районного сектору пробації для підоблікових осіб було 

організовано семінар з питань працевлаштування. Уч-

асть у заході приймали начальник Коломацького район-

ного сектору пробації Т.Ю.Хемліна, інспектор сектору 

пробації старший лейтенант внутрішньої служби 

А.С.Тищенко, фахівець Коломацького районного цен-

тру зайнятості О.Ю.Магницька та головний спеціаліст 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського МЦ з надання БВПД Ю.М.Межерицький. 

 

 

10.05.2018 року в приміщенні Краснокутського рай-

онного центру зайнятості для громадян з числа без-

робітних головним спеціалістом відділу "Красно-

кутське БПД" Охматом було проведено лекцію "10 

правових змін, які вступили в силу з 01.01.2018 

року."  

 

 

 



 

14 травня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» начальником Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД До-

рожко В.В. була прочитана лекція для учнів 9-10 класів Рі-

зуненківського ліцею Коломацького району Харківської обла-

сті на тему: "Працевлаштування неповнолітніх".  

 

 

 

15 травня 2018 року в рамках правопросвітницкого прое-

кту «#Я_маю_право!» головний спеціаліст Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ 

з надання БВПД Межерицький Ю.М. прочитав лекцію 

для учнів випускного класу Коломацького ліцею ім.Героя 

Радянського Союзу І.Є.Єгорова на тему: «Права та 

обов’язки дітей та батьків».  

 

 

15 травня 2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Павлівської загальноосвіт-

ньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської районної ради Хар-

ківської області В.о. директора Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. для учнів закладу, їх батьків та педколек-

тиву прочитана лекція на тему: «Я МАЮ ПРАВО» . 

 

 

15.05.2018 районним центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді було проведено інформаційно-про-

світницький захід для сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, на тему: «Сучасна сім’я, її цінно-

сті та традиції, виховання дітей та сімейне законодав-

ство». Разом із батьками обговорювались питання зна-

чення сім’ї у формуванні особистості дитини, основних 

складових гармонійної сім’ї, рекомендації щодо вихо-

вання дітей та запровадження сімейних традицій. В за-

ході прийняла участь начальник відділу «Валківського 

бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ з НБВПД Шульжик Т.О. для надання правової допо-

моги та інформування з питань сімейного законодавства та протидії домашньому насильству.  

 

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
http://pavlovkaschool.at.ua/rozklad/informac_pro_shkolu_2017.pdf
http://pavlovkaschool.at.ua/rozklad/informac_pro_shkolu_2017.pdf
http://pavlovkaschool.at.ua/rozklad/informac_pro_shkolu_2017.pdf


 

16 травня 2018 року  начальником відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. за сприянням директора Валківського рай-

онного центру зайнятості Наріжної А. М. в приміщенні 

центру зайнятості, у відповідності до Меморандуму про 

співпрацю між Богодухівським МЦ НБВПД та Валківсь-

ким районним центром зайнятості Харківської області 

проведено лекцію для осіб які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості як безробітні на тему: «Зміни в законо-

давстві щодо призначення аліментів».  

 

17 травня 2018 року  в приміщенні Коломацького 

відділу з питань призначення, перерахунку та ви-

плати пенсій Валківського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Харківської області пра-

цівниками Відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги До-

рожко В.В. та Межерицький Ю.М., організовано та 

проведено круглий стіл на тему: «Пенсійне забезпе-

чення військовослужбовців». Участь у заході 

приймали начальник Коломацького відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій 

Валківського ОУПФУ Чишко О.М., районний військовий комісар Коломацького РВК Ковальов І.О. 

та начальник відділу РВК Олексієнко Б.О. В ході круглого столу були обговорені зміни в законо-

давстві України щодо видів та розмірів пенсій для осіб, які перебували на військовій службі. 

 

 

17 травня 2018 року в рамках загальнонаціонального право-

просвітницького проекту «#Я_маю_право!» на виконання 

Меморандуму між Богодухівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та Колома-

цьким районним військовим комісаріатом Харківської обла-

сті (РВК) в навчальних закладах Коломацького району про-

ведено спільні лекції для учнів випускних класів. Цього дня 

лекції відбулися у Різуненківському, Коломацькому та Ше-

лестівському ліцеях. Фахівці Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання БВПД 

нагадали учням основні положення Конституції України, прокоментували деякі статті криміналь-

ного та адміністративного кодексів. 

 



 

17 квітня 2018 року в рамках загальнонаціональ-

ного правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Високопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Валківської 

районної ради начальник Відділу «Валківське 

бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Шульжик Т.О. з представником 

Валківського районного центру соціальних служб 

для сім'ї дітей та молоді Валковської РДА Остапе-

нко М.С., провела правопросвітницький урок для 

учнів 8-9-х класів навчального закладу. 

 

 

29.05.2018   працівниками #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було прове-

дено правопросвітницьку лекцію для студентів другого курсу 

Богодухівського медичного коледжу на тему: «Правопору-

шення неповнолітніх, юридична відповідальність». 

 

 

30.05.2018 в приміщенні Коломацького районного бу-

динку культури Харківським центром професійно-тех-

нічної освіти державної служби зайнятості (ХЦПТО 

ДСЗ) проведено виїзний інформаційний захід для ме-

шканців Коломацького району, які перебувають на об-

ліку у центрі зайнятості. В заході приймали участь го-

лова Коломацької районної державної адміністрації, 

заступник голови Коломацької селищної ради, 

заступник директора Харківського обласного центру 

зайнятості, начальник Коломацького районного 

центру зайнятості, начальник Управління соціального захисту населення Коломацької РДА, началь-

ник Коломацького відділення з питань призначення перерахунку та виплати пенсій Валківського 

об’єднаного управління ПФУ Харківської області також участь у правопросвітницькому заході 

приймали працівники Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги». Начальник правового бюро 

поінформував громадян про роботу бюро та роз’яснив завдання безоплатної правової допомоги, по-

рядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

 

30.05.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Валківського ліцею ім.О. Масельського начальник Відділу «#Валківське бюро правової до-

помоги» #Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

разом з представником Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Валківському та Ко-

ломацького районах ГТУЮ у Харківській області, провели правопросвітницький урок для учнів 3-

го класу даного навчального закладу на тему "Права дітей".  

 



01.06.2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!»  в 

приміщенні Комунального закладу Богодухівської рай-

онної ради "Богодухівська централізована бібліотечна 

система" працівниками #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

для батьків з багатодітних сімей та представників орга-

нів місцевого самоврядування було організовано та про-

ведено круглий стіл на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» . Фахівці центру ознайомили 

учасників заходу зі змінами до Закону України «Про бе-

зоплатну правову допомогу» внесені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», розповіли про нові категорії суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допо-

могу та нові повноваження центрів з надання БВПД стосовно даних змін в законі. 

 

01.06.2018 районним центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді було проведено інформа-

ційно-просвітницький захід для сімей, які опини-

лися у складних життєвих обставинах. 

В заході прийняла участь начальник Відділу «#Ва-

лківського бюро правової допомоги» #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги, яка прочитала для дітей 

та батьків лекцію на тему: "Права дитини".  

 

 

04.06.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» у приміщенні Коломацького 

районного сектору з питань пробації відбувся круглий стіл на 

тему «Захист прав та свобод дитини». Участь у заході прий-

мали начальник Коломацького районного сектору з питань 

пробації, головний спеціаліст Відділу «#Коломацьке бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги, начальник 

сектору дільничних інспекторів поліції Коломацького ВП Вал-

ківського відділу поліції ГУНП в Харківській області, началь-

ник служби у справах дітей Коломацької РДА, начальник соці-

альної служби у справах сім’ї та дітей Коломацької селищної ради ( Коломацької ОТГ ).  

 

14.06.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»,  в приміщенні Бо-

годухівського районного відділу ДРАЦС Головного територіаль-

ного управління в Харківській області, фахівцем Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги було проведено лекцію на тему: "Насильство в сім'ї: Як діяти 

щоб захиститись".  

 

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


 

14.06.2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!», в приміщенні позаміського закладу оздо-

ровлення та відпочинку "Ялинка" начальник Відділу «#Валківське 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги разом з представни-

ком Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Валків-

ському та Коломацького районах ГТУЮ у Харківській області, провели правопросвітницький урок 

для дітей, які перебувають на відпочинку на тему "Права дітей". 

 

 

14.06.2018  в приміщенні Валківської філії Харківського облас-

ного центру зайнятості, відбулася лекція для осіб, які перебува-

ють на обліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: «Зміни в 

законодавстві щодо призначення аліментів». Участь у заході 

приймали працівники центру зайнятості та фахівець Відділу «Ва-

лківське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

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: 

13 квітня 2018 року в Богодухівській газеті "ВІСНИК БОГОДУХІВ-

ЩИНИ" № 14 опублікована правова стаття на тему: "ЩО РОБИТИ, 

ЯКЩО НЕМАЄ ЧИМ ПЛАТИТИ ЗА КРЕДИТ?". 

 

 

На сайтах Краснокутської, Валківської та Коломацької районних дер-

жавних адміністрації розміщено інформаційні статті на теми: 

- Нововведення 2018 року: штрафування учасників цивільного судо-

вого процесу за відповідні правопорушення; 

- Види насильства та куди звертатись, якщо зазнали насильства в сім"ї; 

- Осучаснення пенсій за єдиними правилами. 



 

16.05.2018 прийняв участь в сходці Дмитрівсь-

кої громади Богодухівського району щодо вирішення 

спірного питання по риболовлі на місцевому ставку. 

http://tv.bogodukhov-city.com.ua/videonovyny/662-

bogoduhov-tv-konflkt-na-stavku-dmitrvsk-orendar-proti-

ribalok.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

духівським МЦ підписано 4 меморандуми про співпрацю. 

 

17.04.2018 року між Богодухівським МЦ з надання БВПД  та Краснокутським районним відділом 

державної виконавчої служби підписано Меморандум про співпрацю. 

15.06.2018 року між Богодухівським МЦ з надання БВПД  та Коломацьким відділом з питань 

призначення перерахування та виплати пенсій підписано Меморандум про співпрацю. 

 27.06.2018 року між Богодухівським МЦ з надання БВПД та Валківським об’єднаним  районним 

відділом ДРАЦС Головного територіального управління в Харківській області підписано Меморан-

дум про співпрацю. 

27.06.2018 року між Богодухівським МЦ з надання БВПД та Богодухівським відділенням управ-

ління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області підписано 

Меморандум про співпрацю. 

Працівниками центру 02.04.2018, 12.04.2018, 25.05.2018-26.05.2018, 31.05.2018, 15.06.2018, 

16.06.2018-17.06.2018 19.06.2018 прийнято участь в тренінгах, навчаннях та семінарах, які 

проводились на платформі “Pravokator”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Луган-

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

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

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

моніторинг роботи Краснокутського бюро правової допомоги.  

 

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

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

дення правопросвітницької роботи Центру 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            Також на протязі II-го кварталу 2018 року в Богодухівському МЦ проводились круглі 

столи для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД.  

   

12 квітня 2018 року в приміщенні Відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Валківського району, Харків-

ської області проведений круглий стіл на тему: «Кращі практики адвокатської діяльності». 

Захід проведено начальником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т. О. 

Участь у круглому столі взяли В.о. директора Центру Перепелиця Д. М., начальника бюро та знавці 

своєї справи, адвокати-практики Векленко В.І. та Перепелиця М.І., які плідно співпрацюють з Бого-

духівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На заході було обговорено нестандартні ситуації та питання, які виникають під час спілкування з 

клієнтами, а також можливості їх вирішення в правовому полі. 

 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 



Також на протязі кварталу з адвокатами проводились обговорення питань, які виникають при скла-

данні актів про надання БВПД та розрахунків винагороди адвокатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Богодухівському МЦ в роботі відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгал-

терського обліку використовується комп’ютерна програма електронного документообігу 

«M.E.Doc»; «Облік фінансовіх документів», «Е-звітність», Система ДО ПТК «Клієнт казначейс-

тва-Казначейство» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечено проведення системного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на одиницю 

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

адвокатами, кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, кількості 

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

напрямках. 

 

 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2018 по 30.06.2018 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 815 звернень клієнтів. 715 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної пра-

вової допомоги звернулось 100 осіб.  

  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 274 222 52 

2 Відділ «Валківське бюро» 145 110 35 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 171 158 13 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 225 225 0 

 Разом по МЦ 815 715 100 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД (з урахуванням залишку з минулого 

кварталу), було прийнято 105  рішень про надання БВПД, надано 8 доручень адвокатам та 98 наказів 

штатним працівникам  МЦ.  

Відмов у наданні БВПД не було. 

 

 

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

соціальне забезпечення 92 11% 

спадкове 84 10% 

сімейне 188 23% 

медичне 11 1% 

трудове 23 3% 

адміністративне 31 4% 

земельне 65 8% 

договірне 73 9% 

житлове 47 6% 

Інше цивільне; 129 16% 

 виконання судових рішень 36 4% 

неправове питання 23 3% 

інше 13 2% 

 



                       

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 255 

жінки 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18 років; 1 

 від 18 до 35 років включно; 147 

 від 35 до 60 років включно; 328 

 понад 60 років. 142 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
85 85% 

Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, у розмірі, що не пере-

вищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 
7 7% 

Внутрішньо переміщені особи 6 6% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
2 2% 

 

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

 здійснено 52 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 12 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 64 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 9 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 51 органу місцевого самоврядування та установам - провайдерам 

БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з 

якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 54 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 41 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 

 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
52/159 12/9 51 54 2 

1 
Богодухівський 

МЦ з надання 

БВПД 

17/34 5/1 14 10 2 

2 
Валківське 

бюро 
11/25 1/0 19 14 0 

3 
Коломацьке 

бюро 
12/25 3/6 5 20 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
12/75 3/2 13 10 0 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД   Перепелиця Д.М. 

 

 

 


