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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2018 рік у IV-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 IV-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 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 24 

вуличних інформувань громадян. Наприклад: 

 

 

03.10.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками Відділу «#Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» ін-

формування у Шелестівському старостинському окрузі Коломацької сели-

щної ради Харківської області. В ході проведеного заходу громадян було 

поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання системи безоплат-

ної правової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової 

допомоги. 

Під час інформування було розповсюджено друковані матеріали правового 

характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



09.10.2018  в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками Від-

ділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено «вуличне» інформування у Різуненківському старостинсь-

кому окрузі Коломацької селищної ради Харківської області. 

В ході проведеного заходу громадян було поінформовано про роботу 

бюро та роз’яснено завдання системи безоплатної правової допомоги, 

порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під 

час інформування було розповсюджено друковані матеріали право-

вого характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 

12.10.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками 

відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформування у селищі 

Коломак Харківської області. В ході проведеного заходу гро-

мадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено за-

вдання системи безоплатної правової допомоги, порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час 

інформування було розповсюджено друковані матеріали пра-

вового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

18.10.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу 

«#Валківське бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

«вуличне» інформування у селі Баранове Валківського району Харківсь-

кої області. В ході проведеного заходу громадян було поінформовано 

про роботу бюро та роз’яснено завдання системи безоплатної правової 

допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допо-

моги. Під час інформування було розповсюджено друковані матеріали 

правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

19.10.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

було проведено вуличне інформування мешканців се-

лища Горького Богодухівського району Харківської об-

ласті. Громадянам роз’яснено завдання безоплатної пра-

вової допомоги, порядок отримання первинної та вто-

ринної правової допомоги.  Під час інформування, громадянам були надані друковані матеріали 

«Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати?»  



29.11.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» праців-

никами Відділу «#Валківське бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» 

інформування у м. Валки, Харківської області. В ході 

проведеного заходу громадян було поінформовано про 

роботу бюро та роз’яснено завдання системи безоплат-

ної правової допомоги, порядок отримання первинної та 

вторинної правової допомоги. Під час інформування 

було розповсюджено друковані матеріали правового ха-

рактеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

30.10.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу 

«#Валківське бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «ву-

личне» інформування у м. Валки, Харківської області. В ході проведе-

ного заходу громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яс-

нено завдання системи безоплатної правової допомоги, порядок отри-

мання первинної та вторинної правової допомоги. 

Під час інформування було розповсюджено друковані матеріали право-

вого характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

16.11.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівни-

ками Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено «вуличне» інформу-

вання у Різуненківському старостинському окрузі Колома-

цької селищної ради Харківської області. В ході проведе-

ного заходу громадян було поінформовано про роботу 

бюро та роз’яснено завдання системи безоплатної правової 

допомоги, порядок отримання первинної та вторинної пра-

вової допомоги. Під час інформування було розповсюджено 

друковані матеріали правового характеру  

 

16.11.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» працівниками відділу 

«#Валківське бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «ву-

личне» інформування у м. Валки, Харківської області. В ході проведе-

ного заходу громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яс-

нено завдання системи безоплатної правової допомоги, порядок отри-

мання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформування 

було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та бук-

лети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 



 

26.11.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!»  Началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги #Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В.  було 

проведено вуличне інформування громадян села Івано-

Шийчине, Богодухівського району, Харківської обла-

сті. Громадянам роз’яснено завдання безоплатної право-

вої допомоги, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги. Під час інформування, громадянам 

були надані друковані матеріали «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отри-

мати?» та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

07.12.2018 в рамках проекту «#Я_маю_право!» Начальни-

ком відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

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

формування громадян села Губарівка, Богодухівського рай-

ону, Харківської області.  Громадянам роз’яснено завдання 

безоплатної правової допомоги, порядок отримання первин-

ної та вторинної правової допомоги. Під час інформування, 

громадянам були надані друковані матеріали «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як 

її отримати?» та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

14.12.2018 в рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» працівниками Від-

ділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прове-

дено «вуличне» інформування у Шелестівському старостинському ок-

рузі Коломацької селищної ради Харківської області. В ході проведеного 

заходу громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено за-

вдання системи безоплатної правової допомоги, порядок отримання пер-

винної та вторинної правової допомоги. Під час інформування було роз-

повсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ОМС та клієнтів. 

 Наприклад: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

можливостей територіальних громад. 

 

 

У IV-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 3 таких заходах.  

 

Так, наприклад: 

 

06 листопада 2018 року в приміщенні Коломаць-

кого відділення поліції Валківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Хар-

ківській області відбулася оперативна нарада за уч-

астю представників Коломацького районного сек-

тору філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області, Коломацького відділення по-

ліції та головного спеціаліста відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

Представник бюро правової допомоги Ю.М.Межерицький ознайомив учасників оперативної наради 

з основними напрямками діяльності системи безоплатної правової допомоги, категоріями громадян, 



які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також поінформував про основні пи-

тання з якими мешканці району звертаються за допомогою до правового бюро, навів характерні 

приклади звернень. 

 

12.12.2018 

В залі засідань Коломацької РДА відбулася робоча 

нарада під головуванням голови райдержадмініст-

рації Сергія Яцюка. На засіданні були присутні: го-

лова Коломацької селищної ради Володимир Гурто-

вий, начальники управлінь і відділів райдержадміні-

страції, керівники установ та організацій району, 

ЗМІ. На нараді розглядалося питання про хід реалі-

зації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я Маю Право" та про проведення тижня права – 2018, в якій прийняв участь   начальник 

відділу "Коломацького бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

БВПД Віктор Дорожко  

 

01 жовтня 2018 року в приміщенні Управління со-

ціального захисту населення Коломацької РДА Ха-

рківської області під головуванням заступника го-

лови райдержадміністрації Н.В.Андрійченко відбу-

лося чергове засідання комісії з питань призна-

чення житлових субсидій. 

На виконання меморандуму про співпрацю між Уп-

равлінням соціального захисту населення Колома-

цької РДА Харківської області та Богодухівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги участь у засіданні комісії прий-

мав головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Межерицький Ю.М. 

 

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

та розвиток системи надання правової допомоги населенню.  

30.10.2018 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Від-

ділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги відбулася робоча зустріч на-

чальника правового бюро Дорожка В.В. з заступником 

начальника Міжрайонного відділу державної виконав-

чої служби по Валківському та Коломацькому районах 

Головного територіального управляння юстиції у Хар-

ківській області Абрамовим Р.М. 

Учасники зустрічі обговорили спільні робочі питання, 

які виникають в ході службової діяльності, обмінялися 

досвідом та корисними знаннями. 

 



 

 

15.11.2018 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулася 

робоча зустріч за участю голови Коломацької районної державної адміністрації Харківської області 

С.М.Яцюка, заступника голови райдержадміністрації Н.В.Андрійченко, начальника відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» В.В.Дорожка та головного спеціаліста правового бюро Ю.М.Ме-

жерицького. 

Учасники зустрічі обговорили питання надання правових послуг населенню Коломацького району 

та розвиток системи безоплатної правової допомоги. 

 

19.12.2018 В рамках проекту «#Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівського УВП УТОС Харків-

ської області Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безопла-

тної первинної правової допомоги #Богодухівсь-

кого_місцевого_центру_з_надання_безоплат-

ної_вторинної_правової_допомоги Михайлом Ко-

нозом здійснено робочу зустріч з директором Бо-

годухівського УВП УТОС Безуглим Анатолієм 

Федоровичем в ході якої, фахівецем центру роз'-

яснено про роботу Богодухівського місцевого 

центру з надання БВПД та порядок звернення для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, про систему безоплатної вторинної правової до-

помоги та її переваги, які категорії осіб мають право на отримання такої допомоги, про основні на-

прямки діяльності Центру. Також були обговорені питання щодо подальшої співпраці, проведення 

спільних заходів. Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового харак-

теру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

20.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ков'язької селищної ради відбулась 

робоча зустріч головного спеціаліста відділу "#Валківське бюро правової допомоги" #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Коденко Н.Г. з головою селищної ради Путінце-

вим В.П. З метою вирішення питань щодо надання безоплатної 

правової допомоги населенню селищної ради, враховуючи на-

гальні потреби соціально незахищених верств населення під 

час зустрічі обговорювали питання щодо розроблення та за-

твердження програми надання правової допомоги територіаль-

ній громаді. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


 

27 грудня 2018 року у приміщенні Коломацької селищ-

ної ради Харківської області відбулася робоча зустріч 

головного спеціаліста відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ю.М.Межерицького з головою Коломацької селищної 

ради (ОТГ) Харківської області В.Г.Гуртовим. 

 

 

 

Протягом IV-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 консультативних, мобіль-

них та дистанційних пунктів.  

 

Так, наприклад: 

03.10.2018  рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Шелестівського старостинського ок-

ругу Коломацької селищної ради Харківської обла-

сті діяв мобільний правовий офіс Відділу «#Коло-

мацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Прийом громадян проводив на-

чальник Відділу «#Коломацьке бюро правової до-

помоги» Дорожко В.В. На прийом завітали 2 (двоє) 

громадян села з питаннями, які стосувалися трудо-

вого права. Громадяни, які прийшли на прийом 

отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

05.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Шляхівського старостинського округу Коло-

мацької селищної ради Харківської області діяв мобіль-

ний правовий офіс Відділу «#Коломацьке бюро право-

вої допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст Від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Межери-

цький Ю.М. На прийом завітало двоє відвідувачів з пи-

танням, які стосувалися земельного та адміністратив-

ного права. Громадяни, які прийшли на прийом отри-

мали кваліфіковану правову допомогу. 

 



09.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Різуненківського старостинського ок-

ругу діяв мобільний правовий офіс Відділу «#Коломацьке 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводив начальник Відділу «#Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Дорожко В.В. та В.о. старости Кись В.М. 

На прийом завітало двоє мешканців села з питаннями, які 

стосувалися соціального захисту населення та трудового 

права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану юридичну допомогу. 

 

 

11.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!»  в приміщенні Івано-

Шийчинської сільської ради Богодухівського району Харківської об-

ласті працював мобільний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В. о. ди-

ректора Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д.М. був проведений прийом 

громадян. 

 

 

 

 

11.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Перекіпської сільської ради, Валкіського району 

Харківської області працював мобільний правовий офіс 

#Відділу "Валківське бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян здійснював 

начальник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О.  

 

 



16.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Крисинської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. В.о. директора #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д.М. та начальником від-

ділу активної підтримки безробітних Богодухівської 

районної філії ХОЦЗ Філіповою О.В. був проведений 

прийом громадян. 

 

17.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Покровського старостинського округу діяв мобільний правовий 

офіс Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги . Прийом громадян проводив начальник пра-

вового бюро Дорожко В.В. 

На прийом завітало двоє мешканців села з питаннями, які стосу-

валися сімейного права та соціального захисту населення. Гро-

мадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану пра-

вову допомогу. 

 

 

 

18.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» 18 

жовтня 2018 року в приміщенні Баранівської сільсь-

кої ради Валківського району Харківської області за 

ініціативи сільського голови Петренка М.А. та відпо-

відно до графіка роботи працював мобільний право-

вий офіс #"Валківського бюро правової допомоги"Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. Головним спеціалі-

стом "Валківського бюро правової допомоги" Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коденко Н.Г. був про-

ведений 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


01.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Шарівської сільської ради Валківського району 

Харківської області за ініціативи сільського голови Хво-

рост З. М. та відповідно до графіка роботи працював мо-

більний правовий офіс Відділу "#Валківське бюро право-

вої допомоги" #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Головним спеціалістом правового бюро Коденко Н.Г. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

02.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Павлівської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області працював мобільний правовий офіс 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Начальником відділу пра-

вопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

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

дян. 

 

02.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Шляхівського старостинського ок-

ругу Коломацької селищної ради Харківської об-

ласті діяв мобільний правовий офіс Відділу «#Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснював головний спеціаліст правового бюро 

Межерицький Ю.М. На прийом завітало двоє ме-

шканців села з питанням, які стосувалися сімей-

ного та житлового права. Громадяни, які 

прийшли на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 



08.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Мельників-

ської сільської ради Валківського району Харківської області відповідно 

до графіка роботи працював мобільний правовий офіс Відділу "#Валків-

ське бюро правової допомоги" #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. Головним спеціалістом 

правового бюро Коденко Н.Г. був проведений прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Шелестівського старостинського ок-

ругу Коломацької селищної ради Харківської обла-

сті діяв мобільний правовий офіс Відділу «#Коло-

мацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  Прийом громадян проводив 

начальник правового бюро Дорожко В.В. 

На прийом завітало двоє громадян села з питан-

нями, які стосувалися спадкового та сімейного 

права. Громадяни, які прийшли на прийом отри-

мали кваліфіковану правову допомогу. Під час спілкування було розповсюджено друковані матері-

али правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

13.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Минківської сільської ради Валківського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс #"Валківсь-

кого бюро правової допомоги"Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. Начальником Відділу "#Валківського 

бюро правової допомоги" #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Шульжик Т.О. був проведений прийом 

громадян. 

 



 

15.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Покровського старостинського округу Коломацької селищної 

ради Харківської області відповідно до графіка роботи діяв 

мобільний правовий офіс Відділу «#Коломацьке бюро право-

вої допомоги» #Богодухівського місцевого центра з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

проводив головний спеціаліст правового бюро Межерицький 

Ю.М. На прийом завітало двоє громадян з питаннями, які 

стосувалися сімейного та житлового права. Громадяни, які 

прийшли на прийом отримали кваліфіковану правову допо-

могу.Під час спілкування було розповсюджено друковані ма-

теріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 

16.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Різуненківського старостинського округу відпо-

відно до графіка роботи діяв мобільний правовий офіс 

Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Бого-

духівського місцевого центра з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян проводив 

начальник правового бюро МЦ Дорожко В.В. На 

прийом завітало троє мешканців села з питаннями, які 

стосувалися соціального захисту населення та спадко-

вого права. Громадяни, які прийшли на прийом отри-

мали кваліфіковану правову допомогу.Під час спілку-

вання було розповсюджено друковані матеріали право-

вого характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

16.11.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Сазоно - Ба-

ланівської 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. Начальником відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безопла-

тної первинної правової допомоги #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

був проведений прийом громадян. 

 



20.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Крисинської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. був проведений прийом грома-

дян. 

 

22.11.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Кобзарівсь-

кої сільської ради Валківського району Хар-

ківської області відповідно до графіка роботи 

працював мобільний правовий офіс Відділу 

#"Валківського бюро правової допомоги" 

#Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Го-

ловним спеціалістом правового бюро Коденко 

Н.Г. був проведений прийом громадян. На 

прийом завітали 2(два) громадянина з питан-

нями сімейного та цивільного права. Грома-

дяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

23.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Гутянської селищної ради Богодухівського рай-

ону Харківської області працював мобільний правовий 

офіс #Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Начальником від-

ділу представництва #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

валем В.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


26.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Івано-Шийчинської сільської ради Бого-

духівського району Харківської області відповідно 

до графіка роботи працював мобільний правовий 

офіс #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Начальни-

ком 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.був проведений прийом громадян. 

27.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Сніж-

ківської сільської ради Валківського району Харківської області від-

повідно до графіка роботи працював мобільний правовий офіс Від-

ділу #"Валківське бюро правової допомоги" #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Го-

ловним спеціалістом правового бюро Коденко Н.Г. був проведений 

прийом громадян. 

 

 

 

 

03.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Шелестівського старостинського ок-

ругу Коломацької селищної ради Харківської 

області діяв мобільний правовий офіс Відділу 

"#Коломацьке бюро правової допомоги" #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

проводив начальник правового бюро Дорожко В.В.  

 

 

06.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Різуненківського старостинського округу діяв мобільний пра-

вовий офіс Відділу "#Коломацьке бюро правової допомоги" 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян здійснював нача-

льник правого Дорожко В.В.На прийом завітало четверо меш-

канців села з питаннями, які стосувалися сімейного, житлдо-

вого та спадкового права. Громадяни, які прийшли на прийом 

отримали кваліфіковану правову допомогу. Під час спілку-

вання було розповсюджено друковані матеріали правового ха-

рактеру 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


07.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Губарівської сільської ради Богоду-

хівського району Харківської області відповідно 

до графіка роботи працював мобільний правовий 

офіс #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Начальником відділу правопросвітництва та вза-

ємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. був проведений 

прийом громадян. 

 

12.12.2018 В рамках правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» у приміщенні Шляхівського старостин-

ського округу Коломацької селищної ради Харківської об-

ласті діяв мобільний правовий офіс Відділу "#Коломацьке 

бюро правової допомоги" #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводив головний спеціаліст правового 

бюро Межерицький Ю.М. На прийом завітало троє грома-

дян з питаннями, які стосувалися спадкового та житлового 

права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали квалі-

фіковану правову допомогу. 

 

13.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Павлівської сільської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області працював мобільний правовий 

офіс #Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Начальником від-

ділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В. був проведений 

прийом громадян. 

 

14.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Гонтов'ярської сільської ради Валківського району 

Харківської області відповідно до графіка роботи працював 

мобільний правовий офіс Відділу #"Валківське бюро право-

вої допомоги" #Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Начальником 

правового бюро Шульжик Т.О. 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


14.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Покровського старостинського округу 

Коломацької селищної ради Харківської області 

відповідно до графіка роботи працював мобільний 

правовий офіс Відділу #"Коломацьке бюро правової 

допомоги" #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводив головний спеціаліст 

правового бюро Межерицький Ю.М. 

 

 

18.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Крисинської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. В.о. директора #Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д.М. був 

проведений прийом громадян. 

 

 

19.12.2018 В рамках проекту «#Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівського УВП УТОС Харків-

ської області Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги #Богоду-

хівського_місцевого_центру_з_надання_безо-

платної_вторинної_правової_допомоги Михай-

лом Конозом за сприянням директора Богодухів-

ського УВП УТОС Безуглого Анатолія Федоро-

вича було забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування людей з обмеженими фізичними 

можливостями.  Робітників  підприємства було 

поінформовано про роботу #Богодухівського_місцевого_центру_з_надання_безоплатної_вторин-

ної_правової_допомоги  та порядок звернення для надання безоплатної вторинної правової допо-

моги, про систему безоплатної вторинної правової допомоги та її переваги, які категорії осіб мають 

право на отримання такої допомоги, про основні напрямки діяльності Центру. В ході роботи мобі-

льного пункту 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


20.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Ков'язької селищної ради Валківського району Харківської 

області відповідно до графіка роботи працював мобільний 

правовий офіс "#Валківського бюро правової допомоги" #Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Головним спеціалістом правового 

бюро Коденко Н.Г. був проведений прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Сазоно - Баланівської сільської ради Богоду-

хівського району Харківської області відповідно до 

графіка роботи працював мобільний правовий офіс 

#Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Начальником від-

ділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги #Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. був проведе-

ний прийом громадян. 

 

 

19 жовтня 2018 року на виконання доручення Мініс-

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

згідно роботи мобільних точок доступу до системи 

безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення 

вимог чинного законодавства щодо захисту прав зем-

левласників та землекористувачів в приміщенні Горь-

ківського сільського клубу селище Горького Сазоно-

Баланіської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області відбулася зустріч працівника #Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. з 

землекористувачами, землевласниками земельних ділянок району. Під час зустрічі, на якій було 

присутні, 50 громадян, обговорили проблемні питання захисту права власності та заходів протидії 

рейдерським захопленням земель. 

 



 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснювалась ад-

ресна правова допомога. Наприклад: 

 
06.12.2018 адресна допомога в с.м.т. Кра-

снокутськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» фахівцями #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. та Ковалем В.В. була здійс-

нена адресна правова допомога в місті Богодухів Харківської обла-

сті. Працівники центру відвідали пенсіонера міста за її місцем про-

живання та надали кваліфіковану первинну правову допомогу з пи-

танням щодо цивільного права.  

 

 

 

 

  

11.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» 

Начальником відділу "Валківське бюро правової 

допомоги" #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. була здійснена адресна пра-

вова допомога в с. Перекіп Валківського району 

Харківської області.  

 

 

 

 

 



01.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» В.о. директора #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Перепелицею Д.М. та працівником Богодухівського рай-

онного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухів-

ської РДА Остаховою Ю.О. була здійснена адресна правова допомога 

в селі Івано-Шийчине, Богодухівського району, Харківської області. 

Працівники центру відвідали малозабезпечені сім’ї за їх місцем про-

живання.  

 

 

 

11 грудня 2018 року в с. Різуненкове Різуненківського старос-

тату Коломацької селищної ради Харківської області діяв мобі-

льний соціальний офіс, в ході якого здійснено виїзний прийом 

на дому громадян з обмеженими фізичними можливостями та 

надано адресну правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

03.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Богодухівського районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області Міністерства юстиції України, для підоблі-

кових осіб відбувся спільний прийом громадян за 

участю фахівців даного відділу та працівника #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коноз М.В. На 

прийом завітали 2 громадянина, які перебувають на 

обліку, з питаннями стосовно адміністративного права. 

 



09.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Богодухівського районного відділу ДРАЦС Голов-

ного територіального управління в Харківській області ке-

рівником #Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Перепелицею Д. М. 

спільно з начальником даного відділу Рудичевою К. В. було 

проведено спільний прийом громадян Богодухівського рай-

ону. На прийомі були присутні 2 особи з питаннями сімей-

ного та цивільного права. Громадяни, які прийшли на 

прийом отримали кваліфіковану юридичну допомогу. Під час спілкування було розповсюджено 

друковані матеріали правового характеру а також брошури «Я МАЮ ПРАВО» з актуальними пи-

таннями . 

09.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у при-

міщенні центру з надання адміністративних послуг Ко-

ломацької районної державної адміністрації (ЦНАП) 

відбувся спільний прийом громадян. Участь у заході 

приймали працівники ЦНАП та головний спеціаліст 

Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» #Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький. На 

прийом завітали двоє мешканців району. Питання, з 

якими вони звернулися на прийом стосувалися адмініс-

тративного та житлового права Громадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану юриди-

чну допомогу. 

 

 

09.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Валківського районного сектору філії держав-

ної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України, для підоблікових осіб 

відбувся спільний прийом громадян за участю співро-

бітників даного відділу та працівника «#Валківського 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Коденко Н.Г. 

 

 

 



16.10.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Валківсь-

кого районного сектору філії державної ус-

танови «Центр пробації» в Харківській об-

ласті для підоблікових осіб було організо-

вано спільний прийом громадян, участь у 

якому приймали співробітники районного 

сектору пробації та начальник відділу "#Ва-

лківське бюро правової допомоги" #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Шу-

льжик Т.О. 

 

 

 

17.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Богодухівського районного відділу ДРАЦС Голо-

вного територіального управління в Харківській області 

керівником #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Перепе-

лицею Д. М. спільно з начальником даного відділу Руди-

чевою К. В. було проведено спільний прийом громадян 

Богодухівського району. На прийомі були присутні 2 

особи з питаннями сімейного та цивільного права. Гро-

мадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану 

юридичну допомогу. Під час спілкування було розпо-

всюджено друковані матеріали правового характеру а також брошури «Я МАЮ ПРАВО» з актуаль-

ними питаннями . 

 

18.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні сектора державної реєстрації Коломацької 

районної державної адміністрації Харківської області 

було організовано спільний прийом громадян з право-

вих питань за участю начальника сектору державної 

реєстрації райдержадміністрації Медвєдєвої З.О. та 

начальника Відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дорожка 

В.В. На прийом завітало двоє мешканців району з пи-

таннями, що стосуються адміністративного та сімейного права. Громадяни, які прийшли на прийом 

отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

 

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


22.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Коломацького районного сектору фі-

лії державної установи «Центр пробації» в Хар-

ківській області для підоблікових осіб було орга-

нізовано спільний прийом громадян, участь у 

якому приймали начальник Коломацького район-

ного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» Т.Ю.Хемліна та головний спеціаліст 

Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Ме-

жерицький. 

 

23.10.2018 В рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в 

приміщенні Міжрайонного відділу державної виконавчої 

служби по Валківському та Коломацького районах 

ГТУЮ у Харківській області, начальником Відділу "#Ва-

лківське_бюро_правової_допомоги" Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Шульжик Т.О. спільно з працівниками ВДВС 

проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

23.10.2018 В рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» 

23.10.2018 року в приміщенні відділу ДРАЦС по Вал-

ківському та Коломацького районах ГТУЮ у Харківсь-

кій області, головним спеціалістом Відділу "#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коденко Н.Г. спільно з заступником началь-

ника відділу ДРАЦС Губською Л.М. проведено спіль-

ний прийом громадян. 

 

 

 

23.10.2018 року в рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Коломацької районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості відбувся спільний прийом 

громадян, участь у якому приймали директор філії 

Н.В.Лагер та головний спеціаліст Відділу «#Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ю.М.Межерицький. 

 

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


 

24.10.2018 В рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в приміщенні 

Валківської філії Харківського обласного центру зайнятості, голов-

ним спеціалістом відділу "#Валківське_бюро_правової_допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коденко Н.Г. спільно з працівниками Валківсь-

кої філії Харківського обласного центру занятостіпроведено спіль-

ний прийом громадян. 

 

 

 

25.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право в 

приміщенні Центру з надання адміністративних по-

слуг Богодухівської РДА Харківської області нача-

льником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної право-

вої допомоги #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. спільно з керівником даного центру 

Кириченко О.В. було проведено спільний прийом 

громадян. На прийом завітали 3 особи з питаннями 

цивільного, сімейного та земельного права. Грома-

дянам, які завітали до центру надано консультації та роз'яснення з правових питань. Під час спілку-

вання було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

06.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Валківського районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області для підоблікових осіб було організовано 

спільний прийом громадян, участь у якому прий-

мали співробітники районного сектору пробації та 

головний спеціаліст відділу "#Валківське бюро пра-

вової допомоги" #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коденко Н.Г. Отримати юридичну консультація виявили бажання 2 громадянина, які перебувають 

на обліку. Питання, з якими звернулися відвідувачі стосувалися цивільного та житлового права. 

Громадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

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


07.11.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Коло-

мацького районного сектору філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Ха-

рківській області для підоблікових осіб 

було організовано спільний прийом гро-

мадян за участі інспектора Коломаць-

кого районного сектору філії державної 

установи «Центр пробації» А.С.Тище-

нко та головного спеціаліста відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ю.М.Межерицького. На 

прийом завітало 2 особи, які перебувають на обліку у районному секторі пробації. Питання, з якими 

на прийом звернулися громадяни, стосувалося житлового та трудового права. Громадяни, які прий-

шли на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

07.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в при-

міщенні Богодухівського районного відділу філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківській обла-

сті Міністерства юстиції України, для підоблікових 

осіб відбувся спільний прийом громадян за участю 

фахівців даного відділу та працівника #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Коноз М.В. 

 

 

 

08.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Коломацького районного будинку культури відбувся спільний 

прийом громадян за участю працівників служби у справах сім’ї 

та дітей  Коломацької селищної ради та головного спеціаліста 

Відділу «#Коломацьке_бюро_правової_допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої 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


13.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Валківського районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області для підоблікових осіб було організовано спі-

льний прийом громадян, участь у якому приймали 

працівники районного сектору пробації та началь-

ника відділу "#Валківське бюро правової допомоги" 

#Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

13.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Управління соціального захисту насе-

лення (УСЗН) Коломацької РДА Харківської обла-

сті відбувся спільний прийом за участю працівни-

ків УСЗН та начальника Відділу «#Колома-

цьке_бюро_правової_допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги В.В.Дорожка. На прийом заві-

тали двоє мешканців району з питаннями стосовно 

сімейного та житлового права. 

Громадяни, які прийшли на прийом отримали ква-

ліфіковану правову допомогу.Під час спілкування 

було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

14.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні центру з надання адміністративних послуг Колома-

цької районної державної адміністрації (ЦНАП) відбувся 

спільний прийом громадян за участі фахівців ЦНАП та на-

чальника Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги В.В.Дорожка. 

На прийом завітали двоє мешканців району. Питання, з 

якими вони звернулися на прийом стосувалися адміністра-

тивного та житлового права. Громадяни, які прийшли на 

прийом отримали кваліфіковану правову допомогу.Під час спілкування було розповсюджено друко-

вані матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 

 

 



15.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у 

приміщенні сектору державної реєстрації 

Коломацької районної державної адміністрації Хар-

ківської області було організовано спільний прийом 

громадян з правових питань. Участь у заході прий-

малиначальник сектору державної реєстрації рай-

держадміністрації Медвєдєва З.О. та начальник 

Відділу «#Коломацьке бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Дорожко В.В.  

 

20.11.2018 В рамках проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» в приміщенні відділу 

ДРАЦС по Валківському та Коломацького 

районах ГТУЮ у Харківській області голов-

ним спеціалістом Відділу "#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги" Богодухів-

ського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Коденко 

Н.Г. спільно з заступником начальника від-

ділу ДРАЦС Губською Л.М. проведено спі-

льний прийом громадян. 

 

 

04.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Валківського районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківсь-

кій області для підоблікових осіб було організо-

вано спільний прийом громадян, участь у якому 

приймали співробітники районного сектору проба-

ції та головний спеціаліст Відділу "#Валківське 

бюро правової допомоги" #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коденко Н.Г. 

Отримати юридичну консультація виявило ба-

жання 2 громадянина, які перебувають на обліку. 

Питання, з якими звернулися відвідувачі стосувалися сімейного та житлового права. 

Громадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 



05.12.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Мініс-

терства юстиції України, для підоблікових осіб 

відбувся спільний прийом громадян за участю 

фахівців даного відділу та працівника #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. На 

прийом завітали 3 громадян, які перебувають на 

обліку, з питаннями стосовно адміністративного 

права. 

 

05.12.2018 -    в офісі Ради Краснокутської районної 

організації ветеранів проведено спільний прийом 

громадян., а також проведено робочу зустріч на якій 

було обговорено правові потреби ветеранів та інвалі-

дів району та шляхи їх вирішення 

 

 

 

 

11.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у при-

міщенні Валківської районного відділу філії державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області Міні-

стерства юстиції України для підоблікових осіб відбу-

вся спільний прийом громадян за участю фахівців да-

ного відділу та начальника Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. 

На прийом завітали 2 громадян, які перебувають на об-

ліку, з питаннями стосовно цивільного права. 

Підобліковим, які завітали до відділу надано кваліфіковану правову допомогу, а також проінформо-

вано про діяльність відділу «Валківське бюро правової допомоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної 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


13.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ко-

ломацької районної філії Харківського обласного центру зайня-

тості було організовано спільний прийом громадян з правових 

питань. Прийом громадян проводив головний спеціаліст Відділу 

«#Коломацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Межерицький Ю.М. 

 

 

 

 

 

14.12.2018 14 грудня 2018 року в рамках проекту 

«#Я_маю_право!» та на виконання Плану заходів Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги по проведенню у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права в приміщенні Управління 

соціального захисту населення (УСЗН) Коломацької 

РДА Харківської області відбувся спільний прийом за 

участю начальника Коломацького відділення з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій Валківсь-

кого об’єднаного управління ПФУ Харківської області 

Чишко О.М. та начальника Відділу «#Коломацьке_бюро_правової_допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В.Дорожка. На прийом заві-

тали троє мешканців району, з питаннями стосовно  пенсійного забезпечення, сімейного та спадко-

вого права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали кваліфіковану правову допомогу. Під час 

спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

19.12.2018 В рамках проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!»  в приміщенні Валківської 

районної філії Харківського обласного центру зайня-

тості начальником Відділу "#Валківське_бюро_пра-

вової_допомоги" #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. спільно з працівниками Центру зайня-

тості проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 



19.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у примі-

щенні сектору державної реєстрації Коломацької район-

ної державної адміністрації Харківської області було 

організовано спільний прийом громадян з правових пи-

тань. Участь у заході приймали начальник сектору дер-

жавної реєстрації райдержадміністрації Медвєдєва З.О. 

та начальник відділу «#Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

На прийом завітало двоє мешканців району з питан-

нями, що стосуються спадкового та житлового права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали 

кваліфіковану правову допомогу. Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали 

правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

21.12.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у 

центрі надання адміністративних послуг Коломаць-

кої районної державної адміністрації (ЦНАП) від-

бувся спільний прийом громадян за участі фахівців 

ЦНАП та начальника Відділу «#Коломацьке бюро 

правової допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги В.В.Дорожка. 

 

 

 

 

 

            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: 

10.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Ва-

лківської філії Харківського обласного центру зайнятості, відбу-

лася лекція для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнято-

сті як безробітні на тему: "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМА-

ДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ". Уч-

асть у заході приймали працівники центру зайнятості та фахівець 

Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги - Коденко Н.Г. 

 

 

 



 

18.10.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» головний спеціаліст Від-

ділу «#Валківське бюро правової допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Н.Г.Коденко провела лекцію-бе-

сіду на тему: «СТОПБУЛІНГ» для учнів 7-

11класів Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Валківського району Харківської області. 

 

 

18.10.2018 року до Богодухівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління у Харківській області заві-

тала провідний спеціаліст відділу систематизації законо-

давства, правової роботи та правової освіти управління 

державної реєстрації нормативно-правових актів, право-

вої роботи та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області Калашнікова 

В.М. з перевіркою з питань систематизації законодавства 

у Богодухівському РВ ДРАЦС ГТУю у Харківській області. 

В рамках пілотного проекту "Я маю право" разом з начальником Богодухівського РВ ДРАЦС ГТУю 

у Харківській області Рудичевою К.В. за участі в.о. директора Богодухівського міського центру на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М. та начальника Богодухівського 

районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області Чер-

нишова В.І. було проведено круглий стіл щодо прав захисників України, а саме: право на безопла-

тну правову допомогу, пільги на оплату послуг ЖКГ, безкоштовний проїзд, безоплатне отримання 

земельної ділянки, щорічну разову грошову допомогу, безоплатне медичне забезпечення. 

 

23.10.2018 В рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги #Богодухівського_місце-

вого_центру_з_надання_безоплатної_вто-

ринної_правової_допомоги Михайлом Коно-

зом разом з працівником Богодухівського 

районного відділу виконавчої служби Голов-

ного територіально управління юстиції у Харківській області Нагорною С.П. було організовано та 

проведено лекцію на тему: «Стоп булінг!» для учнів 7 класів Комунального закладу «Богодухівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богодухівської районної ради 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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


23.10.2018 В рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту #Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником від-

ділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги #Богодухівсь-

кого_місцевого_центру_з_надання_безоплатної_вторин-

ної_правової_допомоги Михайлом Конозом разом з праців-

ником Богодухівського районного відділу виконавчої слу-

жби Головного територіально управління юстиції у Харків-

ській області Нагорною С.П. було організовано та прове-

дено лекцію на тему: «Зупинимо булінг разом!!!» для учнів 5 класів Комунального закладу «Бого-

духівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богодухівської районної ради Харківської об-

ласті. Під час заняття разом з учнями обговорили проблему булінгу, як його розпізнати і що робити 

в ситуації булінгу. 

 

24.10.2018 В рамках загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу правоп-

росвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної пер-

винної правової допомоги #Богодухівського_місцевого_цен-

тру_з_надання_безоплатної_вторинної_правової_допомоги Ми-

хайлом Конозом разом з працівником Богодухівського районного 

відділу виконавчої служби Головного територіально управління 

юстиції у Харківській області Іриною Торяник та головним спеці-

алістом Богодухівського РВ ДРАЦС ГТУю у Харківській області 

Ніконовою В.М. було організовано та проведено правопросвітній 

захід на тему: «Стоп Кібербулінг!» для учнів Комунального за-

кладу "Богодухівський спеціальний навчально-виховний ком-

плекс" Харківської обласної ради. Михайло Коноз розповів про 

поняття кібербулінгу або інтернет-мобінгу. Під час лекції учням 

продемонстровано презентацію для кращого сприйняти та засвоєння інформації, розповсюджено 

друковані матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

24.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні Вал-

ківської філії Харківського обласного центру зайнятості, відбулася 

лекція для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як 

безробітні на тему: "СТЯГНЕННЯ НАРАХОВАНОЇ, АЛЕ НЕ ВИ-

ПЛАЧЕНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ". Участь у заході приймали 

працівники центру зайнятості та фахівець Відділу «#Валків-

ське_бюро_правової_допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги - Коденко Н.Г. 

Після прийому було розповсюджено друковані матеріали право-

вого характеру 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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


25.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Богодухівського районного відділу фі-

лії державної установи «Центр пробації» в Харків-

ській області Міністерства юстиції України було 

організовано та проведено круглий стіл за участю 

фахівців даного відділу, керівника відділу 

Склярова Д.М. та інтегратора #Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. Захід мав на меті 

налагодження дієвої взаємодії щодо реалізації Ме-

морандуму про співпрацю між Адміністрацією 

Державної кримінально-виконавчої служби України, державною установою «Центр пробації» та 

Координаційним центром з надання правової допомоги у наданні особам, які відбувають покарання 

у виді позбавлення волі або обмеження волі, тримаються під вартою в місцях попереднього ув’яз-

нення або перебувають на обліку в уповноважених органах з питань пробації, безоплатної правової 

допомоги. 

 

25.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право в примі-

щенні Відділу у Богодухівському районі Головного уп-

равління Держгеокадасту в Харківської області було 

організовано та проведено круглий стіл на тему: «Ук-

ладаємо договори оренди землі правильно» за участю 

фахівців даного відділу, керівника відділу Торяник 

Н.В. та інтегратора #Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. Із вступним словом до учасників круглого 

столу звернулася інтегратор правового центру Коноз 

М.В., який відзначив важливість обговорення актуаль-

них питань у сфері землекористування з урахуванням законодавчих нововведень. Важливо також 

приділяти увагу правильній процедурі укладання договорів оренди земель, їх реєстрації та вне-

сенню змін.  Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та 

буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

07.11.2018 В рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової до-

помоги #Богодухівського_місцевого_цен-

тру_з_надання_безоплатної_вторинної_пра-

вової_допомоги Михайлом Конозом разом з 

працівником Богодухівського районного від-

ділу філії державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Міністерства юс-

тиції України Охмат Н.Л. було організовано 

та проведено профілактично–просвітницьку виховну годину на тему: «Адміністративна та криміна-

льна відповідальність неповнолітніх через призму булінгу. Булінг - поширене негативне явище 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=931868550302304
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


сучасному світі ». для учнів 6 класів Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Хар-

ківської області. Метою проведення даного заходу було поінформувати підлітків про поняття «булі-

нгу», «кібербулінгу», насильства в сім’ї, зокрема прав та обов’язків, як людини, так і громадянина. 

 

07.11.2018 В рамках загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» та з 

метою підвищення рівня правової свідомості грома-

дян у приміщенні Богодухівської районної філії Хар-

ківського обласного центру зайнятості відбувся пра-

вопросвітницький семінар на тему: «Запобігання не-

легальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлу-

атації дитячої праці». Участь у заході взяли 13 осіб з 

числа безробітних. Захід провели начальник відділу 

представництва #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коваль Володимир та начальник відділу активної підтримки безробітних Богодухівської районної 

філії Харківського обласного центру зайнятості Філіпова О.В.  

 

 

26.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в примі-

щенні Івано-Шийчинського навчально-виховного ком-

лексу Богодухівської районної ради Харківської області 

Начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги #Богодухівського_місцевого_центру_з_на-

дання_безоплатної_вторинної_правової_допомоги Ми-

хайлом Конозом для навчального колективу закладу 

було проведено правопросвітницький семінар на тему 

: «Гендерна рівність та протидія домашньому насильству в сім’ї». Гендерна рівність - один з найва-

жливіших аспектів життя в демократичних країнах, де жінки і чоловіки отримують рівні можливос-

тіта обов'язки в різних сферах життя. Незалежно від статі, громадянам надаються однакові права 

при працевлаштуванні, вони успішно поєднують сімейне життя і кар'єру.  Михайло Коноз розповів 

учасникам заходу про існування таких явищ, як «домашнє насильство» та «насильство за ознакою 

статі»; а саме, про особливості, динаміку та можливі наслідки. Під час спілкування було розповсю-

джено друковані матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

11.12.2018 В рамках національного правопросвітницького 

проекту «#Я_маю_право!» та на виконання Плану заходів 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги по проведенню у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права в приміщенні Коломацької се-

лищної ради головний спеціаліст відділу "#Коломацьке 

бюро правової допомоги" #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ме-

жерицький Ю.М. провів семінар з фахівцями служб Колома-

цької селищної ради ( об’єднаної територіальної громади ) 

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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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=931868550302304


Харківської області. Тема семінару – «Права людини». На початку заняття головний спеціаліст пра-

вового бюро наголосив, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії ви-

значають зміст і спрямованість діяльності держави. 

 

 

11.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнсь-

кого тижня права та загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» для старшокласників 

Гонтов’ярської філії КЗ «Валківського ліцею 

імені Олександра Масельського» Валківської 

районної ради Харківської області начальни-

ком Відділу «#Валківське бюро правової допо-

моги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Тетяною проведено гравову гру 

«Важниця». В ході гри учні вирішували пи-

тання правового характеру, проявляли свої акторські здібності та знання права. Дана гра чудовий 

спосіб для засвоєння інформації правового характеру. Крім того, учнів ознайомили з їхніми пра-

вами та обов’язками, нормативно правовими актами в яких закріплені дані принципи. Також з уч-

нями обговорено питання Прав які закріпленні в Декларації ООН «Про права дітей». Під час спілку-

вання було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

11.12.2018  свої знання, логіку та ерудицію випробову-

вали працівники Центру з надання адміністративних 

послуг Богодухівської РДА Харківської області та на-

чальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. у навчально-розважальній настільній грі. «Пра-

вова важниця» - це гра, яка дає корисні підказки з 

українського законодавства, що можуть допомогти у 

різних життєвих ситуаціях. Гра спрямована на підви-

щення рівня правової освіти та дарує корисні правові знання. Учасники гри “”Важниця правова” 

відповідали на питання правового характеру, шукали вирішення правових проблем у запропонова-

них життєвих ситуаціях, робили пантоміми, міні сценки для вгадування запропонованих правових 

термінів.  

 

 

 

 



12.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права та загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в при-

міщенні відділу «Валківське бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги була 

проведена зустріч за круглим столом участь в 

якому взяли представники органів державної 

влади: провідний фахівець з питань занятості від-

ділу надання соціальних послуг Валківської філії 

обласного центру зайнятості  Косенко Н. П., фахі-

вець із соціальної роботи Валківський районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Остапенко М.С., фахівець із соціальної роботи Валківський районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Кожевнікова Ю.В., державний нотаріус Кобзар Н.Я., інспектор районного сек-

тору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області  Міністерства юстиції Укра-

їни Колесник Н.О., провідний спеціаліст Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по 

Валківському та Коломацькому районах ГТУЮ у Харківській області Юченков Д. Г. та начальник 

відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Шульжик Т.О. 

Метою зустрічі було обговорення шляхів та методів реалізації прав людини, європейських та між-

народних стандартів прав людини, конституційних гарантій прав і законних інтересів громадян Ук-

раїни. Крім того, представниками служб було визначено пріоритетні напрямки подальшої співпраці. 

Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

12 грудня 2018 року в рамках правопросвітницького про-

екту «#Я_маю_право!» та на виконання Плану заходів 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги по проведенню у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права в приміщенні відділу з на-

дання соціальних послуг Коломацької селищної ради Ха-

рківської області відбувся круглий стіл на тему «Пен-

сійне, соціальне та правове забезпечення осіб з обмеже-

ними фізичними можливостями та одиноких громадян». 

Участь у заході приймали начальник Управління соціа-

льного захисту населення Коломацької районної держав-

ної адміністрації Миколенко Н.М., начальник Коломацького відділення з питань призначення, пере-

рахунку та виплати пенсій Валківського об’єднаного управління ПФУ Харківської області Чишко 

О.М., головний спеціаліст  відділу з надання соціальних послуг Коломацької селищної ради Демче-

нко Т.В., начальник відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського МЦ БВПД До-

рожко В.В. та головний спеціаліст правового бюро Межерицький Ю.М. 

В ході круглого столу його учасники обговорили питання співпраці між службами щодо надання 

послуг соціального, пенсійного та правового змісту. 

По закінченні семінару було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 



13.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського ти-

жня права та 

загальнонаціо-

нального пра-

вопросвітни-

цького прое-

кту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» в приміщенні Валківської районної філії Харківського обласного центру зай-

нятості для старшокласників Гонтов’ярської філії КЗ «Валківського ліцею імені Олександра Масе-

льського» Валківської районної ради Харківської області начальником Відділу «#Валківське бюро 

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

допомоги Шульжик Тетяною проведено проведено гру з правової тематики та за участю провідного 

фахівця з питань занятості відділу надання соціальних послуг Валківської філії обласного центру 

зайнятості  Косенко Н. П. 

В ігровій формі дітей було ознайомлено з їх правами та обов’язки. З нормативними актами які захи-

щають права дітей. Крім того, дітей ознайомлено з їх правом на працю та зазначено вік з якого вони 

мать право працювати. Обговорено нюанси працевлаштування неповнолітніх. 

Також з учнями було проведено вікторину, розв’язано декілька правових задач та  декілька кросвор-

дів. 

 

13 грудня 2018 року в приміщенні Коломацького районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області було проведено круглий стіл «Шляхи та методи реалізації 

прав людини в Україні». Захід відбувся у рамках Всеукраїнського тижня права та мав на меті інфор-

мування про правові інструменти щодо захисту своїх законних прав та інтересів, продемонструвати 

спільну взаємодію між представниками державного та недержавного сектору. 

Участь у круглому столі приймали начальник районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Т.Ю.Хемліна, завідувач Коломацького районного сектору ГУ 

ДМСУ в Харківській області О.Ю.Суббота, начальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського МЦ з надання БВПД В.В.Дорожко та головний спеціаліст правового бюро 

Ю.М.Межерицький. 

 

09.10.2018 В рамках проекту 

«#Я_маю_право!» та правопросвітницької ка-

мпанії «Права захисників!» (до дня Захисника 

України) у приміщенні Богодухівського 

об’єднаного військового комісаріату за ініціа-

тиви військового комісара підполковника За-

вади А.О. Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання без-

оплатної первинної правової допомоги #Бого-

духівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М.В. для військовослужбовців та працівників військо-

мату було організовано та проведено круглий стіл на тему: «Захист прав та законних інтересів учас-

ників АТО, ветеранів війни, а також права учасників АТО на безоплатну правову допомогу». Під 

час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 



09.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» та 

правопросвітницької кампанії «#Правазахисни-

ків!» (до дня Захисника України) у приміщенні 

Валківському районному військового комісаріату 

за спільною домовленістю між Військовим комі-

саром та начальником відділу "Валківське бюро 

правової допомоги"#Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Шульжик Т.О. було проведено круглий 

стіл на тему: «Права учасників АТО на безопла-

тну правову допомогу». Працівник відділу "Вал-

ківське бюро правової допомоги" розповіла при-

сутнім про право учасників бойових дій отримати безоплатну правову допомогу та можливість без-

коштовно у разі порушення особистих прав громадян звернутися до суду та отримати безкоштов-

ного адвоката для представництва інтересів особи в суді та написання процесуальних документів.  

Крім того, учасниками круглого столу було обговорено перелік пільг, що передбачені для учасників 

бойових дій, передбачений у ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-

сту». Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

09.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» та правоп-

росвітницької кампанії «#Правазахисників!» (до Дня Захи-

сника України) в приміщенні Відділу «#Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відбу-

вся круглий стіл за участю працівників правового бюро, 

начальника Коломацького відділення з питань призна-

чення, перерахунку та виплати пенсій Валківського об’єд-

наного управління Пенсійного фонду України Харківської 

області О.М.Чишко та голови Коломацької районної організації ветеранів АТО В.П.Бездетка. Осно-

вною метою проведення круглого столу стало обговорення соціально-економічних питань, які ви-

никають у учасників бойових дій у повсякденному житті та розроблення спільних шляхів для їх ви-

рішення. Володимир Бездетко, голова районної громадської організації ветеранів АТО, подякував 

керівникам правового бюро та відділення ПФУ за допомогу членам спілки у вирішенні питань пен-

сійного забезпечення та отримання правової допомоги. Під час спілкування було розповсюджено 

друковані матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

11.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» та 

правопросвітницької кампанії «#Правазахисників!» 

(до Дня Захисника України) в приміщенні Коломаць-

кого районного військового комісаріату Харківської 

області відбулося засідання "круглого столу" з питань 

соціальної адаптації та реабілітації ветеранів АТО, 

учасників бойових дій на Сході України. Участь у за-

ході приймали начальник Відділу «#Коломацьке 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги В.В.Дорожко та військовослужбовці, 

працівники Коломацького РВК. 

Учасники "круглого столу" обговорити основні важливі питання, що стоять на часі, поділилися ду-



мками щодо організації в нинішніх умовах раціональної та ефективної соціальної, професійної ада-

птації та реабілітації, надання якісної правової допомоги учасникам антитерористичної операції. 

Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

12.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» та 

правопросвітницької кампанії «#Правазахисників!» 

(до Дня Захисника України) в приміщенні Красно-

кутського районного військового комісаріату 

відбувся круглий стіл з учасниками антитерори-

стичної операції (АТО) на тему: «Права та пільги 

для учасників АТО та членів їх сімей». У засіданні 

взяли участь: начальник Відділу «#Краснокутське 

бюро правової допомоги» #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Сбітнєва Анжеліка, працівник Крас-

нокутського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Краснокутський район-

ний військовий комісар Нефьодов К.М та учасники АТО. Під час спілкування було розповсюджено 

друковані матеріали правового характеру а також брошури «Я МАЮ ПРАВО» з актуальними пи-

таннями . 

17.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» головний 

спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький провів 

семінар з представниками юридичного відділу Коломаць-

кої селищної ради Харківської області. Тема семінару – 

«Основні права учасників АТО та членів їх сімей». 

На початку заходу фахівець правового бюро ознайомив 

присутніх з картою правових потреб мешканців Колома-

цького району, охарактеризувавши та навівши характерні 

приклади кожного з видів звернень мешканців громади до правового бюро. 

В ході семінару його учасники проаналізували існуючі проблеми учасників бойових дій правового 

характеру,  соціально-побутові проблеми тощо. 

 

17 жовтня 2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту "Я маю право!" у Коломацькому районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області відбувся круглий стіл, участь у 

якому приймали працівники Коломацького район-

ного сектору філії Державної установи «Центр про-

бації» в Харківській області Тетяна Хемліна та Анна 

Тищенко, старший слідчий Коломацького відділення 

поліції Валківського відділу поліції Головного уп-

равління Національної поліції в Харківській області 

Олексій Гриценко та головний спеціаліст відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрій Межерицький. В ході заходу учасники обговорили питання 

співпраці між службами та вироблення алгоритму спільних дій. 

 

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


 

12.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права та загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» у примі-

щенні Богодухівської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості було проведено круг-

лий стіл на тему: «Шляхи та методи реалізації прав 

людини в Україні» за участю фахівця #Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коноз М.В., працівників 

Богодухівської районної філії Харківського облас-

ного центру зайнятості Носенко О.А. та Філіпової 

О.В., начальника Богодухівського РВ ДРАЦС ГТУю 

у Харківській області Рудичевою К.В. фахівців Богодухівського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області Чернишова В.І. та Дяченка О.М. 

26.10.2018 В рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допо-

моги #Богодухівського_місцевого_цен-

тру_з_надання_безоплатної_вторинної_право-

вої_допомоги Михайлом Конозом разом з пра-

цівником Богодухівського районного відділу 

філії державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області Міністерства юстиції Укра-

їни Охмат Н.Л. було організовано та проведено 

лекцію на тему: «Стоп Кібербулінг!» для учнів 

8 класів Комунального закладу «Богодухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богоду-

хівської районної ради Харківської області. Під час лекції учням продемонстровано презентацію 

для кращого сприйняти та засвоєння інформації, розповсюджено друковані матеріали правового ха-

рактеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

29.10.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у при-

міщенні Богодухівського об’єднаного військового ко-

місаріату за ініціативи військового комісара підполко-

вника Завади А.О. Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. для військовослужбовців та 

працівників військомату було організовано та прове-

дено круглий стіл на тему: «Трудові права та обов’язки учасників АТО». 

 

 

 

 

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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


01.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» головний 

спеціаліст Відділу «#Валківське бюро правової допомоги» 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Н.Г.Коденко провела лекцію-

бесіду на тему: «СТОПБУЛІНГ» для учнів 6-8класів КЗ 

"Шарівського ліцею Валківської районної ради Харківської 

області. 

Перед початком лекції для її учасників організовано перег-

ляд відеороликів, у яких досліджено явище булінгу, при-

чини та підґрунтя для його виникнення, шляхи подолання. 

 

01.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» у приміщенні Івано-

Шийчинської сільської ради В.о. директора #Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пе-

репелицею Д.М. для працівників сільської ради було організовано та 

проведено круглий стіл на тему: «Як органи місцевого самовряду-

вання і держава можуть відповісти на правові потреби громад?» Під 

час спілкування було розповсюджено друковані матеріали право-

вого характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

 

 

05.11.2018 В рамках загальнонаціонального право-

просвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу право-

просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги #Богоду-

хівського_місцевого_центру_з_надання_безоплат-

ної_вторинної_правової_допомоги Михайлом Ко-

нозом було організовано та проведено лекцію на 

тему: «Стоп Кібербулінг!» для учнів 8 класів Ко-

мунального закладу «Богодухівська загальноосві-

тня школа I-III ступенів № 2» Богодухівської рай-

онної ради Харківської області. Під час лекції учням продемонстровано презентацію для кращого 

сприйняти та засвоєння інформації, розповсюджено друковані матеріали правового характеру та бу-

клети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

07.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в примі-

щенні Валківської філії Харківського обласного центру 

зайнятості, відбулася лекція для осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості як безробітні на тему: "ПРИЙ-

НЯТТЯ СПАДЩИНИ". 

Участь у заході приймали працівники центру зайнятості 

та фахівець Відділу «#Валківське_бюро_правової_допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги - Коденко Н.Г. 

 

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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


 

09.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в 

приміщенні Богодухівського місцевого центра з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

відбувся спільний правопросвітній семінар на 

тему: «Окремі питання врегулювання сімейних від-

носин».  У заході приймали участь фахівець Бого-

духівського місцевого центра з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Людмила Церко-

вна, працівник Богодухівського районного відділу 

виконавчої служби Головного територіально уп-

равління юстиції у Харківській області Світлана 

Нагорна, начальник відділу активної підтримки безробітних Богодухівської районної філії Харків-

ського обласного центру зайнятості Олена Філіпова, начальник Богодухівського районного віділу 

ДРАЦС ГТУю у Харківській області Карина Рудичева, працівник Богодухівського районного цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА Юлія Остахова та безробітні, 

які знаходяться на обліку у Богодухівській районної філії Харківського обласного центру зайнято-

сті. Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

09.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопро-

світницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» Началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського_місцевого_центру_з_на-

дання_безоплатної_вторинної_правової_допо-

моги Михайлом Конозом разом з працівником Бого-

духівського районного відділу філії державної уста-

нови «Центр пробації» в Харківській області Мініс-

терства юстиції України Охмат Н.Л. та начальником 

сектора кадрового забезпечення Богодухівського рай-

онного відділу поліції Тарасенко В.М. було організовано та проведено профілактично–просвітни-

цьку бесіда на тему: «#Стоп Булінг, #Стоп Кібербулінг» для учнів Богодухівської гімназії № 1 Бого-

духівської районної ради Харківської області. Під час спілкування було розповсюджено друковані 

матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

13.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопро-

світницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» та з ме-

тою підвищення рівня правової свідомості громадян у 

приміщенні Богодухівської районної філії Харківсь-

кого обласного центру зайнятості відбувся правопрос-

вітницький семінар на тему: «Легальна зайнятість». 

Участь у заході взяли 12 осіб з числа безробітних. За-

хід провели начальник відділу представництва #Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коваль Володимир та 

провідний юрисконсультом Богодухівської районної філії Харківського обласного центру зайнято-

сті Носенко О.А.   

 

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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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=931868550302304
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


13.11.2018 В рамках загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» Нача-

льником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського_місцевого_центру_з_на-

дання_безоплатної_вторинної_правової_допо-

моги Михайлом Конозом разом з працівниками Бо-

годухівського районного відділу поліції Тарасенко 

В.М. та Губаренко А.Ю. було організовано та прове-

дено правопросвітній захід на тему: «#Стоп Булінг, 

#Стоп Кібербулінг» для студентів Богодухівського 

медичного коледжу Харківської області. Під час спі-

лкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

 

13.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» 

начальник Відділу «#Валківське бюро правової 

допомоги» #Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. провела лекцію-бесіду на 

тему: «СТОПБУЛІНГ» для учнів 6-9 класів Мин-

ківська філія КЗ "Валківський ліцей імені Олек-

сандра Масельського"Валківської районної ради 

Харківської області 

 

 

 

15.11.2018 В рамках проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» в приміщенні Валківського 

районного народного будинку "Іскра", головним 

спеціалістом відділу "#Валківське_бюро_право-

вої_допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коденко Н.Г. спільно з працівниками Валківської 

філії Харківського обласного центру занятості та 

спеціалістами районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді проведено спільний профорієнтаційний захід "Майстерня професій". 

На заході приймали участь учні 9-11 класів закладів освіти району. Працівник правового центру ро-

зповіла про систему безоплатної 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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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=931868550302304


16.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» Начальником відділу пра-

вопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплат-

ної первинної правової допомоги #Богодухівського_місце-

вого_центру_з_надання_безоплатної_вторинної_правової_до-

помоги Михайлом Конозом було організовано та проведено 

лекцію на тему: «Зупинимо булінг разом!!!» для учнів Сазоно-

Баланівської  загальноосвітньої школи I-II ступенів Богодухів-

ського району Харківської області. 

 

 

 

16.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» у приміщенні 

Коломацького малого комунального підприємства техніч-

ної інвентаризації (МКПТІ) головний спеціаліст відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Ю.М.Межерицький провів семінар з чле-

нами трудового колективу МКПТІ. Тема семінару – «Жи-

тлове право. Позбавлення особи права користування жи-

лим приміщенням». 

 

 

20.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в приміщенні 

Крисинського навчально-виховного комлексу Богодухів-

ської районної ради Харківської області Начальником від-

ділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги #Богоду-

хівського_місцевого_центру_з_надання_безоплатної_вто-

ринної_правової_допомоги Михайлом Конозом для учнів 

9 – х класів була прочитана лекція на 

тему  «Права та обов’язки неповнолітніх». 

 

 

 

 

 

 

 

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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


21.11.2018 В рамках проекту «#Я_маю_право!» в приміщенні 

Валківської філії Харківського обласного центру зайнятості 

проведено лекцію для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні на тему: "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬ-

КІВ ЗА ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ДІТЕЙ". 

Участь у заході приймали працівники центру зайнятості та на-

чальник Відділу «#Валківське_бюро_правової_допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги - Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

Відповідно до календаря подій системи БПД /державних і професійних свят  

відділом "Краснокутське бюро правової допомоги" були проведені слідуючі заходи : 

21.11.2018 в Краснокутському районному 

відділі філії державного підприємства "Центр 

пробації" у Харківській обл. було проведено 

лекцію "Становлення державності в Україні" 

присвячену Дню гідності  і свободи. 

 

 

 

 

 

 

22.11.2018 в приміщенні відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" відбувся день відкритих 

дверей для учнів Ураснокутського ПАЛу. Діти 

ознайомилися з роботою бюро, ім було роз"яснено 

механізм захисту порушених прав та як їх відновити. 

Учні прослухали лекцію "Права і обов"язки  непов-

нолітніх та відповідальність неповнолітніх". Під час 

заходу проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект "Я маю право"  що ре-

алізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги  та поши-

рено інформаційні буклети  

 

 

 



22.11.2018 В рамках загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» в при-

міщенні ліцею Коломацької селищної ради Харківсь-

кої області головним спеціалістом Відділу «#Коло-

мацьке бюро правової допомоги» #Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ю.М.Межерицьким організовано 

та проведено лекцію-бесіду для учнів 8-го класу да-

ного ліцею на тему: «Права та обов’язки дитини». 

 

Відповідно до календаря подій системи БПД /дер-

жавних і професійних свят відділом "Краснокутське 

бюро правової допомоги" 27.11.2018 в Краснокутсь-

кому районному відділі  філії ДУ "Центр пробації" 

була проведена лекція "Домашнє та гендернозумов-

лене насильство" , а також підготовлено Методичні 

рекомендації  для органів місцевого самовряду-

вання  "Надання допомоги постраждалим від до-

машнього та гендернозумовленого насильства" 

 

 

27.11.2018 В рамках загальнонаціонального пра-

вопросвітницького проекту 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!» в приміщенні відділу куль-

тури Коломацької селищної ради Харківської об-

ласті головний спеціаліст Відділу «#Коломацьке 

бюро правової допомоги»  #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ю.М.Межерицький провів 

правопросвітницький семінар для працівників 

відділу культури Коломацької селищної ради. 

Тема семінару : «Запобігання та протидія домаш-

ньому насильству». Під час спілкування було 

розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!» . 

28.11.2018 В рамках загальнонаціонального правопро-

світницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» та Всеук-

раїнської акції «16 днів проти насильства» Начальни-

ком відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги #Богодухівського_місцевого_центру_з_на-

дання_безоплатної_вторинної_правової_допо-

моги Михайлом Конозом було організовано та прове-

дено профілактично–просвітницьку виховну годину 

на тему: «Гендерна рівність та протидія домашньому 

насильству в сім’ї». 

для учнів 8 класів Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради 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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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=931868550302304
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


 

28.11.2018 В рамках проведення правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» та тематичних тиж-

нів права головним спеціалістом Відділу "#Колома-

цьке бюро правової допомоги" #Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ю.М.Межерицьким в примі-

щенні Коломацького районного сектору філії держа-

вної установи «Центр пробації» в Харківській обла-

сті  для підоблікових осіб прочитано лекцію на 

тему: «Гендерна рівність та протидія домашньому 

насильству».  

 

29.11.2018 В рамках проведення правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» та тематичних тижнів права головним спеціалістом 

Відділу "#Валківське бюро правової допомоги" #Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Н.Г. Коденко в приміщенні Сектору з питань державної реєстрації ре-

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-

вань Валківської районної державної адміністрації для працівників да-

ного сектору було проведено лекцію на тему: «Гендерна рівність та 

протидія домашньому насильству». 

 

 

 

03.12.2018 В рамках проведення Декади зайнятості 

для людей з інвалідністю з метою об’єднання зусиль 

для привернення уваги суспільства, органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів го-

сподарювання до проблем людей з інвалідністю, зок-

рема реалізації їх прав на зайнятість, підвищення кон-

курентноспроможності на ринку праці, надання допо-

моги у працевлаштуванні, координації дій, спрямова-

них на вирішення проблем повернення людей з інвалі-

дністю до продуктивної зайнятості, Богодухівською 

районною філією Харківського обласного центру зай-

нятості за участю Богодухівської районної державної адміністрації, #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Управління соціального захисту насе-

лення Богодухівської районної державної адміністрації, міської, селищних та сільських рад, робото-

давців був проведений круглий стіл на тему: «Дієва співпраця - запорука спільного успіху». 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


 

04.12.2018    В рамках проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» 

та з приводу Міжнародного дня людей з інвалідністю 

в приміщенні Валківської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості, головним спеціалістом 

відділу "#Валківське_бюро_правової_допомоги" Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коденко Н.Г. спільно з 

працівниками Валківської філії Харківського облас-

ного центру занятості, заступником голови Валківсь-

кої районної державної адміністрації О.Степановою, 

членами Громадської організації Товариства інвалідів Валківського району Харківської області Все-

української організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» на чолі з головою товариства 

В.Гордієнко, спеціалістами районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представ-

никами Благодійної організації Благодійного Фонду «Карітас Харків», проведено спільний захід 

"СТВОРИ СВІТ СВОЇХ НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ". 

 

05.12.2018 З нагоди відзначення Міжнародного дня 

людей з інвалідністю в приміщенні Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціа-

льних послуг) Богодухівської райдержадміністрації 

за ініціативи керівника даного цетру Корзаченко 

Т.В. Начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Михайлом Конозом було організовано та 

проведено круглий стіл на тему: «Трудові права лю-

дей з інвалідністю». Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового хара-

ктеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

Відповідно до Календаря подій системи БПД  відділом "Краснокутське бюро правової допомоги" 

були проведені слідуючі заходи :  

 

04.12.2018 - Територіальний центр по обслуго-

вуванню громадян Краснокутської 

РДА  лекція-роз"яснення "Внесення змін до 

паспорту при зміні назви вулиці" 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


 

07 грудня 2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту "Я маю право!" у відділі з надання соціальних 

послуг Коломацької селищної ради Харківської області 

відбувся семінар на тему «Права людей з обмеженими 

можливостями та літніх людей». Захід було організовано 

та проведено працівниками відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

10.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського тижня 

права та загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» у приміщенні Богодухів-

ської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості для осіб, які знаходяться на обліку в даній 

філії проведена лекція на тему «Права людини». Лек-

цію провів начальник відділу представництва #Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Коваль Володимир.  

 

10.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського тижня 

права та загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!»  для старшокласників 

Коломацького ліцею ім.Героя Радянського Союзу 

І.Є.Єгорова Коломацької селищної ради Харківської об-

ласті начальником Відділу «#Коломацьке бюро право-

вої допомоги» #Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

В.В.Дорожко проведено лекцію-бесіду на тему: «Права 

людини». Під час спілкування було розповсюджено 

друковані матеріали правового характеру та буклети 

«#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

12.12.2018 В рамках національного правопросвітни-

цького проекту «#Я_маю_право!» та на виконання 

Плану заходів Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

по проведенню у 2018 році Всеукраїнського тижня 

права Начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги #Богодухівського_місце-

вого_центру_з_надання_безоплатної_вторин-

ної_правової_допомоги Михайлом Конозом було 

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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
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&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


організовано та проведено правопросвітницьку лекцію на тему: «Права людини» для учнів 9 класів 

Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

12.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського ти-

жня права та загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» у примі-

щенні Валківської районної філії Харківського обла-

сного центру зайнятості для осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості як безробітні проведена 

лекція на тему «Права людини». 

Лекцію провів начальник відділу «Валківське бюро 

правової домоги» #Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. 

 

 

13.12.2018 В рамках національного правопросвітни-

цького проекту «#Я_маю_право!» та на виконання 

Плану заходів Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

по проведенню у 2018 році Всеукраїнського тижня 

права Начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги #Богодухівського_місце-

вого_центру_з_надання_безоплатної_вторин-

ної_правової_допомоги Михайлом Конозом було 

організовано та проведено лекцію на тему: «Стоп 

Кібербулінг!» для учнів старших класів Павлівської ЗОШ I-II ступенів Богодухівської районної 

ради Харківської області. 

 

13.12.2018 В рамках національного правопросвітниць-

кого проекту «#Я_маю_право!» та на виконання Плану 

заходів Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги по проведенню 

у 2018 році Всеукраїнського тижня права Начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги #Бо-

годухівського_місцевого_центру_з_надання_безоплат-

ної_вторинної_правової_допомоги Михайлом Конозом 

було організовано та проведено лекцію на тему: «Стоп 

булінг!» для учнів молодших класів Павлівської ЗОШ I-

II ступенів Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBC8gGZujj2kQ28rCwHilCPZsR9kG8ErIzhNtbpd9nqhWLj-Hjlh5gITY8uLoCzVhW5_2dYGQC8COM9dBBqkYUIczEH1XLxp_A-Xq_JGDMrLcjxYFzWBtvv3W7EYUab_3_vbEE95D2XhlxaAuIUkfgb_OiwXqH562HIUewR8V3HsLSE1BEb&__tn__=%2ANK-R


13.12.2018 В рамках проведення Всеукраїнського тижня 

права та загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» у приміщенні Коломацької 

районної філії Харківського обласного центру зайнятості 

для працівників філії було проведено семінар на тему 

«Права людини. Історія та сучасність». 

 

 

 

19.12.2018 В  загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «#Я_МАЮ_ПРАВО!» у приміщенні Валківської рай-

онної філії Харківського обласного центру зайнятості для осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні на-

чальником Відділу "#Валківське_бюро_правової_допомоги" 

#Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Шульжик Т.О. проведена лекція на 

тему: «Права громадян на спадщину». Під час спілкування 

було розповсюджено друковані матеріали правового характеру 

та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!». 

 

 

В рамках проекту «#Я_маю_право!» головний 

спеціаліст Відділу «#Валківське бюро право-

вої допомоги» #Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Н.Г.Коденко провела лекцію-

бесіду на тему: «СТОПБУЛІНГ» для учнів 8-

11 класів Ков'язького навчально-виховного 

комплексу (загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів - дошкільного навчального закладу) Ва-

лківської районної ради Харьківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

інформації про безоплатну правову допомогу у засобах масової інформації та на сайтах. Всього 

розміщено  98 статей на сайтах ОМС та інших провайдерів БПД. 

 

 

 

 

 

 

 

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

духівським МЦ підписано  меморандуми та  договори про співпрацю. 

Наприклад: 

 

11.10.2018  підписаний договір про співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги між 

Богодухівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги в особі В.о. 

директора Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної правової допомоги Перепелиці 

Дмитра Миколайовича та Перекіпської сільською 

радою в особі голови сільської ради Конєва Сергія 

Петровича. 

 

 

 

13.12.2018 підписано Меморандум про співпрацю між 

Богодухівським місцевим центром з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги в особі керівника 

центру Перепелиці Д.М. та Коломацьким районним 

відділом Головного управління Держпродспоживслу-

жби в Харківській області в особі начальника Чере-

вань Ірини Сергіївни. 

 

 

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



 

11.10.2018 року підписано Меморандум про 

співпрацю між Богодухівським місцевим цент-

ром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Краснокутським військовим коміса-

ріатом 

 

 

 

За звітний період працівниками центру прийнято участь в тренінгах, навчаннях та семінарах, які 

проводились у відповідності до плану на 4-й квартал:  

15.11.2018 р. по 16.11.2018 р. з метою участі у тренінзі для працівників системи безоплатної пра-

вової допомоги «Особливості надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зу-

мовленого насильства» у рамках програми «Комплексний підхід до вирішення проблеми наси-

льства щодо жінок та дівчат в Україні» 

 17.10.2018 р. по 17.10.2018 р. з метою участі у правовій грі «Важниця», яка відбудеться в рам-

ках виконання Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях та ГО «Експертиза за ре-

форм» 

 13.12.2018 р. по 13.12.2018 р. з метою участі у презентації довідково-інформаційної платформи 

«WikiLegalAid» 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 IV-й квартал. Також проводились робочі наради з питань орга-

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 



 

 

 

 

 

 

 

            На протязі IV-го кварталу 2018 року в Богодухівському МЦ проводились круглі столи 

для адвокатів, які взаємодіють з системою БВПД.  

   

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

клієнтами, а також можливості їх вирішення в правовому полі. 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.10.2018 по 31.12.2018 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 750 звернень клієнтів. 675 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної пра-

вової допомоги звернулось 75 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 192 154 38 

2 Відділ «Валківське бюро» 204 179 25 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 153 143 10 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 202 200 2 

 Разом по МЦ 751 676 75 

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

кварталу), було прийнято 75  рішень про надання БВПД, надано 1 доручення адвокату та 74 наказів 

штатним працівникам  МЦ.  

Прийняте 1 рішення про відмову у наданні БВПД. 

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

соціальне забезпечення 41 5% 

спадкове 68 9% 

сімейне 174 23% 

медичне 1 0,1% 

трудове 30 4% 

адміністративне 24 3% 

земельне 91 12% 

договірне 24 3% 

житлове 97 13% 

інше цивільне 126 17% 

 

Порядок отримання свідоцтва (витягу) про укла-

дення шлюбу, який розірвано 

Порядок внесення змін до актових записів 

Порядок відшкодування шкоди у разі випадкового 

пошкодження майна 

Складання позовної заяви про надання дозволу на 

виїзд дітей на територію проведення АТО на непід-

контрольну територію України без дозволу їхнього 

батька  



Порядок перерахунку пенсії у зв’язку зі змінами в 

законодавстві 

Порядок розгляду цивільної справи у суді за відсу-

тності позивача та за наявності відповідного клопо-

тання 

Написання відповіді на відзив відповідача по 

справі про стягнення аліментів 

Порядок встановлення факту народження дитини 

на тимчасово окупованій території 

Порядок виплати дивідендів ПАТ 

Встановлення факту родинних відносин 

Порядок стягнення нарахованої але не виплаченої 

заробітної плати 

Розмір судового збору та порядок подачі позову до 

суду 

Порядок отримання паспорта громадянина України 

вперше 

Порядок визнання права власності на майно 

 Встановлення факту належності правовстановлю-

ючого документу 

Порядок визнання права власності на майно 

Порядок призначення пенсії 

Порядок визнання особи недієздатною та призна-

чення опікуна 

Збільшення розміру аліментів 

Допомога у отримання архівних довідок  

Встановлення опіки над дієздатною особою 

Порядок отримання дубліката свідоцтва про право 

на спадщину 

Порядок встановлення факту смерті на тимчасово 

окупованій території 



Підготовка заяви про встановлення факту прожи-

вання однією сім'єю 

Порядок підтвердження трудового стажу 

Порядок зняття з місця реєстрації особи 

Порядок виправлення помилок в паспорті громадя-

нина України 

Підготовка позовної заяви про визнання особи та-

кою, що втратила право користування житловим 

приміщенням 

Зняття заборони щодо відчуження нерухомого 

майна 

Порядок звернення до суду з позовом про захист 

честі та гідності 

Підготовка заяви про визнання не дієздатною  

Порядок подачі заяви про перегляд заочного рі-

шення та порядок його апеляційного оскарження 

 виконання судових рішень 10 1% 

неправове питання 5 1% 

інше 60 8% 

 

Допомога у складанні та направленні до суду заяви 

про розгляд кримінальної справи за відсутності 

свідка 

Порядок реєстрації місця проживання 

Складення заяви до суду про розгляд справи без 

участі потерпілого 

Порядок притягнення до кримінальної відповідаль-

ності за ст. 164 ч.1 КК України за ухилення від 

сплати аліментів 

Порядок призначення захисника під час розгляду 

клопотання про звільнення від відбування пока-

рання 

Порядок отримання дозволу для переміщення осіб 

в районі АТО 

Порушення кримінальної справи про вчинення ша-

храйства працівником Укрпошти при виплаті пен-

сії 



Порядок призначення захисника засудженому при 

розгляді подання про звільнення від відбування по-

карання 

Порядок порушення кримінального провадження 

щодо вчинення замаху на злочин 

Порядок порушення кримінальної справи за ст. 125 

КК України - умисне легке тілесне ушкодження 

Порядок подачі цивільного позову в криміналь-

ному провадженні 

Оскарження рішення ПФУ про відмову у перераху-

нку пенсії ліквідатору аварії на ЧАЕС 

Порядок призначення адвоката для представництва 

інтересів потерпілого в кримінальній справі 

Надання адвоката для представництва потерпілої 

по кримінальній справі  

Надання адвоката для представництва інтересів по-

терпілого по кримінальній справі 

Порядок оскарження незаконних дій працівника 

банку 

Порядок закриття кримінального провадження за 

ст. 125 ч.1 КК України в суді у зв’язку з відмовою 

потерпілого від обвинувачення 

Порядок відшкодування шкоди, завданої злочином 

Рішення Конституційного суду про відміну окре-

мих положень до ст.16 КУ 



 

                       

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 216 

жінки 383 

 

 

 

 

 

до 18 років; 5 

 від 18 до 35 років 

включно; 
145 

 від 35 до 60 років 

включно; 
319 

 понад 60 років. 130 



 

 

 

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  
59 78% 

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

вищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 
8 11% 

Внутрішньо переміщені особи 1 1% 

Діти, які не належать до окремих категорій 4 5% 

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" 
2 3% 

 



 

 

 

 

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

 здійснено 49 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 15 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 171 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 10 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 56 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 78 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 98 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

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

№ з/п Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів мобі-

льних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість дію-

чих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали пра-

вову допо-

могу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано мето-

дичну допо-

могу  

Кількість прове-

дених право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
48/161 15/10 56 78 1 

1 
Богодухівський 

МЦ з надання 

БВПД 

12/33 5/0 24 32 1 

2 
Валківське 

бюро 
12/29 3/3 17 18 0 

3 
Коломацьке 

бюро 
13/27 3/4 2 14 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
12/72 4/3 13 14 0 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД                                                         Перепелиця Д.М. 


