
                                                                                                      Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2019 рік у I-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Децентралізація системи БПД 3 

4 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

ційних технологій 

ЗМІСТ 
 

 

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Таблиця 1.  

Кількість  звернень 

 

Найчастіші звер-

нення з питань 

Діаграма за 
 категорією питань 

 

Діаграма розподілу 

за статтю 

Діаграма розподілу 
за віком 

 

Діаграма розподілу 
за категорією осіб 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників 

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

              У I-му кварталі 2019 року Богодухівський місцевий центр та його структурні підроз-

діли – бюро правової допомоги  забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

Основними завданнями в роботі Богодухівського МЦ стало виконання завдань згідно з 

пріоритетними напрямками, визначеними Координаційним центром з надання правової допомоги 

та виконання Регіонального Плану надання безоплатної правової допомоги у 2019 році в Лугансь-

кій-Харківській областях. 

 

 

 

 

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Богодухівсь-

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

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

ної правової допомоги.  

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

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

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

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

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

рінках Фейсбуку.  

 

На протязі кварталу з метою поширення інформації про систему БПД, було проведено 34 

вуличних інформувань громадян:  

 

Наприклад: 

18.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» Начальником відділу правопросвітництва та взаємо-

дії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

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

формування в с. Сазоно-Баланівка Богодухівського району Харківської області.  

 

18 січня 2019 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

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

мування в селищі Коломак Коломацького району Харківської області. В ході проведеного заходу 

громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної правової до-

помоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформування роз-

повсюджено буклети  « Я МАЮ ПРАВО!». 

 

22.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» Начальником відділу правопросвітництва та взаємо-

дії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

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

формування в с. Крисине Богодухівського району Харківської області.  

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



 

29 січня 2019 року працівником відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

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

мування у м.Валки Харківської області. В ході проведеного заходу громадян було поінформовано 

про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, порядок отримання пер-

винної та вторинної правової допомоги. Під час інформування було розповсюджено друковані ма-

теріали правового характеру та буклети « Я МАЮ ПРАВО!». 

 

31 січня 2019 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

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

мування в селищі Коломак Коломацького району Харківської області. В ході проведеного заходу 

громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної правової до-

помоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформування роз-

повсюджено буклети  « Я МАЮ ПРАВО!». 

 

01.02.2019 Проведено вуличне інформування громадян в смт. Костянтинівка. 

 

06.02.2019 Проведено вуличне інформування громадян смт. Краснокутськ. В рамках інформацій-

ної кампанії "Я маю право обирати" мешканцям Краснокутська було роз’яснено розділи 3 та 5 

Конституції України 

 

08.02.2019 Проведено вуличне інформування громадян с. Колонтаїв. В рамках інформаційної кам-

панії "Я маю право обирати"  Колонтаївцям було роз’яснено розділи 3 та 5 Конституції України. 

 

11 лютого 2019 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

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

інформування в селищі Коломак Коломацького району Харківської області. В ході проведеного 

заходу громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної право-

вої допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформу-

вання розповсюджено буклети  « Я МАЮ ПРАВО!». 

 

12 лютого 2019 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права та загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» працівниками відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги проведено «вуличне» інформування у Шелестівському старостинському окрузі Коломаць-

кої 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 до-

помоги. 

Під час інформування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети « 

Я МАЮ ПРАВО!» . 

 

28 лютого 2019 року працівниками відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

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

мування у м.Валки Харківської області. В ході проведеного заходу громадянам було роз'яснено 



розділи 3 та 5 Конституції України, а саме про право голосу на виборах. Здійснення вибору є од-

ним із прав громадян від якого залежить майбутнє держави. 

Також громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної право-

вої допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформу-

вання було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети « Я МАЮ 

ПРАВО!». 

 

22.03.2019 заступником начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Михайлом Конозом проведено «вуличне» інформування в місті Богодухів Харківської області.  

В ході проведеного заходу громадян було поінформовано про проект «Я маю право голосу» та ро-

боту правового центру, роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги.  

 

25 лютого 2019 року працівниками відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

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

мування у м.Валки Харківської області. В ході проведеного заходу громадянам було роз'яснено 

розділи 3 та 5 Конституції України, а саме про право голосу на виборах. Здійснення вибору є од-

ним із прав громадян від якого залежить майбутнє держави. 

Також громадян було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної право-

вої допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформу-

вання було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети « Я МАЮ 

ПРАВО!». 

 

12 березня 2019 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

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

інформування в сел.Коломак та Шелестівському старостинському окрузі Коломацького району 

Харківської області. В ході проведеного заходу громадянам надавалися роз’яснення положень роз-

ділу III Конституції України «Вибори. Референдум» та розділу V «Президент України. 

Відповідаючи на запитання мешканців громади, працівники правового бюро поінформували гро-

мадян про компетенцію та повноваження Президента, умови припинення його повноважень. 

Громадянам було роз’яснено яким чином можна перевірити правильність даних внесених до Дер-

жавного реєстру виборців та про порядок подання заяви у разі не включення до списку виборців 

або якщо особисті дані вказані невірно. Також громадян було поінформовано про діяльність сис-

теми безоплатної правової допомоги, роз’яснено завдання та цілі БВПД, порядок отримання пер-

винної та вторинної правової допомоги. Під час інформування було розповсюджено буклети  та 

друковані матеріали « Я МАЮ ПРАВО!». 

 

26 березня 2019 року працівниками відділу «Валківське бюро правової допомоги» Богодухівсь-

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

інформування у м.Валки Харківської області. В ході проведеного заходу громадянам було поінфо-

рмовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, порядок отри-

мання первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформування було розповсюджено дру-

ковані матеріали правового характеру та буклети « Я МАЮ ПРАВО!». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ОМС та клієнтів. Наприклад: 

              Методичні рекомендації, презентації  та буклети, розроблені підрозділами Богодухівського 

МЦ з надання БВПД: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

можливостей територіальних громад. 

 
У 1-му кварталі 2019 року працівники Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів 

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

татських нарадах.   

 

Так, наприклад: 
 

 

16 січня під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Вален-

тини Зирянової відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини. У ході засідання розгля-

нуто 3 питання, а саме: про доцільність позбавлення батьків батьківських прав по відношенню до 

трьох малолітніх дітей; передачу батькові на виховання та проживання малолітнього сина у 

зв’язку зі встановленням батьківства; затвердження індивідуальних планів дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Рі-

шення прийняті на користь інтересів дітей. 

 

 

 

 

 



20.02.2019 Під головуванням голови районної 

державної адміністрації Володимира Шарова ві-

дбулось засідання комісії з питань захисту прав 

дитини у якому прийняв участь керівник Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепелиця 

Д.М.  У ході засідання було розглянуто низку 

питань, а саме: про перегляд рішення органу 

опіки про повернення дитини на виховання та 

проживання батькові, доцільність позбавлення 

батька батьківських прав по відношенню до його 

малолітньої доньки, встановлення годин спілку-

вання батька з його малолітнім сином та визначення місця проживання малолітньої дитини з ма-

тір’ю.  

 

26.03.2019 Під головуванням голови районної держа-

вної адміністрації Володимира Шарова відбулось за-

сідання комісії з питань захисту прав дитини у якому 

прийняв участь керівник Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Перепелиця Д.М.  У ході засідання було роз-

глянуто питання щодо визначення місця проживання 

дитини з матір’ю, встановлення годин спілкування 

батька з його малолітнім сином та доцільність позба-

влення батьківських прав батька по відношенню до 

його неповнолітньої дитини.  

 

22.03.2019 Під головуванням голови директора Вал-

ківського РЦСССДМ відбулось засідання комісії з 

питань взаємодії суб'єктів соціального супроводу сі-

мей, які перебувають у складних життєвих обстави-

нах, у якому прийняв участь начальник відділу «Ва-

лківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Шульжик Т.О. У ході засі-

дання було розглянуто низку питань, а саме: взяття 

під соціальний супровід осіб, про зняття з соціаль-

ного супроводу осіб, про продовження соціального 

супроводу та про формування обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

 

 

 

 

 

 



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

та розвиток системи надання правової допомоги населенню. Всього проведено 6 зустрічей. 

 

15.03.2019 В рамках «Я Маю Право» у приміщенні Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від-

булася робоча зустріч за участю працівників правового бюро, 

голови Коломацької районної державної адміністрації Харківсь-

кої області С.М.Яцюка та начальника Коломацького відділення з 

питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Валківсь-

кого ОУПФУ Харківської області О.М.Чишко. 

 

 

28 березня 2019 року у приміщенні Коломацької селищної 

ради Харківської області відбулася робоча зустріч голов-

ного спеціаліста відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицького 

з заступником голови Коломацької селищної ради (ОТГ) 

Харківської області О.В.Леващук. 

 

  

 

15.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Комунальної установи Богодухівський 

геріатричний пансіонат, Департаменту праці та со-

ціального захисту населення, Харківської обласної 

державної адміністрації начальником відділу пра-

вопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайлом Конозом 

здійснено робочу зустріч з керівником 

Комунальної установи Богодухівський 

геріатричний пансіонат, Департаменту праці та соціального захисту населення, Харківської облас-

ної державної адміністрації Чабань О.Л. в ході якої, фахівцем центру роз'яснено про роботу Бого-

духівського місцевого центру з надання БВПД та порядок звернення для надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги, про систему безоплатної вторинної правової допомоги та її переваги, 

які категорії осіб мають право на отримання такої допомоги, про основні напрямки діяльності 

Центру. Також були обговорені питання щодо подальшої співпраці, проведення спільних заходів. 

Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети « Я 

МАЮ ПРАВО!». 

 

 

 



01.02.2019 проведено робочу зустріч з керівництвом Костянтинівсь-

кого ліцею Краснокутського району  з метою обговорення та плану-

вання співпраці на 2019 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2019 Колонтаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Робоча зустріч з директором 

школи З.О. Казаковою з метою обговорення майбутніх правопросві-

тницьких заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 1-го кварталу 2019 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих 

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

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

танційних пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і вторинної 

правової допомоги для незахищених верств населення. Працівниками Богодухівського МЦ та 

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

ктів.  

 

Так, наприклад: 

 

03.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Богодухівської районної державної адмініс-

трації Харківської області відповідно до графіка осо-

бистого прийому осіб, які потребують безоплатної 

первинної правової допомоги відбувся особистий 

прийом громадян  В. о. директора Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. 

 

 



03.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Шляхівського старостинського округу Ко-

ломацької селищної ради Харківської області діяв 

мобільний правовий офіс Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Прийом громадян проводив головний спеціа-

ліст правового бюро Межерицький Ю.М. 

 

 

 

04.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Павлівської сільської ради Богодухів-

ського району Харківської області працював мобі-

льний правовий офіс  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. В.о. директора  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д.М. був проведений 

прийом громадян. 

 

10.01.2019  В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Мельниківської сільської ради Вал-

ківського району Харківської області в рамках 

підписаного меморандуму про співпрацю з сільсь-

кою радою та відповідно до графіка роботи пра-

цював мобільний правовий офіс  "Валківського 

бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги.  Начальником відділу "Валківсь-

кого бюро правової допомоги" Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Шульжик Т.О. був проведений прийом громадян. 

 

11.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Різуненківського старостинського округу 

діяв мобільний правовий офіс Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. Прийом громадян здійснював начальник пра-

вового бюро Дорожко В.В. 

 

 

  

 



 

14.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Шелестівського старостинського 

округу Коломацької селищної ради Харківської 

області діяв мобільний правовий офіс Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги.  Прийом гро-

мадян здійснював начальник правового бюро 

Дорожко В.В. 

 

 

15.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!»  за спри-

янням Зарябинського сільського голови Олексенко О.В. 

в приміщенні Зарябинської сільської ради Богодухівсь-

кого району Харківської області, відповідно до графіка 

роботи 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 пе-

рвинної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. був проведений прийом 

громадян. 

 

17.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» 

в приміщенні Старомерчицької селищної ради 

Валківського району Харківської області 

в  відповідно до графіка роботи працював мо-

більний правовий офіс  "Валківського бюро 

правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Головним спеціалістом 

відділу "Валківського бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

денко Н.Г. був проведений прийом громадян. 

 

18.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Сазоно - Баланівської сільської ради Богодухівського 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 на-

дання безоплатної первинної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

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

 



18.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» у примі-

щенні Покровського старостинського округу діяв мобіль-

ний правовий офіс Відділу « Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги.  Прийом громадян 

проводив головний спеціаліст правового бюро Межериць-

кий Ю.М. 

 

 

22.01.2019 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. Начальником відділу пра-

вопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги  Коноз 

М.В. був проведений прийом громадян. 

 

 

23.01.2019 В рамках проекту «Я маю право!»  за спри-

янням Дмитрівського сільського голови Волчкова 

В.В. в приміщенні Дмитрівської сільської ради Бого-

духівського 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 проведений прийом громадян. 

 

23.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Кобзарівської сільської ради Валківського рай-

ону Харківської області в рамках підписаного мемора-

ндуму про співпрацю з сільською радою та відповідно 

до графіка роботи працював мобільний правовий офіс  

"Валківського бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Начальник відділу "Валківського 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Шульжик Т.О. 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


25.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Гутянської селищної ради Богодухів-

ського району Харківської області працював мобі-

льний правовий офіс  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Керівником  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Перепелицею Д.М. спільно з начальни-

ком відділу активної підтримки безробітних Бого-

духівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості Філіповою О.В. був проведе-

ний прийом громадян. 

 

31.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Баранівської сільської ради Валківського району 

Харківської області за ініціативи сільського голови Пе-

тренка М.А. та відповідно до графіка роботи працював 

мобільний правовий офіс  "Валківського бюро правової 

допомоги"Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Головним 

спеціалістом "Валківського бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коденко 

Н.Г. був проведений прийом громадян. 

 

31.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Богодухівського районного відділу ДРАЦС 

Головного територіального управління в Харківській 

області діяла мобільна точка доступу до безоплатної 

правової допомоги. Керівником  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Перепелицею Д. М. спільно з началь-

ником даного відділу Рудичевою К. В. було прове-

дено прийом громадян Богодухівського району.  

  

04.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!»  в приміщенні Богоду-

хівської міської ради Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний правовий офіс Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Керівни-

ком Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелицею Д.М. був проведений прийом 

громадян. 

 

 

 

 

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


 

04.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівського районного відділу 

ДРАЦС Головного територіального управління в 

Харківській області діяла мобільна точка дос-

тупу до безоплатної правової допомоги. Керівни-

ком  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Пере-

пелицею Д. М. спільно з начальником даного 

відділу Рудичевою К. В. було проведено прийом 

громадян Богодухівського району.  

 

04.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» відповідно до 

графіка роботи в приміщенні Коломацького районного сек-

тору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківсь-

кій області діяв мобільний правовий офіс Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводили старший інспектор Коломаць-

кого районного сектору старший лейтенант внутрішньої слу-

жби Анна Тищенко та фахівець бюро Юрій Межерицький. 

 

04.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Різуненківського старостинського округу діяв 

мобільний правовий офіс Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян здійснював начальник правового 

бюро Дорожко В.В. 

 

 

 

05.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Валківської районного відділу філії держав-

ної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України, діяв мобільний право-

вий офіс Відділу «Валківське бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  Прийом 

громадян здійснювали фахівці відділу пробації та 

працівник правового бюро 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&story_id=1779666592044744


06.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Богоду-

хівського районного відділу філії державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Міністерства юстиції України діяв мобіль-

ний правовий офіс Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги.  Прийом громадян здійсню-

вали фахівці даного відділу та начальник відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги  Коноз Михайло. 

 

 

 

08.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» у примі-

щенні сектору державної реєстрації Коломацької район-

ної державної адміністрації Харківської області діяв мо-

більний правовий офіс Відділу «Валківське бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.  Уч-

асть у заході приймали начальник сектору державної ре-

єстрації райдержадміністрації  Медвєдєва З.О. та нача-

льник правового бюро  Дорожко В.В. 

На прийом завітало двоє мешканців села з питаннями, 

які стосувалися сімейного та цивільного права. 

 

 

 

12.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Шелестівського старостинського округу Коломаць-

кої селищної ради Харківської області діяв мобільний 

правовий офіс Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснював керівник правового бюро  Дорожко В.В. 

На прийом завітало четверо мешканців села з питаннями, 

які стосувалися сімейного, спадкового та житлового 

права. Громадяни, які прийшли на прийом отримали ква-

ліфіковану юридичну допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Вал-

ківської районного відділу філії державної установи «Центр про-

бації» в Харківській області Міністерства юстиції України, діяв 

мобільний правовий офіс Відділу «Валківське бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійснювали фа-

хівці відділу пробації та керівник правового бюро  Шульжик Т.О. 

 

 

 

13.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацької районної філії Харківського облас-

ного центру зайнятості діяв мобільний правовий офіс Від-

ділу « Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  Прийом громадян здійснювали голов-

ний спеціаліст правового бюро Ю.М.  Межерицький та 

начальник Коломацького районного сектору філії держав-

ної установи «Центр пробації» в Харківській області Т.Ю.  

Хемліною. 

 

14.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» у центрі 

надання адміністративних послуг Коломацької районної 

державної адміністрації (ЦНАП) діяв мобільний право-

вий офіс Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійс-

нювали фахівці центру та керівник правового бюро  До-

рожко В.В. 

 

  

19.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» 

в приміщенні КЗ «Богодухівський інклюзивно-

ресурсний центр» Богодухівської районної 

ради Харківської області діяв мобільний кон-

сультаційний пункт  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Прийом громадян здійсню-

вав керівник правового центру  Перепелиця 

Д.М. 

 

 

  

 



20.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Управ-

ління соціального захисту населення (УСЗН) Коломацької районної 

державної адміністрації Харківської області діяв мобільний консуль-

таційний пункт Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. Прийом громадян здійснювали фахівців УСЗН та на-

чальник Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги В.В.  Дорожко. 

 

 

 

20.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Коломацького районного сектору філії Дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківській об-

ласті діяв мобільний консультаційний пункт Відділу « 

Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги.  Прийом громадян здійсню-

вали фахівці районного сектору пробації та головний 

спеціаліст Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

мого» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги» Ю.М. Ме-

жерицький. 

 

 

20.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Полковомикитівської сільської ради Бого-

духівського району Харківської області діяв мобіль-

ний консультаційний пункт  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. Начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги  Коноз М.В. був проведений прийом 

громадян. 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5x0s14Sd1PUkU9c_ONQli5r1v_msTzszS4YbIB518KdfkY_n1_qL80KhSbgTpHMdb2GsKiKxslrA4oddBT1O7LqP8ywQS1vvimRiv7U32wUMaLSDDk6m6L-wwT8oYrUN2aoFjN_RaYQpb1trpswMLE9wWalxsqNCpv9Pt7YK6xkr0xyHPnXS1PKcxkpZb8oa8OPw3RX955spISjQ7N6RLLDaowO6J3AwCP8fbVk3Ag6UMrA2bfdhjqCYg9dqKchDXpUaAIQgu64IorJls3zKuI4i-6P6kj-MB6v_1GoCMDDjVDLrUaIES7FD4cwISg_ni4jdo1uhVFmzRmHnL_USS_w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5x0s14Sd1PUkU9c_ONQli5r1v_msTzszS4YbIB518KdfkY_n1_qL80KhSbgTpHMdb2GsKiKxslrA4oddBT1O7LqP8ywQS1vvimRiv7U32wUMaLSDDk6m6L-wwT8oYrUN2aoFjN_RaYQpb1trpswMLE9wWalxsqNCpv9Pt7YK6xkr0xyHPnXS1PKcxkpZb8oa8OPw3RX955spISjQ7N6RLLDaowO6J3AwCP8fbVk3Ag6UMrA2bfdhjqCYg9dqKchDXpUaAIQgu64IorJls3zKuI4i-6P6kj-MB6v_1GoCMDDjVDLrUaIES7FD4cwISg_ni4jdo1uhVFmzRmHnL_USS_w&__tn__=%2ANK-R


26.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Богодухівського районного відділу філії держав-

ної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України діяв мобільний консуль-

таційний пункт  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Прийом громадян здійснювали фахівці районного від-

ділу пробації та начальник відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги  Коноз М.В. 

 

26.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Центру з надання адміністративних послуг 

Богодухівської РДА Харківської області діяв мобі-

льний консультаційний пункт  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги.  Прийом громадян здійснювали фа-

хівці ЦНАПу та начальник відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги  Коноз М.В. 

 

27.12.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Валківської районної філії 

Харківського обласного центру зайнятості діяв 

мобільний консультаційний пункт Відділу « Вал-

ківське бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги.  Прийом 

громадян здійснювали головний спеціаліст пра-

вового бюро  Коденко Н.Г. та працівники філії 

Харківського обласного центру зайнятості. 

 

27.12.2019 В рамках проекту « Я маю право!»  в приміщенні 

відділу ДРАЦС по Валківському та Коломацького районах 

ГТУЮ у Харківській області діяв мобільний консультацій-

ний пункт Відділу « Валківське бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги.  Прийом громадян здійснювали 

головний спеціаліст правового бюро  Коденко Н.Г. спільно з 

начальником відділу ДРАЦС Губським І.О. 

 

 

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


 

01.03.2019 В рамках проекту « Я Маю Право» в при-

міщенні Міжрайонного відділу державної виконавчої 

служби по Валківському та Коломацького районах 

ГТУЮ у Харківській області діяв мобільний консуль-

таційний пункт Відділу « Валківське бюро правової  

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Прийом громадян здійснювали начальник правового 

бюро  Шульжик Т.О. спільно з працівниками ВДВС.  

 

 

04.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!»  в 

приміщенні Богодухівської міської ради Харківсь-

кої області відповідно до графіка роботи діяв мобі-

льний консультаційний пункт  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  Керівником Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Перепелицею Д.М. був проведе-

ний прийом громадян. 

 

04.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Валківської районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області Міністерства юстиції України, діяв мобільний 

консультаційний пункт Відділу « Валківське бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги.  Прийом громадян здійснювали фахівці 

відділу пробації та працівник правового бюро  

Коденко Н.Г.  

 

 

04.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» у примі-

щенні Коломацького районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області діяв мо-

більний консультаційний пункт Відділу « Коломацьке 

бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Прийом громадян здійснювали фахівці відділу пробації та 

працівник правового бюро Ю.М.  Межерицький. 

 

 

 



06.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Бо-

годухівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України діяв мобільний консультаційний пункт  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.   Прийом громадян здійснювали фахівці районного 

відділу пробації та начальник відділу правопросвітництва та вза-

ємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги  Коноз М.В. 

 

  

11.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Управління соціального захисту населення (УСЗН) Колома-

цької районної державної адміністрації Харківської області 

діяв мобільний консультаційний пункт Відділу « Колома-

цьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Прийом громадян здійснювали фахівці управління та праці-

вник правового бюро Ю.М.  Межерицький. 

 

 

12.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Валківської районного відділу філії держа-

вної установи «Центр пробації» в Харківській обла-

сті Міністерства юстиції України діяв мобільний 

консультаційний пункт Відділу « Валківське бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  Прийом громадян здійснювали фахівці 

відділу пробації та працівник правового бюро  Шу-

льжик Т.О. 

 

 

13.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

сектору державної реєстрації Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області діяв мобільний консульта-

ційний пункт Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги.  Прийом громадян здійснювали фа-

хівці сектору та керівник правового бюро  Дорожко В.В. 

 

 

 

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


15.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні центра 

з надання адміністративних послуг Коломацької районної держав-

ної адміністрації (ЦНАП) діяв мобільний консультаційний пункт 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.  Прийом громадян здійснювали фахівці центра та керівник 

правового бюро  Дорожко В.В. 

 

 

 

 

15.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Колома-

цької районної філії Харківського обласного центру зайнятості діяв 

мобільний консультаційний пункт Відділу « Коломацьке бюро пра-

вової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги.  Прийом громадян здійсню-

вали фахівці центра та керівник правового бюро  Дорожко В.В. 

 

 

  

 

27.03.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в при-

міщенні відділу ДРАЦС по Валківському та Коломаць-

кого районах ГТУЮ у Харківській області  діяв мобіль-

ний консультаційний пункт Відділу " Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян здійснювали фахівець правового 

бюро  Коденко Н.Г. та працівник відділу ДРАЦС  Губ-

ська Л.М.  

 

28.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Центру з надання адміністративних послуг Бого-

духівської РДА Харківської області діяв мобільний 

консультаційний пункт  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.  Прийом громадян здійснювали фахівці ЦНАПу 

та заступник начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

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

 

 



01.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Павлівської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області працював дистанційний 

правовий офіс  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Начальником відділу правопросвітництва та взаємо-

дії з суб’єктами надання безоплатної первинної пра-

вової допомоги  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Коноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

07.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Минківської сільської ради діяв дистанційний 

правовий офіс Відділу «Валківське бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Прийом грома-

дян здійснював начальник правового бюро  Шуль-

жик Т.О. 

 

 

 

07.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Шляхівського старостинського округу Коломацької селищної 

ради Харківської області діяв дистанційний  правовий офіс 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. Прийом громадян проводив фахівець право-

вого бюро Юрій  Межерицький.  

 

 

12.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Шарівської селищної ради Богодухівсь-

кого району Харківської області відповідно до гра-

фіка роботи працював спільний дистанційний пра-

вовий офіс Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В.о. директора  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Перепелицею Д.М., начальником відділу активної 

підтримки безробітних Богодухівської районної фі-

лії Харківського обласного центру зайнятості  Філі-

повою О.В., головним спеціалістом Богодухівсь-

кого РВ ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області  Ніконовою В.М.  був проведений прийом громадян. 

 

 



 

12.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» та 

на виконання Програми безоплатної правової допо-

моги населенню Шарівської селищної ради на 2017 -

2018 роки, затвердженої рішенням Шарівської сели-

щної ради від 23 січня 2017 року було придбано му-

льтимедійні пристрої для забезпечення роботи дис-

танційного пункту доступу безоплатної правової до-

помоги. В приміщенні Шарівської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області праців-

никами  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги ор-

ганізовано роботу дистанційного пункту доступу до  БПД для громадян селища Шарівка Богоду-

хівського району Харківської області (у вигляді програми «SKYPE») для отримання правової до-

помоги в будь-який час.  

 

14.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Костівської сільської ради діяв дистанційно-

правовий офіс Відділу « Валківське бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом 

громадян здійснював головний спеціаліст правового 

бюро  Коденко Н.Г. 

 

 

 

15.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Покров-

ського старостинського округу Коломацької селищної ради Харків-

ської області діяв дистанційний правовий офіс Відділу « Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом грома-

дян проводив головний спеціаліст правового бюро  Межерицький 

Ю.М. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



15.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Сазоно - Баланівської сільської ради Богодухівсь-

кого району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював дистанційний правовий офіс  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної пер-

винної правової допомоги  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Коноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

19.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Кри-

синської сільської ради Богодухівського району Харківської обла-

сті відповідно до графіка роботи працював дистанційний право-

вий офіс  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. Керівником  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги  Перепелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

  

 

 

21.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Заміської сільської ради Валківського району 

Харківської області діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Відділу « Валків-

ське бюро правової допомоги»  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. Прийом громадян здійснював началь-

ник правового бюро  Шульжик Т.О. 

 

 

 

 

28.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Ков'язької селищної ради діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Від-

ділу « Валківське бюро правової допомоги»  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.   

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст 

правового бюро  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&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


01.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Шляхівського старостинського округу Коломаць-

кої селищної ради Харківської області діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Від-

ділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги.  Прийом громадян проводив го-

ловний спеціаліст правового бюро Юрій  Межерицький. 

 

 

 

01.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Павлівської сільської ради Богодухів-

ського району Харківської області діяв спільний 

дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги  Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Начальником відділу представництва  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги  Ковалем В.В. та 

старшим державним виконавцем Богодухівського 

районного ВДВС ГТУЮ в у Харківській області  

Заіченком А.В. був проведений прийом громадян. 

 

06.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Шелестівського старостинського округу Коломаць-

кої селищної ради Харківської області діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

« Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги.  Прийом громадян здійснював головний 

спеціаліст правового бюро  Межерицький Ю.М. 

 

 

06.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Губарівської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти діяв дистанційний пункт доступу до безоплат-

ної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. Начальником відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первин-

ної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Коноз М.В. був проведений прийом 

громадян. 



 

07.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Високопільської сільської ради діяв дистанційний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу « Валківське 

бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян здійснював начальник правового бюро  Шу-

льжик Т.О. 

 

 

 

12.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Різуне-

нківського старостинського округу Коломацького району Харків-

ської області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Прийом громадян здійснював начальник пра-

вового бюро  Дорожко В.В. 

 

 

 

 

14.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Покровсь-

кого старостинського округу Коломацького району Харківської області 

діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Від-

ділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом 

громадян здійснював начальник правового бюро  Дорожко В.В. 

 

 

 

 

14.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Новомерчицької сільської ради діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Відділу «Валківське бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснював головний спеціаліст правового бюро  Ко-

денко Н.Г.. 

 

 



 

15.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Сазоно - Баланівської сільської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області відповідно до графіка роботи діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

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

 

22.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Гонтов'ярської сільської  

ради діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу « Валківське бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснював начальник правового бюро  Шульжик Т.О. 

 

 

 

28.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Шарівської сільської ради діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Відділу « Валківське 

бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст правового 

бюро  Коденко Н.Г. 

 

 

 

15.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!»  в примі-

щенні Комунальної установи Богодухівський геріатри-

чний пансіонат, Департаменту праці та соціального за-

хисту населення, Харківської обласної державної адмі-

ністрації діяв виїзний консультативний пункт  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Начальником відділу право-

просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз М.В. проведено консультації правового характеру для підопічних комуналь-

ної установи.  

 



25.01.2019 Олексіївська сільська рада. Виїзний прийом громадян. За 

консультацією звернулися 7 осіб, переважно з  питаннями земельного, 

житлового та пенсійного права. 

 

 

 

 

 

01.02.2019 Костянтинівська селищна рада. Виїзний прийом гро-

мадян. Звернулося 6 мешканців смт. Костянтинівка за 

допомогою в написанні заяви до державної організації та пере-

важно з питань земельного права. 

 

 

 

 

 

08.02.2019  Колонтаївська сільська рада . Проведено виїзний прийом 

громадян. Звернулося 8 осіб переважно з питань спадкового права, а 

також порядку поновлення на робочому місці. 

 

 

 

 

 

 

15.02.2019 Любівська сільська рада. Виїзний прийом громадян. Зве-

рнулося 6 осіб. 

 

 

 

 

 

 



22.02.19 Рябоконівська сільська рада Виїзний прийом громадян 6 

осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснено 12 виї-

здів для надання адресної правової допомоги.  

Наприклад: 

02.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» голов-

ним спеціалістом відділу "Валківське бюро правової 

допомоги"  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коде-

нко Н.Г., спільно з фахівцями Валківського районного 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ха-

рківської області  була здійснена адресна правова до-

помога в смт. Старий Мерчик Валківського району Ха-

рківської області для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

 

 

10.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» начальником відділу 

"Валківське бюро правової допомоги"  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик т.О., спільно з фахівцями Валківського районного центру соці-

альних служб для сім'ї, дітей та молоді Харківської області була 

здійснена адресна правова допомога в с. Мельникове Валківського 

району Харківської області для сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах. 

 

 

 

  

 

 

 



17.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» головним спеціалістом від-

ділу "Валківське бюро правової допомоги"  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коденко Н.Г., спі-

льно з фахівцями Валківського районного центру соціальних служб для сі-

м'ї, дітей та молоді Харківської області  була здійснена адресна правова до-

помога в смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області для 

сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

 

 

 

  

18.01.2019 В рамках 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 допомоги Ко-

ноз М.В.  була здійснена адресна правова допомога 

в с. Сазоно-Баланівка Богодухівського району Хар-

ківської області. 

 

 

 

23.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» начальником відділу 

"Валківське бюро правової допомоги"  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О., спільно з фахівцями Валківського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Харківської області була здійснена ад-

ресна правова допомога в с. Кобзарівка Валківського району Харківсь-

кої області для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

 

 

 

 

07.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» Кері-

вником Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелицею Д.М. була здійснена адресна правова 

допомога в місті Богодухів Харківської області. 

Під час заходу було надано первинну правову до-

помогу громадянину шляхом надання консультації 

з приводу зняття з реєстрації,  крім того громадя-

нинові роз'яснено право на можливість надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



 

15.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» керівником  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Перепелицею Д.М.  була здій-

снена адресна правова допомога в с. Сазоно-Баланівка Бого-

духівського району Харківської області. Під час заходу було 

надано первинну правову допомогу громадянину шляхом 

надання консультації з приводу зняття з реєстрації,  крім 

того громадянинові роз'яснено право на можливість надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

15.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» керів-

ником  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Перепе-

лицею Д.М.  була здійснена адресна правова 

допомога в с. Горького Богодухівського району Ха-

рківської області. Під час заходу було надано пер-

винну правову допомогу громадянину шляхом на-

дання консультації з приводу зняття з реєстра-

ції,  крім того громадянинові роз'яснено право на 

можливість надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

19.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» головний спеціаліст 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Межерицький Ю.М. здійснив адресну правову допомогу в сел. Коло-

мак Коломацького району Харківської області. Під час заходу було 

надано первинну правову допомогу громадянину шляхом надання 

консультації з приводу отримання та оформлення земельної ділянки. 

 

 

 

 

20.02.2019 Адресна безоплатна правова допомога надана одино-

кому пенсіонеру - особі з інвалідністю (інвалід дитинства) 

 

 

 

 

 



21.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» начальником відділу " Вал-

ківське бюро правової допомоги"  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги  Шульжик Т.О., спільно 

з фахівцями Валківського районного центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Харківської області була здійснена адресна правова допо-

мога в с. Заміське Валківського району Харківської області для сімей, які 

опинились в складних життєвих обставинах. 

 

 

 

18.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» начальни-

ком відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Дорожко В.В. здійснено ад-

ресну правову допомогу в селищі Коломак Коломацького 

району Харківської області. В ході заходу було надано 

первинну правову допомогу громадянину селища шля-

хом надання консультації з земельного права. 

 

 

 

СПІЛЬНІ   ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН 

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

духівського МЦ та його структурних підрозділів проводились спільні прийоми громадян. 

 Наприклад: 

02.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Богодухівського районного відділу філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківській об-

ласті Міністерства юстиції України, для підоблікових 

осіб відбувся спільний прийом громадян за участю 

фахівців даного відділу та керівника  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Перепелиці Д.М. 

 

08.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Валківської районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України, для підоблікових осіб відбувся спільний прийом 

громадян за участю фахівців даного відділу та керівника Від-

ділу «Валківське бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Шульжик Т.О. 

 

 



10.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Коломацького районного сектору філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківській об-

ласті  для підоблікових осіб було організовано спіль-

ний прийом за участю інспектора Коломацького рай-

онного сектору філії державної установи «Центр про-

бації» А.С.Тищенко та головного спеціаліста відділу 

"Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Ю.М.Межерицького. 

 

 

10.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні центру надання адміністративних послуг Ко-

ломацької районної державної адміністрації (ЦНАП) 

відбувся спільний прийом громадян за участі фахівців 

ЦНАП та начальника Відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

В.В.Дорожка. 

 

 

15.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Валківської районного відділу філії державної уста-

нови «Центр пробації» в Харківській області Міністерства 

юстиції України, для підоблікових осіб відбувся спільний 

прийом громадян за участю фахівців даного відділу та 

працівника відділу «Валківське бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коденко Н.Г. 

 

 

17.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацької районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості відбувся спільний 

прийом громадян за участю фахівців філії та 

головного спеціаліста Відділу « Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ю.М.Межерицького.  

 

 

 

 



17.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» у примі-

щенні сектору державної реєстрації Коломацької район-

ної державної адміністрації Харківської області було ор-

ганізовано спільний прийом громадян з правових пи-

тань. Участь у заході приймалиначальник сектору дер-

жавної реєстрації райдержадміністрації Медвєдєва З.О. 

та начальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Дорожко В.В. 

 

 

18.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Богоду-

хівського районного відділу філії державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Міністерства юстиції України, для підоблі-

кових осіб відбувся спільний прийом громадян за участю фахівців 

даного відділу та начальника відділу правопросвітництва та взаємо-

дії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М.В. 

 

 

 

22.01.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в примі-

щенні Міжрайонного відділу державної виконавчої служби 

по Валківському та Коломацького районах ГТУЮ у Харків-

ській області, начальником Відділу " Валківське бюро пра-

вової допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик 

Т.О. спільно з працівниками ВДВС проведено спільний 

прийом громадян. 

 

 

22.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацького районного будинку культури від-

бувся спільний прийом громадян за участю працівників 

служби у справах сім’ї та дітей  Коломацької селищної 

ради та головного спеціаліста відділу « Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Ю.М.Межерицького.  

 

 

 

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


24.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацького районного сектору філії державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області  для пі-

доблікових осіб було організовано спільний прийом за уч-

астю інспектора Коломацького районного сектору філії 

державної установи «Центр пробації» А.С.Тищенко та го-

ловного спеціаліста відділу "Коломацьке бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межери-

цького. 

 

 

29.01.2019 Краснокутський районний відділ державної реєст-

рації актів цивільного стану. Спільний прийом громадян . За 

консультацією звернулася одна особа з питанням цивільного 

права. 

 

  

 

 

30.01.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні від-

ділу ДРАЦС по Валківському та Коломацького районах ГТУЮ у Хар-

ківській області головним спеціалістом Відділу " Валківське бюро 

правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коденко Н.Г. спільно з началь-

ником відділу ДРАЦС по Валківському та Коломацького районах 

ГТУЮ у Харківській області Губським І.О. проведено спільний 

прийом громадян. 

 

 

  

30.01.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!»  в приміщенні 

Валківської районної філії Харківського обласного центру зайня-

тості, фахівцем Відділу " Валківське бюро правової допомоги" Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги спільно з працівниками Центру зайнятості про-

ведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

 



30.01.2019 В рамках проекту « Я маю право в примі-

щенні Центру з надання адміністративних послуг Бо-

годухівської РДА Харківської області начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Коноз М.В. спі-

льно з керівником даного центру Кириченко О.В. 

було проведено спільний прийом громадян.  

 

12.02.2019 Краснокутський районний відділ державної ре-

єстрації актів цивільного стану. Спільний прийом громадян.  

 

 

 

 

13.02.2019 Територіальний центр Краснокутської районної ради. Спіль-

ний прийом громадян . Звернулася одна особа. Порядок прийняття спад-

щини. 

 

  

 

 

 

 

18.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ке-

рівником правового центру  Перепелицею Д. М. спі-

льно з начальником Богодухівського РВ ДРАЦС 

ГТУЮ у Харківській області  Рудичевою К. В. було 

проведено прийом громадян Богодухівського рай-

ону. На прийомі були присутні 2 особи з питаннями 

сімейного та цивільного права.  

 

 

 

 

 



21.02.2019 Районна філія Харківського ОЦЗ прове-

дено спільний прийом громадян 

25.02.2019 Краснокутський районний відділ ДВС спі-

льний прийом громадян 

 

 

 

 

 

 

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

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

цькі заходи.  

Наприклад: 

09.01.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні Вал-

ківської районної філії Харківського обласного центру зайнятості для 

осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні про-

ведена лекція на тему: «Поновлення на роботі незаконно звільненого 

працівника». Лекцію провів головний спеціаліст відділу «Валківське 

бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коденко Н.Г. 

 

 

 

 

11.01.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у 

приміщенні Богодухівської районної філії Харківсь-

кого обласного центру зайнятості для осіб, які знахо-

дяться на обліку в даній філії проведена лекція на 

тему «Правова допомога, що гарантується держа-

вою». Лекцію провів Начальником відділу правопро-

світництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Коноз М.В.  

 

 

 

 



24.01.2019  в Краснокутській філії Харківського ОЦЗ проведено лек-

цію для громадян з числа безробітних та шукаючих роботу. В заході 

взяли участь 15 осіб. Присутні були ознайомлені зі змінами до ККУ 

та КПК щодо домашнього насильства. 

 

 

 

 

 

25.01.2019 В приміщенні Олексіївської ЗОШ І - ІІІ ст. 

було проведено лекцію для учнів "Шкільний булінг" . В 

заході взяли участь 40 учнів школи. Під час заходу було 

продемонстровано фільм "Моя історія". Після закін-

чення  фільму були обговорені проблемні питання, які 

виникли під час перегляду фільму та емоції, які викли-

кала кінострічка. 

 

 

30.01.2019 В рамках проведення загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні Валківської 

районної філії Харківського обласного центру зайнятості для осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні прове-

дена лекція на тему «Поділ майна подружжя». Лекцію провів нача-

льник відділу «Валківське бюро правової  допомоги»  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Шульжик Т.О. 

 

  

 

 

06.02.2019 В рамках проекту «Я Маю Право» у примі-

щенні Коломацького районного відділу ГУ Держпрод-

споживслужби в Харківській області головний спеціаліст 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського МЦ з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Межерицький Ю.М. провів лекцію-семінар з 

працівниками відділу. Темою діалогу стало одне зі злобо-

денних питань сучасності: «Телефонне шахрайство.  

 

 



 07.02.2019 Краснокутська філія Харківського ОЦЗ. Проведено лекцію 

для осіб з числа безробітних та шукаючих роботу  "Я маю право оби-

рати". В заході взяли участь 16 осіб. 

 

 

 

 

 

 

08.02.2019 Колонтаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Лекція для учнів "Стоп бу-

лінг" спільно з начальником районного відділу філії ДУ "Центр про-

бації" Півторацьким В.І. демонстрація ролику "Моя історія" обгово-

рення. Презентація гри "Важниця". В заході взяли участь 40 учнів 

школи. 

 

 

 

 

 

08.02.2019 Колонтаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Проведення зу-

стрічі з педколективом школи. Тематична зустріч "Я маю 

право обирати" , лекція "Зміна місця голосування ви-

борця без зміни його виборчої адреси." 

 

  

 

 

12.02.2019 На виконання Плану реалізації нового 

етапу кампанії «СТОПБУЛІНГ!» загальнонаціо-

нального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО» у актовій залі Шелестівського лі-

цею Коломацької селищної ради Коломацького 

району Харківської області для учнів 7-10 класів 

головний спеціаліст відділу « Коломацьке бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ю.М.  Межерицький прочитав лекцію-

бесіду на тему «Зупинимо булінг разом!» 

 



12.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» Началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом  Конозом разом з працівни-

ком головним спеціалістом Богодухівського РВ ДРАЦС 

ГТУЮ у Харківській області  Ніконовою В.М. було органі-

зовано та проведено правопросвітній захід на тему: «Стоп 

Кібербулінг!» для учнів старших класів Шарівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Богодухівського району Харківської області. 

 

12.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» голов-

ний спеціаліст Відділу « Валківське бюро правової 

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги  Ко-

денко Н.Г. провела лекцію-бесіду на тему: « 

СТОПБУЛІНГ» для учнів 5-6 класів Ков'язького на-

вчально-виховного комплексу (загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального за-

кладу) Валківської районної ради Харківської обла-

сті. 

 

 

12.02.2019 На виконання Плану реалізації нового етапу ка-

мпанії « СТОПБУЛІНГ!» загальнонаціонального правопро-

світницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» у актовій залі 

Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу 

І.Є.Єгорова Коломацької селищної ради Харківської обла-

сті для учнів 5-11 класів навчального закладу фахівцями 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги проведено тематичний урок « 

СтопБулінг». 

 

13.02.2019 В рамках проекту « Я Маю Право» у 

приміщенні відділу "Валківське бюро правової до-

помоги" начальник відділу Шульжик Т.О. провела 

лекцію з працівниками Міжрайонного відділу дер-

жавної виконавчої служби по Валківському та Ко-

ломацькому районах ГТУЮ у Харківській області, 

державним нотаріусом та працівником Сектору з 

питань державної реєстрації речових прав на неру-

хоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань Валківської районної дер-

жавної адміністрації. Темою лекції стало "Електронне декларування майна і видатків посадових 

осіб" 

 



14.02.2019 Краснокутський районний відділ філії ДУ "Центр пробації" Лекція для неповноліт-

ніх  які засуджені до покарання без позбавлення волі.  

15.02.2019 В рамках проведення проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у примі-

щенні Валківської районної філії Харківського обласного центру зайня-

тості для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробі-

тні проведена лекція на тему: «Виборець має знати». 

Лекцію провів головний спеціаліст відділу « Валківське бюро правової 

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Коденко Н.Г. 

 

 

 

15.12.2019 В рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!» Начальником відділу правопросвіт-

ництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-

платної первинної правової допомоги  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Михайлом  

Конозом було організовано та проведено лек-

цію на тему: «Зупинимо булінг разом!!!» для 

учнів Сазоно-Баланівської  загальноосвітньої 

школи I-II ступенів Богодухівського району Ха-

рківської області. 

 

15.02.2019 На виконання Плану реалізації нового 

етапу кампанії « СТОПБУЛІНГ!» загальнонаціона-

льного правопросвітницького проекту « Я МАЮ 

ПРАВО» начальником Відділу « Валківське бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Шульжик Т.О. спільно з працівником 

Міжрайонного відділу державної виконавчої слу-

жби по Валківському та Коломацькому районах 

ГТУЮ у Харківській області, працівником державної нотаріальної контори та представником від-

ділу ДРАЦС по Валківському та Коломацького районах ГТУЮ у Харківській області у приміщені 

Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області 

для учні 7 та 8 класів було проведено тематичний урок « СтопБулінг». 

 

 

 

 

 



20.02.2019 В Районному відділі філії ДУ "Центр пробації" 

працівником Краснокутського бюро правової допомоги про-

ведена лекція "Відповідальність за вчинення домашнього на-

сильства" 

 

  

 

21.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» на-

чальником та головним спеціалістом Відділу « Коло-

мацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського  мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги В.В.  Дорожко та Ю.М.  Межерицьким 

було організовано та проведено лекцію-бесіду на тему: 

«Зупинимо  булінг разом!!!» для учнів 5-11 класів Рі-

зуненківського ліцею Коломацької селищної ради Хар-

ківської області. 

 

 

21.02.2019 Краснокутським  бюро правової допомоги в Районній філії 

Харківського ОЦЗ проведено лекцію "Реалізація виборчого права"  

 

 

 

 

 

 

27.12.2019 В рамках проекту « Я маю право!»  в 

приміщенні Валківської районної філії Харківсь-

кого обласного центру зайнятості головним спеціа-

лістом Відділу « Валківське бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Коденко 

Н.Г. для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні була проведена лекція на 

тему: «Протидія домашньому насильству"». 

 

 

 

 

 



01.03.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» началь-

ником Відділу « Валківське бюро правової допомоги»  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Т.О.  Шульжик було організо-

вано та проведено лекцію-урок на тему: «СТОП БУЛІНГ» 

для учнів 5-8 класів Гонтов'ярської філії КЗ "Валківський 

ліцей ім. Олександра Масельського". 

 

 

 

06.03.2019 На виконання плану інформаційної кампа-

нії « Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» у приміщенні Вал-

ківської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості як безробітні проведений семінар на тему: « 

Право голосу на виборах». Лекцію провів начальник 

Відділу « Валківське бюро правової допомоги»  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Шульжик Т.О. 

 

 

 

22.03.2019 В рамках проведення загальнонаціонального правоп-

росвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» на виконання плану 

інформаційної кампанії « Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» у примі-

щенні Валківської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнято-

сті як безробітні проведена лекція на тему «Право голосу на ви-

борах». Лекцію провів начальник Відділу « Валківське бюро пра-

вової  допомоги»   Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Шульжик Т.О. 

 

 

 

22.03.2019 В рамках проведення правопросвітницького прое-

кту « Я МАЮ ПРАВО!» для учнів 11 класу Валківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів начальником Відділу « Валківське бюро правової 

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Шульжик Тетяною про-

ведено гру «Правова важниця». 

 

 

 

 



15.01.2019 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 се-

мінару – «Декларування доходів громадян». 

 

 

 

23 січня 2019 року у приміщенні Коломацької селищної 

ради відбувся семінар «Аналіз середовища та факторів роз-

витку видобувної галузі на території Коломацької ОТГ» ор-

ганізований   командою ГО «Нова Енергія» (Ініціативи 

прозорості видобувних галузей (ІПВГ)). Семінар проходив 

у рамках проекту «Прозоре управління та контроль за кош-

тами, отриманими від видобутку вуглеводнів на місцевому 

рівні», що реалізується за фінансової підтримки Міжнарод-

ного фонду «Відродження». На запрошення голови Коло-

мацької селищної ради В.Г.Гуртового участь у семінарі 

приймав головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ю.М.Межерицький. 

 

23.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в залі засідань 

Коломацької районної державної адміністрації Харківської об-

ласті працівниками Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги було проведено семінар-нав-

чання з питань запобігання і протидії корупції та заповнення і 

подання у 2019 році електронних декларацій. Захід проведено 

за ініціативи голови Коломацької районної державної 

С.М.Яцюка. Участь в семінарі взяли заступники голови РДА, 

керівник апарату райдержадміністрації та працівники структу-

рних підрозділів райдержадміністрації. До участі у заході були 

запрошені фахівці відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 



30.01.2019 В рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у 

приміщенні відділу соціального супроводу Коломацької 

селищної ради Харківської області відбулося семінар-

ське заняття для працівників служби. Участь у заході 

приймали начальник відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Доро-

жко В.В., начальник Коломацького відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій Валківсь-

кого об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області Чишко О.М., дільни-

чний інспектор поліції сектору превенції Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУНП 

в Харківській області капітан поліції Пілютік В.О. 

 

 08.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівській районній філії Харківсь-

кого обласного центру зайнятості під гаслом «Живи 

та працюй в Україні» було проведено семінар для 

безробітних громадян, які перебувають на обліку в 

службі зайнятості на тему: «Запобігання нелегаль-

ній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 

дитячої праці». До участі у заході долучились В. о. 

директора Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги  Перепелиця Д.М., фахівець із соціальної роботи 

Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Остахова Ю.О. 

 

11.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Валківського районного центру соціальних служб для сім'ї 

дітей та молоді було проведено семінар для громадян, які 

вчинили домашнє насильство на тему: «Протидія домаш-

ньому насильству. Обмежувальний припис». До участі у за-

ході долучились начальник Відділу " Валківське бюро право-

вої допомоги"  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Шульжик Т.О., 

фахівець із соціальної роботи Валківського районного цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .Кожевнікова Ю.В. та старший інспектор ювіналь-

ної привенції СППП Валківського ВП ГУНП в Харківській області Толстих С.Г. 

 

 

14.02.2019 В рамках проекту «Я Маю Право!» в приміщенні Коломацького районного будинку ку-

льтури Коломацького району Харківської області головний спеціаліст відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ю.М.Межерицький провів семінар на тему: «Шлюбний договір».  

 

 

 



26.12.2019 В рамках проекту « Я маю 

право!» в приміщенні Богодухівського медич-

ного коледжу Харківської області начальни-

ком відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Михайлом  Конозом та фахівцем 

Богодухівського районного відділу філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківсь-

кій області Міністерства юстиції України На-

талією  Охмат для студентів даного началь-

ного закладу було проведено спільний правопросвітницький семінар на тему : «Гендерна рівність 

та протидія домашньому насильству в сім’ї». 

 

05.03.2019 На виконання плану інформаційної ка-

мпанії « Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» у примі-

щенні Коломацької філії Харківського обласного 

центру зайнятості працівниками Відділу « Коло-

мацьке бюро правової допомоги»  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено правопросві-

тній семінар на тему: « Виборець має право». 

Фахівець правового бюро Ю.М.  Межерицький 

розповів присутнім про їх законне виборче право 

та способи його здійснення і захист, можливість і 

процедуру перевірки включення себе до Держав-

ного реєстру виборців і списків виборців на вибо-

рчих дільницях, поінформував про порядок проведення виборів Президента України та наголосив, 

що ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. 

 

 

06.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Богодухівського районного відділу філії держав-

ної установи «Центр пробації» в Харківській області Мі-

ністерства юстиції України керівником  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги  Перепелицею Д.М. для працівників від-

ділу та підоблікових був проведений правопросвтниць-

кий семінар на тему: «Як реалізувати своє виборче 

право?». 

 

 

 

 



11.03.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в при-

міщенні КЗ «Богодухівський інклюзивно-ресурсний 

центр» Богодухівської районної ради Харківської області 

начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги  Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Михайлом  Коно-

зом було проведено семінар-навчання на тему: «Протидія 

булінгу у навчальних закладах» для заступників директо-

рів з виховної роботи та класних керівників закладів зага-

льної середньої освіти Богодухівського району. 

11.03.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в 

приміщенні КЗ «Богодухівський інклюзивно-ресурс-

ний центр» Богодухівської районної ради Харківсь-

кої області керівником  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дмитром  Перепелицею було проведено 

семінар-навчання на тему: «Насильство: як виявити 

та допомогти» для заступників директорів з вихов-

ної роботи та класних керівників закладів загальної 

середньої освіти Богодухівського району. 

  

15.03.2019 На виконання плану інформаційної кампанії « 

Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» у приміщенні Богодухівської 

філії Харківського обласного центру зайнятості керівни-

ком  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги  Перепелицею Д.М. та 

провідним юрисконсультом Богодухівської районної філії 

ХОЦЗ Носенко О.А. для безробітних, які знаходяться на об-

ліку в даній філії проведено правопросвітницький семінар 

на тему: « Виборець має право». 

 

15.03.2019 в приміщенні Богодухівської філії Хар-

ківського обласного центру зайнятості для робото-

давців проведено семінар на тему: «Дотримання ро-

ботодавцями законів про працю». В заході прий-

мали участь соціальні партнери – фахівці відділів 

Богодухівської районної державної адміністрації 

керівник  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги  

Перепелиця Д.М.  та представники підприємств, ус-

танов та організацій різних форм власності та фізи-

чних осіб – підприємців.  

 

 

 

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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIHlvdDvA_hi0t8fhBuUhtPma92e2KpW8dKPFs25bRVes0pmE3007mtN3PdHxJmg4I9AagmBoWpgggHwZ4rPSOpP_dztGiTX7eEQKbBBzhi8ciuJXCTmyHMSb7TEHyknYvtP1fBJRmKXg3Fs_VboOGvFddw6qwwiVPqouQW5dNFK1sfC26spsoNJU4eHe98vXT66NKTCKHlFgHYmiF_AAnMiPFbrEjVX8TR5DhtmRcHBKDP94G4SaMewd7QSVr25p-2i86GaKVciJd4jDT3Km3pTEH39VUcNpjEN2fy5YG_yM2ZJ5783lb_rPeZ0CMZtGLzqW21V70NCYB0-rFoQPg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIHlvdDvA_hi0t8fhBuUhtPma92e2KpW8dKPFs25bRVes0pmE3007mtN3PdHxJmg4I9AagmBoWpgggHwZ4rPSOpP_dztGiTX7eEQKbBBzhi8ciuJXCTmyHMSb7TEHyknYvtP1fBJRmKXg3Fs_VboOGvFddw6qwwiVPqouQW5dNFK1sfC26spsoNJU4eHe98vXT66NKTCKHlFgHYmiF_AAnMiPFbrEjVX8TR5DhtmRcHBKDP94G4SaMewd7QSVr25p-2i86GaKVciJd4jDT3Km3pTEH39VUcNpjEN2fy5YG_yM2ZJ5783lb_rPeZ0CMZtGLzqW21V70NCYB0-rFoQPg&__tn__=%2ANKH-R


20.03.2019 В рамках проекту « Я Маю Право» в примі-

щенні Богодухівського районного будинку культури Хар-

ківської області за сприянням Богодухівської районної фі-

лії Харківського обласного центру зайнятості відбувся 

профорієнтаційний захід «Професія твоєї мрії» під назвою 

«Ярмарок професій» для учнів закладів загальної серед-

ньої освіти міста.  

 

 

22.01.2019 В рамках проекту « Я маю право!» та з 

метою належної реалізації ЗУ «Про безоплатну 

правову допомогу» головним спеціалістом Відділу 

" Валківське бюро правової допомоги"  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Н.Г. Коденко в при-

міщенні Сектору з питань державної реєстрації ре-

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань Вал-

ківської районної державної адміністрації  було 

організовано та проведено круглий стіл з працівниками сектору на тему: "Запит на інформацію чи 

звернення?".   Працівник бюро розповіла про основні відмінності між запитом на інформацію та 

зверненням громадян . 

 

 

В рамках проекту «Я Маю Право» у приміщенні Ко-

ломацької районної філії Харківського обласного цен-

тру зайнятості відбувся круглий стіл на тему: «Лега-

льна зайнятість та працевлаштування соціально ураз-

ливих верств населення». Участь у заході приймали 

начальник Коломацької районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості Н.В.Лагер, начальник 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Дорожко В.В., началь-

ник Коломацького відділу з питань призначення, пе-

рерахунку та виплати пенсій Валківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Ха-

рківської області Чишко О.М., начальник Коломацького районного сектору філії Державної уста-

нови «Центр пробації» в Харківській області Хемліна Т.Ю. та головний спеціаліст Коломацького 

правового бюро Межерицький Ю.М. 

 

 

 

 



11.02.2019 В рамках правопросвітницького проекту 

«Я Маю Право» у приміщенні служби у справах дітей 

та сім’ї Коломацької селищної ради Харківської обла-

сті відбулася робоча зустріч, яка пройшла у форматі 

круглого столу. У заході взяли участь начальник від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського МЦ з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Віктор  Дорожко, керівники та фахівці 

служби у справах дітей та сім’ї Коломацької селищ-

ної ради та служби у справах дітей Коломацької рай-

онної державної адміністрації. 

 

12.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Валківського районного центру соціальних служб 

для сім'ї дітей та молоді спільно начальником Відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги  Шульжик Т.О. разом з працівниками 

даного центру та за участі Благодійного фонду "Карітас 

Харків" проведено круглий стіл на тему : «Безоплатна 

правова допомога внутрішньо переміщеним особам» . 

 

 

 

28.02.2019 В рамках проекту « Я Маю Право» у при-

міщенні відділу з надання соціальних послуг Колома-

цької селищної ради Харківської області було прове-

дено круглий стіл. Тема круглого столу – «Соціальний 

захист осіб, які потрапили у складні життєві обста-

вини». У заході взяли участь головний спеціаліст Від-

ділу « Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського МЦ з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Ю.М.  Межерицький, головний спеціа-

ліст відділу з надання соціальних послуг Коломацької 

селищної ради Т.В.  Демченко, начальник Коломаць-

кого відділення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Валківського ОУПФУ Хар-

ківської області О.М.  Чишко, начальник відділу Управління соціального захисту населення Коло-

мацької районної державної адміністрації С.О.  Ніколаєва. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19.03.2019 В рамках проекту « Я Маю Право» у приміщенні 

Коломацького відділення з питань призначення, перераху-

нку та виплати пенсій Валківського ОУПФУ Харківської об-

ласті проведено круглий стіл. Тема круглого столу – «Моне-

тизація житлової субсидії та пільги на комунальні послуги ». 

У заході взяли участь начальник Коломацького відділення з 

питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Валків-

ського ОУПФУ Харківської області О.М.  Чишко, начальник 

відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В.  Дорожко, нача-

льник відділу з надання соціальних послуг Коломацької селищної ради Л.В.  Середа та соціальні 

працівники відділу з надання соціальних послуг. 

 

 

19.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО» у 

приміщенні актової зали Шелестівського ліцею Ко-

ломацької селищної ради Харківської області нача-

льником Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Дорожко 

В.В. проведено турнір з учнями 10 класу навчаль-

ного закладу з настільної навчально-розважальної 

гри « Правова важниця». 

 

 

 

30.01.2019 В рамках загальнонаціонального правопро-

світницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» Начальни-

ком відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ми-

хайлом Конозом було організовано та проведено про-

філактично–просвітницьку виховну годину на 

тему: «Насильство в сім’ї та шляхи його подолання» 

для учнів 7 класів Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

 

 

 

 

 



 

 

01.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!»  Начальником відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної пер-

винної правової допомоги  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Михайлом Конозом було організовано 

та проведено профілактично–просвітницьку виховну 

годину на тему: «Гендерна рівність та протидія до-

машньому насильству в сім’ї» для учнів 5 - 9 класів 

Павлівської ЗОШ I-II ступенів Богодухівської рай-

онної ради Харківської області. 

 

06.02.2019 В рамках проекту " Я маю право голосу!" 

Начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової до-

помоги  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Конозом 

Михайлом в приміщенні Богодухівського районного 

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

годухівської РДА було організовано та проведено пра-

вопросвітній захід з представниками органів та установ 

м. Богодухова та району на тему: «Виборець має право». До участі у заході долучились праців-

ники Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівсь-

кої РДА, служби у справах дітей Богодухівської РДА, Богодухівського відділу поліції та батьки 

багатодітних сімей. 

 

11.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» На-

чальником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ми-

хайлом  Конозом разом з головним спеціалістом Бо-

годухівського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Харківській обла-

сті  Ніконовою В.М. було організовано та проведено 

правопросвітній захід на теми: «Гендерна рівність та 

протидія домашньому насильству в сім’ї», «Зупинимо булінг разом!!!» для учнів Богодухівського 

професійного аграрного ліцею. 

 

 

 

 

 



 

13.02.2019 На виконання плану інформаційної кампа-

нії "Я маю право голосу!" у приміщенні Коломацької 

філії Харківського обласного центру зайнятості праці-

вниками Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

тематичну зустріч для осіб, які перебувають на облі-

ках філії. Тема зустрічі – «Виборець має право». 

 

 

 

 

13.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!» Начальником відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом  Конозом разом з 

заступником директора по роботі з дітьми Район-

ної дитячої бібліотеки Богодухівської ЦБС  Ко-

валь Л.А. та зразковою театральною студією 

«Ніка» Богодухівської РБК було організовано та 

проведено спільний правовий квест на тему: «Я і 

права, права і я» для учнів Комунального закладу "Богодухівський спеціальний навчально-вихов-

ний комплекс" Харківської обласної ради. 

 

 

14.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в при-

міщенні Крисинського НВК Богодухівського району 

Харківської області Керівником   Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Перепелицею Дмитром та інтегратором пра-

вового центру Михайлом  Конозом проведено профілак-

тично-просвітницький захід на теми: «Гендерна рівність 

та протидія домашньому насильству в сім’ї», «Зупи-

нимо булінг разом!!!» для батьків учнів навчального за-

кладу. 

 

 

 

 



19.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!» Начальником відділу правопрос-

вітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Михайлом  Конозом разом з фахів-

цем Богодухівського районного центру соці-

альних служб для сім’ї, дітей та молоді Бо-

годухівської РДА  Остаховою Ю.О. голов-

ним спеціалістом Богодухівського РВ 

ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області  Ніко-

новою В.М. було організовано та проведено 

правопросвітній захід на теми: «Гендерна рівність та протидія домашньому  насильству в сім’ї», 

«Зупинимо  булінг разом!!!», « Кібербулінг» для учнів 6-8, 9-11 класів Богодухівського ліцею №3 

Харківської області. 

 

22.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» Началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Михайлом  Конозом 

та начальником відділу представництва даного центру Во-

лодимиром  Ковалем було організовано та проведено пра-

вопросвітній захід на теми: «Гендерна рівність та протидія 

домашньому  насильству в сім’ї», «Зупинимо  булінг ра-

зом!!!», « Кібербулінг» для учнів старших класів Губарів-

ського НВК Богодухівського району Харківської області. 

 

22.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!» Начальником відділу правопросвітни-

цтва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Ми-

хайлом  Конозом та начальником відділу пред-

ставництва даного центру Володимиром  

Ковалем було організовано та проведено правоп-

росвітній захід на теми: «Гендерна рівність та 

протидія домашньому  насильству в сім’ї», «Зу-

пинимо  булінг разом!!!», « Кібербулінг» для учнів старших класів Полковомикитівської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

 

 



 

28.02.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні КЗ Богодухівська ЗОШ I – III cт. № 2 Богодухів-

ської районної ради Харківської області начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайлом  Конозом про-

ведено профілактично-просвітницький захід на 

теми: «Гендерна рівність та протидія домашньому наси-

льству в сім’ї», «Зупинимо булінг разом!!!» для батьків 

учнів навчального закладу. 

 

01.03.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» Началь-

ником відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Михайлом  Коно-

зом разом з заступником директора по роботі з дітьми 

Районної дитячої бібліотеки Богодухівської ЦБС  Коваль 

Л.А. та зразковою театральною студією «Ніка» Богодухів-

ської РБК було організовано та проведено спільний пра-

вовий квест на тему: « Я маю право, права дитини» для 

учнів молодших класів Павлівської ЗОШ I-II ступенів Богодухівської районної ради Харківської 

області. 

 

 

06.03.2019 В рамках проекту « Я маю право!» праців-

никами Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на запро-

шення керівництва дитячого садочка Шелестівського 

ліцею Коломацької селищної ради Харківської області 

проведено правову гру для вихованців старшої групи 

закладу. Мета заходу - через світ казок дати малюкам 

поняття про права дитини, сформувати уявлення про 

здоровий спосіб життя та розуміння необхідності бе-

регти здоров'я, виховання поваги до людей, любов до 

рідного краю. 

 

 

 

 

 



06.03.2019 В рамках проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!» Начальником відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом  Конозом та началь-

ником сектора кадрового забезпечення Богодухів-

ського районного відділу поліції  Тарасенко В.М. 

було проведено професіографічну екскурсію для 

учнів старших класів Павлівської ЗОШ I-II ступенів Богодухівської районної ради Харківської об-

ласті, де у дітей була можливість зсередини побачити роботу служби, до якої ми звертаємось в 

найскладніших ситуаціях. 

 

15.03.2019 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 Михайлом  Конозом було організовано 

та проведено тематичну зустріч на тему: «Я маю право го-

лосу» для педколективу Сазоно-Баланівської  загальноосвіт-

ньої школи I-II ступенів Богодухівського району Харківсь-

кої області. 

 

 

20.02.2019 В рамках проекту « Я МАЮ 

ПРАВО!» Начальником відділу правопросвітниц-

тва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом  Конозом разом з 

фахівцями «Краснокутське бюро правової допо-

мого»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Анжелікою  Сбітнєвою та  Олександром  Охматом 

було організовано та проведено спільний правоп-

росвітній захід на теми: «Гендерна рівність та протидія домашньому  насильству в сім’ї», «Зупи-

нимо  булінг разом!!!», « Кібербулінг» для учнів Краснокутського професійного аграрного ліцею 

Харківської області. 

 

 

 

 

 

 



Також, Богодухівським МЦ на протязі 1-го кварталу 2019 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації та 

здійснено виступ на місцевому телебаченні: 

Наприклад: 

 

01 березня 2019 року в Богодухівській районній громадсько-інформаційній газеті "МАЯК" № 9 

(11296) опублікована стаття на тему: "СЕКС «ПІД РОЗПИСКУ» - міф чи реальність". 

 

19 березня 2019 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 23 опубліковані статті правового харак-

теру на теми: "Надаємо адреси Регіонального і місцевих центрів безоплатної вторинної правової 

допомоги в Харківській області" та юридична консультація фахівця  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Коваля Володимира з приводу пенсій-

ного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

З метою розширення партнерських мереж системи БПД, у звітному  кварталі 2019 року Бо-

годухівським МЦ підписано 2 меморандуми про співпрацю. 

 

 

06.03.2019 року з Краснокутським відділом філії держустанови 

«Центр пробації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2019 з Центром надання адміністративних послуг Валківської РДА Харківської обла-

сті 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Луганської та Харківської областей, проведено аналіз діяльності Центру, оприлюднено звіт 

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

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

роботи.  

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

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

проведення правопросвітницької роботи Центру 

 

 

22.02.2019 в приміщенні Богодухівської міської 

ради керівником  Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Перепелицею Д.М. на виконання Програми безопла-

тної правової допомоги населенню Богодухівського 

міської ради на 2018 - 2019 роки, затвердженої рі-

шенням Богодухівської міської ради № 782 – VII від 

16 лютого 2018 року, було проведено заняття в 

школі правової освіти для депутатів Богодухівської 

міської ради на тему: «Електронне декларування».  

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 



 

05.02.2019 З метою обговорення пріоритетних на-

прямів діяльності у приміщенні  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбулась робоча нарада за уча-

стю працівників Центру та бюро правової допомоги. 

Під час наради, керівник центру  Перепелиця Дми-

тро проаналізував стан виконання плану за 2018 рік, 

зупинився на результативних показниках роботи ко-

жного бюро, довів пріоритетні напрями розвитку, 

планування та організації роботи Центру на 2019 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Також на протязі 1-го кварталу 2019 року в Богодухівському МЦ проводились зу-

стрічі з адвокатами, які взаємодіють з системою БВПД. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Богодухівському МЦ в роботі відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку використовується 

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

 

 

 

 

 

 

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 01.01.2019 по 31.03.2019 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 927 звернень клієнтів. 843 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної 

правової допомоги звернулось 84 особи.  

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість нада-

них правових 

консультацій 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги 

270 226 44 

2 Відділ «Валківське бюро» 221 197 24 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 207 198 9 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 229 222 7 

 Разом по МЦ 927 843 84 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 83 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 3 доручення адвокатам та 80 

наказів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

 

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

соціальне забезпечення 43 5% 

спадкове 99 11% 

сімейне 185 20% 

медичне 1 0,1% 

трудове 30 3% 

адміністративне 30 3% 

земельне 106 11% 

договірне 14 2% 

житлове 109 12% 

Інше цивільне; 176 19% 

 виконання судових рішень 5 1% 

неправове питання 2 0,2% 

інше 127 14% 



 

                       

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 256 

жінки 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

69 83% 

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

вищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 
11 13% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

3 4% 

 

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

 здійснено 63 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 42 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 272 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 105 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 119 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 110 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 103 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

до 18 років; 2 

 від 18 до 35 років включно; 126 

 від 35 до 60 років включно; 312 

 понад 60 років. 175 



 

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

№ з/п Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів мобі-

льних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість дію-

чих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали пра-

вову допо-

могу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано мето-

дичну допо-

могу  

Кількість прове-

дених право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 
63/167 42/105 119 110 5 

2 
Богодухівський 

МЦ 
19/33 12/35 27 34 3 

3 
Валківське 

бюро 
19/27 14/33 76 26 0 

4 
Коломацьке 

бюро 
13/32 12/33 3 30 2 

 
Краснокутське 

бюро 
12/75 4/4 13 20 0 

 

 

В.о. директора  

Богодухівського МЦ  

з надання БВПД                                                                                  Перепелиця Д.М. 

 

 

 


