
                                                                                                      Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2019 рік у II-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Децентралізація системи БПД 3 

4 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

ційних технологій 

ЗМІСТ 
 

 

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Таблиця 1.  

Кількість  звернень 

 

Найчастіші звер-

нення з питань 

Діаграма за 
 категорією питань 

 

Діаграма розподілу 

за статтю 

Діаграма розподілу 
за віком 

 

Діаграма розподілу 
за категорією осіб 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників 

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

              У II-му кварталі 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 ни-

зку вуличних інформувань громадян:  

 

Наприклад: 

02.04.2019 В рамках проекту « Відповідальне бать-

ківство!» заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Михайлом  Конозом проведено 

«вуличне» інформування в місті Богодухів Харківської 

області.  В ході проведеного заходу громадян було поін-

формовано про проект « Відповідальне батьківство!» та 

роботу правового центру, роз’яснено завдання безоплат-

ної правової допомоги, порядок отримання первинної та 

вторинної правової допомоги.  

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



03.04.2019 року в рамках проекту «Я Маю Право!» начальником 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

В.В.Дорожко проведено «вуличне» інформування в селищі Коломак Ха-

рківської області. В ході проведеного заходу громадян було поінформо-

вано про проект «Я Маю Право!», роз’яснив порядок безоплатного за-

безпечення громадян ліками та державні гарантії лікування рідкісних 

захворювань. Також поінформував громадян про діяльність системи бе-

зоплатної правової допомоги, роз’яснив цілі та завдання безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної право-

вої допомоги. 

 

 

 

03.04.2019 В рамках проекту « Відповідальне ба-

тьківство!»  працівниками відділу « Коломацьке бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги про-

ведено «вуличне» інформування в Шелестівському ста-

ростинському окрузі Коломацького району Харківської 

області. В ході проведеного заходу громадян було поін-

формовано про проект « Відповідальне батьківство!» та 

роботу правового бюро, роз’яснено завдання безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання первинної та вто-

ринної правової допомоги.  

 
 
 
 

 

05.04.2019 В рамках проекту «Відповідальне батьків-

ство» керівником  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Перепели-

цею Д.М. проведено «вуличне» інформування в с. Павлівка 

Богодухівського району Харківської області. В ході прове-

деного заходу громадян було поінформовано про роботу 

правового центру та роз’яснено завдання безоплатної пра-

вової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги.  

 

 

08 квітня 2019 року працівниками відділу «Валківське бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги проведено «вуличне» інформування у м.Ва-

лки Харківської області. В ході проведеного заходу громадянам було по-

інформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної пра-

вової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової до-

помоги та проінформовано осіб про відповідальність за невиконання ба-

тьківських обов'язків.  

 

 



 

15 квітня 2019 року працівниками відділу «Валківське бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено «вуличне» інформування у м.Валки Харків-

ської області. В ході проведеного заходу громадянам було поінформовано 

про роботу бюро та роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, 

порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги та проінфо-

рмовано осіб про відповідальність за невиконання батьківських обов'язків.  

 

 

 

 

18 квітня 2019 року працівниками відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» ін-

формування у Різуненківському старостинському окрузі Коломацької се-

лищної ради Харківської області. В ході проведеного заходу громадян було 

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

тної правової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної право-

вої допомоги. 

 

 

 

 

19.04.2019 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охма-

том О.І. в с. Мурафа  було проведено  вуличне інформування громадян  

 

 

23 квітня 2019 року працівниками відділу «Валківське бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інформування у 

м.Валки Харківської області. В ході проведеного заходу громадянам 

було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено завдання безо-

платної правової допомоги, порядок отримання первинної та вторин-

ної правової допомоги та проінформовано осіб про відповідпльність 

за невиконання батьківських обов'язків.  

 

 

 

 

 

 

24 квітня 2019 року в рамках правопросвітницького проекту "Я Маю 

Право!" та кампанії «Відповідальне батьківство» працівниками від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено «вуличне» інформування в Шляхівському старостинсь-

кому окрузі Коломацького району Харківської області. В ході про-

веденого заходу громадян було поінформовано про проект «Муніци-

пальна няня». Також громадянам було надано інформацію про дія-

льність системи безоплатної правової допомоги, роз’яснено за-

вдання та цілі БВПД, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги.  

 

 

 

 

 



 

26.04.2019 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охма-

том О.І. в с. Качалівка  було проведено  вуличне інформування громадян  

 

03.05.2019 начальником  відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Сбітнєвою А.В. в смт. Костянтинівка  було проведено  ву-

личне інформування громадян 

 

 

 

 

 

03 травня 2019 року в рамках кампанії «Відповідальне ба-

тьківство» працівниками відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського 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 реалізацію у 2019 році проекту 

«Муніципальна няня». Також громадянам було надано 

інформацію про діяльність системи безоплатної правової 

допомоги, роз’яснено завдання та цілі БВПД, порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги.  

 

 

 

07 травня 2019 року в рамках кампанії «Відповідальне батьківство» 

працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено «вуличне» інформування в Різуненківському 

старостинському окрузі Коломацької селищної ради Харківської об-

ласті. В ході проведеного заходу громадян було поінформовано про 

впровадження та реалізацію у 2019 році ініціативи  Чужих Дітей Не 

Буває. Також громадянам було надано інформацію про діяльність си-

стеми безоплатної правової допомоги, роз’яснено завдання та цілі 

БВПД, порядок отримання первинної та вторинної правової допо-

моги.  

 

 

 

 

 

10.05.2019 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охматом О.І. в с. Рябоконеве  було проведено  ву-

личне інформування громадян  

 

 

 

 

 



 

16 травня 2019 року в День вишиванки працівниками відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про-

ведено «вуличне» інформування в Різуненківському старостинсь-

кому окрузі Коломацької селищної ради Харківської області. В 

ході проведеного заходу громадян було проінформовано про дія-

льність системи безоплатної правової допомоги, роз’яснено за-

вдання та цілі БВПД, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги.  

 

 

16.05.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєвою А.В. в с. Колонтаїв  було проведено  вуличне інформування 

громадян  

 

 

 

 

31.05.2019 начальником відділу «Краснокут-

ське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  с. В»язова  було здійс-

нено вуличне інформування громадян 

 

 

 

 

 

07.06.2019 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охматом О.І. в с. Олексіївка  було проведено  вули-

чне інформування громадян  

 

 

 

 

 

 

 

 

07 червня 2019 року в рамках кампанії «Я МАЮ 

ПРАВО!" працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги проведено «вуличне» інформу-

вання в селищі Коломак Коломацького району 

Харківської області. Громадянам було надано ін-

формацію про діяльність системи безоплатної 

правової допомоги, роз’яснено завдання та цілі 

БВПД, порядок отримання первинної та вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

 

 

 



21.06.2019 В рамках проекту « Я маю 

право!» інтегратором Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. було проведено вуличне ін-

формування мешканців села Сазоно-Баланівка, 

Богодухівського району, Харківської області. 

Громадянам роз’яснено завдання безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги. 
 

З метою широкого інформування населення про діяльність стстеми БПД, розміщувалась 

зовнішня реклама. Наприклад: 

19.04.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в  с. Мурафа  було здійснено розміщення зовніш-

ньої реклами 

26.04.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в  с. Качалівка  було здійснено розміщення зовні-

шньої реклами 

10.05.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в  с. Рябоконеве  було здійснено розміщення зов-

нішньої реклами 

16.05.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєвою А.В. було 

здійснено розміщення зовнішньої реклами в с. Колонтаїв 

24.05.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  с. Любівка  було здійс-

нено розміщення зовнішньої реклами 

31.05.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  с. В»язова  було здійс-

нено розміщення зовнішньої реклами 

07.06.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в  с. Олексіївка  було здійснено розміщення зовні-

шньої реклами 

 

 

09.04.2019 року з метою інформування мешканців Ко-

ломацької об’єднаної територіальної громади Харків-

ської області про діяльність цілодобового телефону 

call-центру безоплатної правової допомоги  у маршрут-

них транспортних засобах, які курсують територією 

району, та тих, які задіяні для перевезення школярів, 

працівниками відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було розмі-

щено відповідні інформаційні буклети. 



 

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. 

 
Проводились робочі зустрічі, на яких розглядались питання про подальшу співпрацю та ро-

звиток системи надання правової допомоги населенню. Всього проведено 6 зустрічей. Наприклад: 

 

            04.04.2019 року у Шелестівському старостин-

ському окрузі Коломацької селищної ради Харківсь-

кої області відбулася робоча зустріч за участю праці-

вників відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, в.о. старо-

сти Шелестівського старостинського округу Н.В.Ов-

чаренко і начальника Коломацького відділення з пи-

тань призначення, перерахунку та виплати пенсій Ва-

лківського об’єднаного управління пенсійного фонду 

України Харківської області О.М.Чишко. В ході за-

ходу обговорювалися питання удосконалення надання безоплатної правової допомоги, запобі-

гання порушення прав людини. 

 

19.04.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  Мурафській ЗОШ 

І-ІІІ ст.   проведена робоча зустріч з керівником Мурафської  ЗОШ І-ІІІ ст.  Давидич Н.М. 

 

10.05.2019 року в рамках правопросвітницького проекту «Я Маю 

Право» у приміщенні Коломацького відділення з питань призна-

чення, перерахунку та виплати пенсій Валківського ОУПФУ Ха-

рківської області відбулася робоча зустріч за участю начальника 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

МЦ з надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В.До-

рожка, начальника Коломацького відділення з питань призна-

чення, перерахунку та виплати пенсій Валківського ОУПФУ Ха-

рківської області О.М.Чишко та секретаря Покровського старос-

тинського округу Коломацької селищної ради Олексійчик І.Л. В ході зустрічі були обговорені пи-

тання, які виникають у діяльності органів місцевого самоуправління. 

 

12.06.2019 року в рамках загальнонаціонального проекту «Я 

Маю Право» у приміщенні Відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулася робоча 

зустріч за участю працівників правового бюро, голови Коло-

мацької районної державної адміністрації Харківської області 

С.М.Яцюка та начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Коломацької селищної ради Харківської області В.М.Нефі-

дова. Під час зустрічі обговорювалися питання подальшого 

розвитку співпраці у питанні надання безоплатної вторинної 

правової допомоги соціально незахищеним верствам населення, що гарантуватиме їм рівні можли-

вості  доступу до правосуддя. 

 



 

10.05.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєвою А.В. було проведено робочу зустріч з головою  Рябо-

конівської  сільської ради 

 

 

 

25 червня 2019 року в рамках правопросвітницького прое-

кту «Я маю право!» в приміщенні відділу «Коломацьке 

бюро правової  допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги відбулася зустріч головного спеціаліста правового 

бюро Межерицького Ю.М. з активом Коломацької район-

ної організації Всеукраїнської громадської організації ін-

валідів «Союз Чорнобиль Україна». В межах заходу було 

розглянуто ряд актуальних питань щодо соціального захи-

сту учасників аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

 

Протягом II-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 мобільних та дис-

танційних пунктів.  

 

Так, наприклад: 

01.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!»  в приміщенні Богодухів-

ської міської ради Харківської області відповідно до графіка роботи 

діяв мобільний консультаційний пункт Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

 

 

 



02.04.2019 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 безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

02.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Рі-

зуненківського старостинського округу діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

03.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства 

юстиції України діяв мобільний консультаційний пункт Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги.   

 

04.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!»  в примі-

щенні Шелестівського старостинського округу Колома-

цької селищної ради Харківської області діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

 

 



05.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Мельниківської сільської ради діяв дистанційний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Валків-

ське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

05.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Павлівської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області діяв дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

09.04.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Коломацької районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості діяв мобільний консульта-

ційний пункт Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

10.04.2019  В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Ва-

лківської районного відділу філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Міністерства юстиції України, 

діяв мобільний правовий офіс Відділу «Валківське бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 



10.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Шляхівського старостинського округу діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

12.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Ков'язької селищної ради діяв дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

16.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Крисинської сільської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області відповідно до графіка роботи 

діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

16.04.2019 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в примі-

щенні Міжрайонного відділу державної виконавчої служби 

по Валківському та Коломацького районах ГТУЮ у Харків-

ській області, діяв мобільний правовий офіс Відділу «Валків-

ське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 



17.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Минківської сільської ради діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги Відділу «Валківське бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

 

 

19.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Богодухівського 

районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області Міністерства юстиції України діяв мобільний консультаційний 

пункт Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.   

 

 

 

 

 

24.04.2019 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та реа-

лізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне ба-

тьківство» в приміщенні Богодухівського районного 

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

духівської РДА діяла мобільна точка доступу до безо-

платної правової допомоги Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

24.04.2019 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та реалізації 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» в 

приміщенні відділу ДРАЦС по Валківському та Коломацького 

районах ГТУЮ у Харківській області діяла мобільна точка до-

ступу до безоплатної правової допомоги Відділу "Валківське 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

 

 

 



25.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Бара-

нівської сільської ради Валківського району Харківської області за 

ініціативи сільського голови Петренка М.А. та відповідно до гра-

фіка роботи працював мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Відділу "Валківське бюро правової допомоги 

"Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

 

 

26.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Управ-

ління соціального захисту населення Коломацької районної держав-

ної адміністрації Харківської області (УСЗН) діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

02.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Коломацької районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 

03.05.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в Костянтинівській селищній 

раді було проведено виїзний прийом громадян 

 

 

 

 

 

03.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Павлівської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області діяв мобільний пункт доступу до без-

оплатної правової допомоги Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 



 

03.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Шеле-

стівського старостинського округу діяв мобільний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

03.05.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Центру надання адміністративних послуг 

Коломацької районної державної адміністрації 

Харківської області (ЦНАП) діяв дистанційний пункт 

доступу Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

 

 

06.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Валківської районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України, діяв дистанційний пункт Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

07.05.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Різуненківського старостинського округу діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 

 



07.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Коло-

мацької районної державної адміністрації Харківської області діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

Відділу «Коломацьке бюро правової домоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.   

 

 

07.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Богодухівсь-

кого районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Хар-

ківській області Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

 

 

 

08.05.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Пок-

ровського старостинського округу діяв мобільний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

10.05.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги» Сбітнєвою А.В. було проведено виїзний прийом громадян в 

Рябоконівській  сільській раді. 

 

 

 

 



 

10.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

служби у справах дітей Коломацької районної державної ад-

міністрації Харківської області діяв дистанційний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

11.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Шляхівського старостинського округу діяв мобіль-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

 

 

11.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Гонтов'яр-

ської сільської ради діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Відділу «Валківське бюро правової допомоги» Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

 

11.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Костівської сільської ради діяв мобільний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 



 

13.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні сек-

тору державної реєстрації Коломацької районної державної адмі-

ністрації Харківської області діяв дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

13.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Бого-

духівської філії Харківського обласного центру зайнятості діяв 

дистанційний пункт Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

16.05.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні служби у справах дітей Коломацької районної держав-

ної адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

16.05.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в День вишиванки у 

приміщенні сектору державної реєстрації  Коломацької районної 

державної адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт 

доступу Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

16.05.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєвою А.В. було проведено виїзний прийом громадян в Ко-

лонтаївській  сільській раді. 

 

 



 

17.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Бо-

годухівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України діяв діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

22.05.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Уп-

равління соціального захисту населення Коломацької районної дер-

жавної адміністрації Харківської області (УСЗН) діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

22.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Перекіпської сільської ради діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

23.05.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківсь-

кої області відповідно до графіка роботи діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 



 

24.05.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєвою А.В. було проведено виїзний прийом громадян в Любів-

ській сільській раді. 

 

 

 

31.05.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було проведено виїзний прийом 

громадян в В»язівській  сільській раді. 

 

 

 

 

04.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Валківської районного відділу філії державної ус-

танови «Центр пробації» в Харківській області Міністер-

ства юстиції України діяв дистанційний пункт Відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. 

 

 

 

07.06.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєвою А.В. було проведено виїзний прийом громадян в Оле-

ксіївській  сільській раді. 

 

 

 

07.06.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги» Сбітнєвою А.В. було проведено робочу зустріч з головою  

Олексіївської  сільської ради Лучковською Л.А.. 

 

 

 

 



07.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Центру на-

дання адміністративних послуг Коломацької районної державної адміні-

страції Харківської області (ЦНАП) діяв дистанційний пункт доступу 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

07.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Ша-

рівської сільської ради Валківського району Харківської області 

відповідно до графіка роботи працював мобільний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу "Валківського 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

07.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Павлівської 

сільської ради Богодухівського району Харківської області діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

07.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Колома-

цького районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області Міністерства юстиції України діяв дистанцій-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги . 

 

 

11.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Різуненківсь-

кого старостинського округу діяв мобільний пункт доступу до безоплат-

ної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 



 

11.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Бо-

годухівського районного відділу ДРАЦС Головного територіа-

льного управління в Харківській області діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги. Керівником 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелицею Д. М. спільно з началь-

ником даного відділу Рудичевою К. В. було проведено прийом 

громадян Богодухівського району.  

 

12.06.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Шелестів-

ського старостинського округу діяв мобільний пункт доступу до без-

оплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

13.06.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Управ-

ління соціального захисту населення Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

14.06.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Сбітнєвою А.В. було проведено виїзний прийом громадян в Ки-

тченківській  сільській раді. 

 

 

 

14 червня 2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в при-

міщенні Коломацького районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги . 

 



 

 

14.06.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Покровського ста-

ростинського округу діяв мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

14.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Баранівської сільської ради Валківського району 

Харківської області відповідно до графіка роботи пра-

цював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги "Валківського бюро правової допомоги" Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

18.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Крисинської сільської ради Богодухівського району Харків-

ської області відповідно до графіка роботи діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

18.06.2019  В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Шляхівсь-

кого старостинського округу діяв мобільний пункт доступу до безопла-

тної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 

 

 

 

19.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Коло-

мацької районної державної адміністрації Харківської області діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

Відділу « Коломацьке бюро правової домоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



 

21.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

21.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Са-

зоно-Баланівської сільської ради Богодухівського району Хар-

ківської області відповідно до графіка роботи діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. 

 

 

25.06.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні се-

ктору державної реєстрації  Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт до-

ступу Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

25.06.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Мельниківської сільської ради діяв мобільний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснено 5  виї-

здів для надання адресної правової допомоги.  

Наприклад: 

08.05.2019 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги » Охматом О.І. була надана адресна допомога  

 

 

15.05.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. була 

надана адресна допомога 

 

 

 

 

 

28.05.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» началь-

ник відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Дорожко В.В. здійснив адресну 

правову допомогу в сел. Коломак Коломацького району 

Харківської області. В ході заходу було надано первинну 

правову допомогу громадянці шляхом консультації, в ході 

якої було роз’яснено умови договору дарування та прива-

тизації земельної ділянки. 

 

03.06.2019 керівником Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Перепелицею Д.М.  була здійснена адресна 

правова допомога в місті Богодухів, Харківської області.  Під час заходу було 

прийнято звернення про надання вторинної правової допомоги щодо зо-

бов’язання перерахунку оплати за спожитий газ. 

 

 

 



 

12.06.2019 року начальник відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги В.В.Дорожко надав адресну правову 

допомогу в Шелестівському старостинському окрузі Коломацької 

селищної ради Харківської області. Під час заходу було надано 

первинну правову допомогу громадянці шляхом надання 

консультації з питання договору оренди земельного паю.  

 

 

 

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: 

 

10.04.2019 року в приміщенні відділу ДРАЦС по Валків-

ському та Коломацького районах ГТУЮ у Харківській 

області, начальником Відділу " Валківське  бюро  право-

вої  допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик Т.О. спільно з начальником відділу ДРАЦС Губсь-

ким І.О. по Валківському та Коломацького районах 

ГТУЮ у Харківській області проведено спільний прийом 

громадян. 

 

 

18.04.2019 в приміщенні Сектору з питань державної ре-

єстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підп-

риємців та громадських формувань Валківської районної 

державної адміністрації для осіб було організовано спіль-

ний прийом громадян, участь у якому приймали співробіт-

ники районного сектору пробації та головний спеціаліст 

відділу " Валківське бюро правової допомоги"  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коденко Н.Г. 

 

11.05.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в Краснокутському РВ 

ДРАЦС  було проведено спільний прийом громадян 

 

 



 

15.05.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою 

А.В. в Краснокутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» 

було проведено спільний прийом громадян 

 

 

 

04.06.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в Краснокутському РВ ДРАЦС  було проведено 

спільний прийом громадян 

 

 

 

 

06.06.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ го-

ловним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » Охма-

том О.І. було проведено спільний прийом громадян 

 

 

 

 

13.06.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» 

Сбітнєвою А.В. в Краснокутському Територіальному центрі з 

надання соціальних послуг Краснокутської районної ради  було 

проведено спільний прийом громадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

цькі заходи.  

Наприклад: 



03.04.2019 В рамках проекту «Я маю право!»  у 

приміщенні Коломацької філії Харківського обла-

сного центру зайнятості працівниками відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено семінар з 

працівниками філії. Тема семінару – «Безоплатне 

забезпечення ліками». 

Начальник правового бюро В.В,Дорожко поінфо-

рмував учасників заходу про програму Уряду Ук-

раїни "Доступні ліки"   Учасників семінару було поінформовано про роботу бюро та роз’яснено 

завдання безоплатної правової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової до-

помоги. 

 

 

04.04.2019  З метою належної реалізації Законів України «Про 

безоплатну правову допомогу» заступником начальника від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної правової до-

помоги  Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Михайлом  Конозом в при-

міщенні Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Богодухівської рай-

онної ради Харківської області було організовано та правоп-

росвітній семінар з працівниками даного закладу на тему: 

«Безоплатне забезпечення ліками». 

 

05.04.2019 В рамках реалізації правопросвітницької ка-

мпанії «Відповідальне батьківство», яка має на меті під-

вищити обізнаність населення про механізми реалізації 

та захисту прав дитини на належне утримання та безпе-

чне освітнє середовище, заступником начальника від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної право-

вої допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михай-

лом  Конозом було організовано та проведено правопросвітній семінар на тему: «Відповідальне 

батьківство – запорука щастя дитини» для вчителів Павлівської ЗОШ I-II ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області. 

 

05.04.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Павлівської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області керівником  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги  Перепелицею Д.М. проведено 

семінар з працівниками даної сільської ради. Тема се-

мінару – «Безоплатне забезпечення ліками». 

 



 

11.04.2019 У межах тематичного тижня «Оформлення пас-

порта громадянина України» в приміщенні Крисинського 

НВК Богодухівського району Харківської області заступни-

ком начальника відділу правопросвітництва та надання без-

оплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайлом  Конозом було організовано та проведено 

правопросвітній семінар на тему: «ID-картка – основний до-

кумент, який підтверджує громадянство України» для учнів 

8-9 класів даного закладу освіти. 

 

12.04.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівського районного будинку культури Харківської 

області заступником начальника відділу правопросвітниц-

тва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом  Конозом було організовано 

та проведено правопросвітній семінар на тему: «Створення 

стабільної системи безоплатної правової допомоги в місце-

вій громаді» для працівників бібліотечної системи району. 

 

17 квітня 2019 року на виконання плану інформацій-

ної кампанії «Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні від-

ділу культури та туризму Коломацької селищної 

ради Харківської області начальником відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги В.В.Дорожко проведено семінар 

«Права туристів». Участь у заході приймали праців-

ники відділу культури та туризму Коломацької ОТГ. 

 

 

23.04.2019 В рамках проекту « Я маю право!» та реалізації 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», 

яка має на меті підвищити обізнаність населення про меха-

нізми реалізації та захисту прав дитини на належне утри-

мання та безпечне освітнє середовище, заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом  

Конозом в приміщенні Богодухівської районної філії Хар-

ківського обласного центра зайнятості було організовано та проведено правопросвітній семінар на 

тему: «Відповідальне батьківство – запорука щастя дитини» для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості як безробітні. 



 

03.05.2019 року в рамках правопросвітницького прое-

кту «Я Маю Право» та на виконання графіку тематич-

них тижнів права у приміщенні Коломацької район-

ної державної лікарні ветеринарної медицини 

(РДЛВМ) фахівцями Відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено семінар «Охорона праці». Участь у заході 

приймали працівники Коломацької РДЛВМ та Коло-

мацького районного відділу Управління Держпрод-

споживслужби в Харківській області. 

  

07.05.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. в Краснокутському 

районному відділі філії ДУ «Центр пробації» було проведено лекцію «Що варто знати якщо вас 

викликають на допит»  

 

08.05.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у 

приміщенні Валківської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості для осіб, які перебува-

ють на обліку в центрі зайнятості як безробітні була 

проведена лекція на тему: «Правовий захист та пільги 

для учасників бойових дій». Лекцію провів начальник 

відділу « Валківське бюро правової  допомоги»  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Шульжик Т.О. 

 

 

08.05.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського 

ОЦЗ головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги » Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних «Право-

вий захист та пільги для УБД». В заході взяли участь 5 осіб. 

 

 

 

 

 



23.05.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» нача-

льником відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського  місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги В.В.Дорожко було органі-

зовано та проведено лекцію-бесіду на тему: «Правова 

обізнаність дитини!!!» для учнів 2-3 класів Різуненківсь-

кого ліцею Коломацької селищної ради Харківської обла-

сті. 

 

 

 

28.05.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою 

А.В. в Краснокутському Територіальному центрі з надання соціа-

льних послуг Краснокутської районної ради  було проведено лек-

цію для підопічних Територіального центру 

 

 

 

04.06.2019 року в рамках загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту « Я маю право!» у приміщенні Колома-

цького районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для клієнтів пробації, які пе-

ребувають на обліку Коломацького районного сектору, була 

прочитана лекція на тему «Стоп Насильство!». Захід прово-

дили начальник Коломацького районного сектору філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Т.Ю.Хемліна та начальник відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги В.В.Дорожко. 

 

 

05.06.2019 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги » Охматом О.І. в Краснокутському районному відділі філії ДУ 

«Центр пробації» було проведено лекцію «Позбавлення батьківських 

прав: правові підстави та наслідки» В заході взяли участь 3 особи. 

 



 

05.06.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у примі-

щенні Валківської районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості для осіб які перебувають на обліку в цен-

трі зайнятості як безробітні була проведена лекція на тему 

:«Соціальна додаткова відпустка на дітей». Лекцію провів 

головний спеціаліст відділу « Валківське бюро правової  

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Коденко Н.Г. 

 

 

06.06.2019 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» пра-

цівниками Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги прочитано 

лекцію-бесіду для дітей та педагогів Коломацького 

ліцею ім.Героя Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коло-

мацької селищної ради Харківської області на тему: 

«Перебування дітей у дитячих таборах». 

 

 

06.06.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ 

головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » 

Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних «Перебування дітей у 

дитячих таборах».  

 

 

 

11.06.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського 

ОЦЗ головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги » Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних «Порядок 

зарахування дитини до 1 класу».  

 

 

 

 



19.06.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО!»  за-

ступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Коноз М. В. було організовано та 

проведено лекцію - бесіду на тему: «Стоп булінг!» для 

учнів 5 - х класів Комунального закладу «Богодухівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богодухівсь-

кої районної ради Харківської області. 

 

 

26.06.2019 В рамках проведення загальнонаціо-

нального правопросвітницького проекту « Я 

МАЮ ПРАВО!» у приміщенні Валківської рай-

онної філії Харківського обласного центру зай-

нятості для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості як безробітні була проведена 

лекція на тему :«Як карають за порушення тру-

дової дисципліни». Лекцію провів начальник 

Відділу « Валківське бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги  

Шульжик Т.О. 

 

 

03.04.2019 В рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у при-

міщенні Валківської районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості для осіб, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості як безробітні була проведена лекція на 

тему «Відповідальне батьківство». Лекцію провів началь-

ник відділу «Валківське бюро правової допомоги»  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Шульжик Т.О. 

 

 

 

15.04.2019 В рамках загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» для учні 6-9 

класів Минківської філії КЗ "Валківський ліцей ім. О. 

Масельського" було проведено тематичний урок на 

тему: « СтопБулінг». 

 

 



 

19.04.2019 В рамках проекту « Я маю право!» головний спеціа-

ліст Відділу « Валківське бюро правової допомоги»  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Н.Г.Коденко провела лекцію-бесіду на тему: «ПРА-

ВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОЧИНКУ НА ПРИРОДІ» для учнів 9-11 

класів Ков'язького навчально-виховного комплексу (загальноосві-

тньої школи І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального закладу) 

Валківської районної ради Харківської області. 

 

 

 

 

19.04.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  Мурафській ЗОШ 

І-ІІІ ст..  проведено лекцію  для учнів «Стоп булінг. Відповідальність за вчинення булінгу» 

19.04.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєвою А.В. 

було проведено виїзний прийом громадян в Мурафській  сільській раді. 

 

 

24.04.2019 В рамках проведення загальнонаціонального правопросві-

тницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні Валківської 

районної філії Харківського обласного центру зайнятості для осіб, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, була 

проведена лекція на тему: «Авторське право на зображення». Лекцію 

провів головний спеціаліст Відділу « Валківське бюро правової  до-

помоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Коденко Н.Г. 

 

 

25.04.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ головним спеці-

алістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » Охматом О.І. було проведено лекцію 

для безробітних «Авторське право та суміжні права на використання зображень та фото».  

 

25.04.2019  В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні служби у справах дітей Коломацької районної 

державної адміністрації Харківської області діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 



  

25.04.2019 В рамках проекту « Я маю право!» головний спеціаліст Відділу « 

Валківське бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Н.Г.  Коденко провела лек-

цію-бесіду на тему: «Зупинимо булінг разом» для учнів 9-11 класів Баранівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківського району Харківської області. 

 

 

 

26.04.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  Качалівській 

ЗОШ І-ІІІ ст..  проведено лекцію  для учнів «Стоп булінг. Відповідальність за вчинення булінгу» 

26.04.2019 Начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєвою А.В. 

було проведено виїзний прийом громадян в Качалівській  сільській раді. 

02.05.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського 

ОЦЗ головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » 

Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних «Охорона праці. Укла-

дення трудової угоди/звільнення». В заході взяли участь 8 осіб. 

 

 

 

08 травня 2019 року в рамках правопросвітницького прое-

кту « Я маю право!» в приміщенні Коломацької селищної 

ради відбувся круглий стіл «Правовий захист та пільги для 

учасників бойових дій». Участь у заході приймали голов-

ний спеціаліст Відділу "Коломацьке бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Межерицький Ю.М. 

та учасники антитерористичної операції – мешканці Коло-

мацького району. 

 

11.05.2019 В рамках проекту « Я маю право!» у приміщенні 

Коломацького районного сектору філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області відбувся круглий стіл 

на тему: «Соціальна адаптація осіб, звільнених від пока-

рання». Участь у заході приймали начальник Коломацького 

районного сектору філії державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Т.Ю.  Хемліна, начальник Колома-

цького відділення з питань призначення, перерахунку та ви-

плати пенсій Валківського ОУПФУ Харківської області О.М.  Чишко, начальник Коломацького 

районного сектору ГУДМС України в Харківській області О.Ю.  Субота, начальник Відділу « Ко-

ломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги В.В.  Дорожко та головний спеціаліст правового бюро Ю.М.  Межери-

цький. 

 



12.06.2019 року в рамках правопросвітницького проекту 

«Я Маю Право» у приміщенні Шелестівського старостин-

ського округу Коломацької селищної ради Харківської 

області відбувся круглий стіл «Реалізація громадянами 

права на безоплатну правову допомогу за місцем прожи-

вання». У заході взяли участь в.о.старости Шелестівсь-

кого старостинського округу Коломацької селищної ради 

Н.В.Овчаренко, працівники Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського МЦ з надання безо-

платної вторинної правової допомоги, головний спеціа-

ліст відділу з надання соціальних послуг Коломацької селищної ради Т.В.Демченко. 

 

15.04.2019 В рамках реалізації правопросвітницької кам-

панії «Відповідальне батьківство», яка має на меті підви-

щити обізнаність населення про механізми реалізації та 

захисту прав дитини на належне утримання та безпечне 

освітнє середовище, у приміщенні відділу у справах дітей 

та сім’ї Коломацької селищної ради Харківської області 

відбувся круглий стіл за участю начальника Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Віктора  Дорожка та працівників відділу у спра-

вах дітей та сім’ї Коломацької селищної ради. 

 

17.04.2019 В рамках правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство» у службі у справах дітей 

Коломацької районної державної адміністрації Хар-

ківської області відбувся круглий стіл на тему: «Реа-

лізація проекту «Муніципальна няня». Участь у за-

ході приймали головний спеціаліст Відділу "Колома-

цьке бюро правової допомоги" Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Ю.М.Межерицький та фахівці служби 

у справах дітей Коломацької РДА Харківської обла-

сті. 

 

02.05.2019  В рамках реалізації правопросвітницької кампа-

нії « Відповідальне батьківство» у приміщенні відділу з на-

дання соціальних послуг Коломацької селищної ради Хар-

ківської області відбувся круглий стіл на тему: « Відповіда-

льне батьківство.  У заході взяли участь працівники Відділу 

« Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, начальник відділу з надання соціальних послуг 

Коломацької селищної ради Л.В.  Середа та начальник Ко-

ломацького відділення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Валківського ОУ-

ПФУ Харківської області О.М.  Чишко. 

 



18.04.2019 В рамках кампанії "Відповідальне батьківство" началь-

ник Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Дорожко В.В. в приміщенні Коломацької селищної ради 

провів заняття з фахівцями юридичного відділу Коломацької сели-

щної ради ( об’єднаної територіальної громади ). Тема заняття – 

«Відповідальне батьківство. Реалізація проекту "Муніципальна 

няня". 

 

 

18.04.2019 В рамках реалізації правопросвітницької ка-

мпанії «Відповідальне батьківство» в приміщенні Мат-

віївської ЗОШ I-II cт. Богодухівської районної ради Ха-

рківської області інтегратором   Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Конозом Михайлом та фахівцем центру Во-

лодимиром  Ковалем проведено профілактично-просві-

тницький захід на теми: «Відповідальне батьківство – 

запорука щастя дитини», «Гендерна рівність та проти-

дія домашньому насильству в сім’ї», «Зупинимо булінг 

разом!!!» для батьків учнів навчального закладу. 

 

 

25.04.2019 В рамках реалізації правопросвітницької 

кампанії «Відповідальне батьківство» в приміщенні 

КЗ Богодухівська ЗОШ I – III cт. № 2 Богодухівської 

районної ради Харківської області інтегратором  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Конозом Михайлом 

проведено профілактично-просвітницький захід на 

теми: «Відповідальне батьківство – запорука щастя 

дитини», «Гендерна рівність та протидія домашньому 

насильству в сім’ї», «Зупинимо булінг разом!!!» для батьків учнів навчального закладу. 

 

16.04.2019 року  в рамках загальнонаціонального 

право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» у 

актовій залі Різуненківського ліцею Коломацької се-

лищної ради Харківської області начальником відді-

лення «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Дорожко В.В. з уч-

нями випускного класу навчального закладу прове-

дено гру «Важниця правова». 

 

 



02.05.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО» у актовій залі 

Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Є. Єго-

рова Коломацької селищної ради Харківської області працівни-

ками Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено гру « Важниця правова» з уч-

нями 10 класу навчального закладу. 

 

 

11.05.2019 В рамках проекту « Я МАЮ ПРАВО» у 

приміщенні Валківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Валків-

ського району Харківської області працівником Від-

ділу « Валківське бюро правової допомоги»  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено гру « Важ-

ниця правова» з учнями 10 класу навчального за-

кладу. 

 

 

17.05.2019 В рамках реалізації правопросвітницької кампанії 

«Відповідальне батьківство» в приміщенні Павлівської ЗОШ 

I-II ступенів Богодухівської районної ради Харківської обла-

сті керівником   Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Дмитром  Перепе-

лицею та інтегратором центру  Конозом Михайлом прове-

дено профілактично-просвітницький захід на теми: «Відпові-

дальне батьківство – запорука щастя дитини», «Зупинимо 

булінг разом!!!» для батьків учнів навчального закладу. 

 

07.06.2019 З метою обміну досвідом і кращими прак-

тиками правопросвітництва для учнівської молоді, 

фахівці Первомайського місцевого центру Катериник 

М.С. та Кушнір А.М. долучились до правопросвітни-

цьких заходів, що проводились Богодухівським міс-

цевим центром з надання БВПД для вихованців та-

бору пришкільного відпочинку Богодухівської 

гімназії № 1. 

 

 

  

 



10.06.2019 В рамках проекту « Я маю право!» працівни-

ками відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги на запрошення керівництва ди-

тячого садочка Шелестівського ліцею Коломацької селищ-

ної ради Харківської області проведено розвиваючу гру «Я 

і мої права» для вихованців старшої групи закладу. 

 

13.05.2019 Начальник від-

ділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєва  А.В. 

прийняла участь у практичному тренінгу для батьків-вихователів 

дитячих будинків сімейного типу на тему «Підвищення вихов-

ного потенціалу прийомних батьків та батьків - вихователів» 

 

18.06.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

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

ської районної ради Харківської області відбулася го-

дина спілкування заступника начальника відділу право-

просвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги  Коноз М. В. з уч-

нями п’ятих класів даного навчального закладу на тему: 

«Знай свої права». 

 

 

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

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації.  

Наприклад: 

09 квітня 2019 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 29 опубліко-

вана юридична консультація керівника  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Перепе-

лиці Дмитра щодо безпідставного припинення лікування в лікарні за 

паління у забороненому місці. 

  

19 квітня 2019 року в  Богодухівській районній громадсько-ін-

формаційній газеті "МАЯК" № 16 (11303) опублікована стаття на 

тему: "ВІД ЗАВДАНЬ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ". 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

годухівським МЦ підписано 1 меморандум про співпрацю. 

 
 

03 квітня 2019 року з метою розширення мережі безопла-

тної правової допомоги було підписано Меморандум про 

співпрацю у сфері надання безоплатної правової допо-

моги між Богодухівським місцевим центром з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги та Комунальним 

підприємством «Коломацьке виробниче управління жит-

лово-комунального господарства» Коломацького району 

Харківської області в особі начальника Пінчука Андрія 

Івановича. В ході підписання Меморандуму були обгово-

рені питання про перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги у Коломацькому 

районі та забезпечення отримання громадянами якісної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богодухівським МЦ за звітний проведено аналіз діяльності Центру, оприлюднено звіт про 

виконання квартального плану роботи за II-й квартал. Також проводились робочі наради з пи-

тань організації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що виникають під час ро-

боти.  

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 

 
 

 

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    

 



 

 

 

 

 

 

 

            Також на протязі II-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». 
 

 

 

 

 

 

 

Забезпечено проведення системного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на 

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

адвокатами, кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, кількості 

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

напрямках. 

 

 

 

1.4 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 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2019 по 30.06.2019 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 845 звернень клієнтів. 792 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної 

правової допомоги звернулось 53 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 

226 195 31 

2 Відділ «Валківське бюро» 215 204 11 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 203 193 10 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 201 200 1 

 Разом по МЦ 845 792 53 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 49 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 3 доручення адвокатам та 46 

наказів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

 

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

соціальне забезпечення 46 5% 

спадкове 74 9% 

сімейне 136 16% 

медичне 3 0,1% 

трудове 34 4% 

адміністративне 17 2% 

земельне 69 8% 

договірне 14 2% 

житлове 95 11% 

інше цивільне 147 17% 

 виконання судових рішень 4 0,5% 

неправове питання 1 0,1% 

інше 205 24% 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 208 

жінки 346 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18 років; 3 

 від 18 до 35 років включно; 117 

 від 35 до 60 років включно; 261 

 понад 60 років. 173 



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

було прийнято:  

Особи,  якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожи-

ткового мінімуму 34 69% 

Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, у розмірі, що не перевищує двох 

прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 8 16% 

Внутрішньо переміщені особи 1 2% 

Діти, які не належать до окремих категорій 1 2% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 5 10% 

 

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

 здійснено 44 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 62 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 246 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 109 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 65 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 90 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 73 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 

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

№ з/п 
Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість здійс-

нених виїздів 

мобільних пун-

ктів/осіб, що 

отримали пра-

вову допомогу 

Кількість дію-

чих дистанцій-

них пунк-

тів/осіб, що 

отримали пра-

вову допомогу 

Кількість 

ОМС та уста-

нов - провай-

дерів БПД, 

яким надано 

методичну до-

помогу  

Кількість 

проведених 

право-про-

світницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким на-

дано дос-

туп до еле-

ктронних 

сервісів 

МЮ 

1 
Разом по МЦ,   в тому 

числі: 
44 / 137 62 / 109 65 90 2 

2 Богодухівський МЦ 7 / 16 9 / 22 10 12 1 

3 Валківське бюро 12 / 24 24 / 38 38 30 0 

4 Коломацьке бюро 12 / 26 13 / 29 4 27 1 

5 Краснокутське бюро 13 / 71 16 / 20 13 21 0 

           

В.о. директора  Богодухівського МЦ  з надання БВПД                                                                                   

Перепелиця Д.М. 

 


