
                                                                                                      Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2019 рік у III-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 III-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:  

 

05.07.2019 В рамках проекту «Відповідальне батьківство» заступником 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М.В. проведено «вуличне» 

інформування в с. Павлівка Богодухівського району Харківської 

області.  

 

 

16 липня 2019 року в рамках кампанії «Відповідальне батьківство» праців-

никами відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прове-

дено «вуличне» інформування в Різуненківському старостинському окрузі 

Коломацької селищної ради Харківської області. 

 

 

 

 

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



 

 

24 липня 2019 року в рамках кампанії «Я МАЮ ПРАВО» працівниками 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прове-

дено «вуличне» інформування в селищі Коломак Харківської області. 

 

 

 

30.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» та з нагоди 

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми заступником на-

чальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом 

Конозом проведено «вуличне» інформування в місті Богоду-

хів Харківської області.  

 

21.08.2019 В рамках проекту Я маю право заступни-

ком начальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коноз М. В. та заступником нача-

льника відділу організації БВПД та роботи з її надава-

чами Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги  Колаль В.В. було проведено вуличне інформування меш-

канців смт Гути Богодухівського району Харківської області. 

 

22.08.2019 В рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» та з 

нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці неза-

лежності України працівниками Відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги було проведено вуличне інформування мешканців 

селища Коломак Харківської області. 

 

 

 

 

03.09.2019 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Охматом О.І. в с. Мурафа  було проведено  вуличне інформу-

вання громадян 

  

 



13.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  

с. Качалівка було здійснено вуличне інформування громадян 

 

 

 

06.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  с. 

Качалівка було здійснено вуличне інформування громадян 

 

 

23.08.2019 та 13.09.2019 вуличне інформування в м.Валки 

 

 

З метою широкого інформування населення про діяльність системи БПД, розміщувалась 

зовнішня реклама. Наприклад: 

 

19.07.2019 та 26.07.2019 головним спеціалістом 

Охматом О.І. в  с. Каплунівка  було здійснено 

розміщення зовнішньої реклами 

 

 

 

16.08.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  

с. Любівка  було здійснено розміщення зовнішньої реклами 

 

 

 

03.09.2019 та 13.09.2019 начальником відділу 

«Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  та голов-

ним спеціалістом Охматом О.І. в  с. Мурафа було 

здійснено розміщення зовнішньої реклами 

, 



06.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  

с. Качалівка було здійснено розміщення зовнішньої реклами 

 

 

 

 

20.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.  в  с. 

Пархомівка було здійснено розміщення зовнішньої реклами 

 

21.08.2019 З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України і 28-ї 

річниці незалежності України в Комунальному закладі Богодухівської 

районної ради працівниками Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги організовано тематичну виста-

вку літератури, присвячену знаменним датам життя України. 

 

 

 

 

 

 

22.08.2019 З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України і 28-ї 

річниці незалежності України у Коломацькій центральній бібліотеці пра-

цівниками бібліотеки спільно з Відділу «Коломацьке бюро правової до-

помоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги організовано тематичну виставку літератури, 

присвячену знаменним датам життя України. 

 

 

 

16.09.19 м. Валки було здійснено розміщення зовнішньої реклами 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ОМС та клієнтів. Наприклад: 

09.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.   було розроблено буклет 

«Приватизація земельних ділянок, які знаходяться у користуванні громадян» 

  

 

20.09.2019 начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги »  Сбітнєвою А.В. були 

розроблені методичні рекомендації «Порядок отримання земельної ділянки» 

 

 

БПД Валки Розроблено буклет «Податкова знижка на навчання» 

 

Розроблено методичні рекомендації «РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» 

 

 



 

Розроблено методичні рекомендації «ПРОЦЕДУРА ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НО-

ТАРІУСА» 

 

 

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: 

 

30.09.2019 В приміщенні Мурафської сільської ради головним спеціа-

лістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » Охматом 

О.І. було проведено інформаційну кампанію з метою залучення зовні-

шніх ресурсів. Проведено роботу з ОМС з розробки та затвердження 

«Програми надання правової допомоги  територіальним громадам» 

 

29.07.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. була 

проведена робоча зустріч з начальником Краснокутського районного відділу 

філії ДУ «Центр пробації» у Харківській області Півторацьким В.І. 

 

13.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. 

була проведена робоча зустріч з головою Мурафської сільської ради 

Липовим В.Є. 

 

 

17.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. 

була проведена робоча зустріч з головою Качалівської  сільської ради 

Ніконовою Л.В.  та працівниками сільської ради 

 

 

 

 



17.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. 

була проведена робоча зустріч з директором  Качалівської ЗОШ І-ІІІ ст.   

 

 

 

25.09.2019 року в приміщенні Коломацької селищної ради Харків-

ської області відбулася робоча зустріч головного спеціаліста від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ю.М.Межерицького з заступником голови Коломацької селищної 

ради Харківської області С.В.Беспалим. 

В ході зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці 

об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та правового бюро у пи-

танні надання правової допомоги мешканцям громади. 

 

 

Протягом IIШ-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: 

01.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Центру з 

надання адміністративних послуг Богодухівської РДА Харківської об-

ласті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги.   

 

 

 

 

02.07.2019 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та реалізації 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» в 

приміщенні Богодухівського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА діяв диста-

нційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.   

 

 



 

02.07.2019   В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Ко-

ломацької районної філії Харківського обласного центру зайнято-

сті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової до-

помоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

 

 

03.07.2019 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 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

03.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Валківського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юс-

тиції України діяв дистанційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

04.07.2019 року  В рамках проекту «Я маю право!» в при-

міщенні служби у справах дітей та сім’ї Коломацької се-

лищної ради Харківської області діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

Прийом громадян проводили начальник служби у справах 

дітей та сім’ї Коломацької ОТГ Кондратенко О.М. та на-

чальник правового бюро Дорожко В.В. 

 

 



05.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Павлівської 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 

правової допомоги. 

 

05.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Покровсь-

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. 

 

 

 

 

08.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Уп-

равління соціального захисту населення, Богодухівської РДА  

Харківської області діяв дистанційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

09.07.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Рі-

зуненківського старостинського округу діяв мобільний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

10.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» у примі-

щенні Валківської районної філії Харківського облас-

ного центру зайнятості діяв дистанційний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

 



 

10.07.2019  В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні служби у спра-

вах дітей Коломацької районної державної адміністрації Харківської обла-

сті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

11.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Замісь-

кої сільської ради Валківського району Харківської області відпо-

відно до графіка роботи працював мобільний пункт доступу до бе-

зоплатної правової допомоги "Валківського бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

11.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Минківської сіль-

ської ради Валківського району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

"Валківського бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

11.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Шелестівського 

старостинського округу діяв мобільний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

16.07.2019 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 Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. 

 



 

17.07.2019 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 бе-

зоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

 

18.07.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Шляхівського старостинського округу діяв мобільний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

18.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Кобзарівської сільської ради Валків-

ського району Харківської області відповідно до 

графіка роботи працював мобільний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги "Валків-

ського бюро правової допомоги" Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги.  

 

 

19.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Богодухів-

ського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області Міністерства юстиції України діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

 



 

23 липня 2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Ко-

ломацького районного сектору філії Державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Міністерства юстиції України діяв дистанцій-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги . 

 

 

 

 

26.07.2019 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. 

 

 

 

02.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в при-

міщенні Перекіпської сільської ради Валківського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти працював мобільний пункт доступу до безопла-

тної правової допомоги "Валківського бюро правової 

допомоги" Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

06.08.2019  В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Цен-

тру надання адміністративних послуг Коломацької районної дер-

жавної адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



 

07.08.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою 

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

було проведено прийом громадян. 

 

 

 

09.08.2019 в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Різуненківсь-

кого старостинського округу діяв мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

 

12.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Івано-Шийчинської 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 правової 

допомоги. 

 

 

 

13.08.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Шелестів-

ського старостинського округу діяв мобільний пункт доступу до безоплат-

ної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

 

 



13.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Валківського районного відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юс-

тиції України діяв дистанційний пункт доступу до безопла-

тної правової допомоги Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

16.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної уста-

нови «Центр пробації» в Харківській області Міністерства 

юстиції України діяв дистанційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

19.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

служби у справах дітей та сім’ї Коломацької селищної ради 

Харківської області діяв дистанційний пункт доступу до без-

оплатної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

20.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Крисинської сільської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області відповідно до графіка роботи діяв 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

21.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Губарівської сільської ради Богоду-

хівського району Харківської області відповідно 

до графіка роботи діяв мобільний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

 



21.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Гутянської селищної ради Богодухів-

ського району Харківської області відповідно до 

графіка роботи діяв мобільний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

23.08.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було проведено виїзний прийом 

громадян в  В'язівській сільській раді  

 

 

 

 

23.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Гонтовоярської сільської ради Валківського району Харківсь-

кої області відповідно до графіка роботи працював мобіль-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

"Валківське бюро правової допомоги" Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

 

 

23.08.2019 року В рамках проекту «Я Маю Право!» в при-

міщенні Коломацької центральної бібліотеки Коломацької 

селищної ради діяв дистанційний пункт доступу громадян 

до безоплатної правової допомоги Відділу "Коломацьке 

бюро правової допомоги" Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги . 

Прийом громадян проводив начальник правового бюро Ві-

ктор Дорожко. 

 

 

29.08.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Висо-

копільської сільської ради Валківського району Харківської обла-

сті відповідно до графіка роботи працював мобільний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги "Валківського бюро пра-

вової допомоги "Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



30.08.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Коломацької районної державної адміністрації Харківської об-

ласті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги» Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

03.09.2019   В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні 

Коломацької районної філії Харківського обласного центру зайня-

тості діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової до-

помоги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

03.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні Валківського 

районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Харків-

ській області Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги Відділу "Валківське бюро пра-

вової допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

04.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної уста-

нови «Центр пробації» в Харківській області Міністерства 

юстиції України діяв дистанційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.   

 

 

04.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Коломацького районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги . 

 



 

05.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. в 

Краснокутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» було 

проведено прийом громадян. 

 

 

 

05.09.2019  В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Покровського старостинського округу діяв мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

06.09.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Павлівсь-

кої сільської ради Богодухівського району Харківської області відпо-

відно до графіка роботи діяв мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

10.09.2019  В межах проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Різуненківського старостинського округу діяв 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової до-

помоги Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 



 

10.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в примі-

щенні сектору державної реєстрації Коломацької район-

ної державної адміністрації Харківської області діяв ди-

станційний пункт доступу Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

11 вересня 2019  В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні Коло-

мацького районного сектору філії Державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Міністерства юстиції України діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги . 

 

 

 

12.09.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в при-

міщенні Управління соціального захисту насе-

лення, Богодухівської РДА Харківської області діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

17.09.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в приміщенні Крисинсь-

кої сільської ради Богодухівського району Харківської області відпо-

відно до графіка роботи діяв мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 



24.09.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівського районного відділу фі-

лії державної установи «Центр пробації» в Харків-

ській області Міністерства юстиції України діяв 

дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

24.09.2019 В рамках проекту «Я маю право!» 

в приміщенні Центру з надання адміністрати-

вних послуг Богодухівської РДА Харківської 

області діяв дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.   

 

 

 

24.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні Колома-

цького районного сектору філії Державної установи «Центр проба-

ції» в Харківській області Міністерства юстиції України діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги . 

 

 

 

 

 

25.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Відділу у Богодухівському районі 

Головного Управління Держгеокадастру в 

Харківській області діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги 

Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

 

 

 



 

25.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні Богодухівського 

районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління в Харківсь-

кій області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

27.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні Бого-

духівського районного відділу ДРАЦС Головного територіаль-

ного управління в Харківській області діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

27.09.2019 року В межах проекту «Я маю право!» в при-

міщенні служби у справах дітей та сім’ї Коломацької се-

лищної 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. 

 

 

 

 

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

здів для надання адресної правової допомоги.  

Наприклад: 

29.07.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбіт-

нєвою А.В. була надана адресна допомога 

 

 

 



 

22.08.2019  В День пам’яті загиблих працівників ОВС, голо-

вний спеціаліст Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Юрій Межерицький спі-

льно з начальником Коломацького відділення поліції Валків-

ського ВП ГУНП в Харківський області підполковником по-

ліції Андрієм Новіченком та начальником сектору кадрового 

забезпечення Валківського відділу поліції майором поліції 

Олександром Криворучком здійснена адресна правова допо-

мога за місцем проживання родини загиблого працівника ОВС Бездетка О.П. 

 

09.09.2019 року  В межах проекту «Я маю право!» нача-

льником Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Віктором Дорожко здійс-

нено виїзд до Шелестівськорго старостинського округу 

Коломацької селищної ради Коломацького району Хар-

ківської області, в ході якого надав адресну правову до-

помогу мешканці громади, яка не має змоги особисто 

прибути на прийом до правового бюро. Питання, з яким 

звернулася заявниця, стосувалося порядку оформлення 

документів на земельну ділянку. 

 

 

Адресна правова допомога  

17.09.2019 смт. Ков’яги 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019 м. Валки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

02.07.2019 В приміщенні Краснокутського  районного відділу  ДРАЦС   

головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги » Охматом О.І. було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

04.07.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ го-

ловним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » Ох-

матом О.І. було проведено спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

09.07.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в Краснокутському Терито-

ріальному центрі з надання соціальних послуг Краснокутської районної 

ради  було проведено спільний прийом громадян 

 

 

 

16.07.2019 В приміщенні Краснокутського  районного відділу  ДРАЦС   

головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги» Охматом О.І. було проведено спільний прийом громадян.  

 

 

 

17.07.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було спільний 

прийом громадян в  Краснокутському районному відділі філії ДУ 

«Центр пробації» у Харківській області  

 

 



20.08.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було проведено спільний 

прийом громадян в Краснокутському районному відділі державної реєстра-

ції актів цивільного стану 

 

 

21.08.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було проведено спільний 

прийом громадян в  Краснокутському районному відділі філії ДУ «Центр 

пробації» у Харківській області 

 

 

09.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В.   з 

начальником  Краснокутського відділу державної виконавчої служби  Крав-

ченко Т. В. було проведено спільний прийом громадян 

 

 

18.09.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було проведено спіль-

ний прийом громадян в Краснокутському районному відділі державної 

реєстрації актів цивільного стану 

 

 

10.07.2019  Валківська районна філія Харківського ОЦЗ Спільний 

прийом громадян.  

 

 

 

02.07.19 Районний відділ філії державної установи «Центр про-

бації» Спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

09.07.19 Районний відділ філії державної установи «Центр пробації» 

Спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 



06.08.19 Районний відділ філії державної установи «Центр пробації» 

Спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08.19 Районний відділ філії державної установи 

«Центр пробації» Спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

03.09.19 Районний відділ філії державної установи «Центр пробації» 

Спільний прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.19 Районний відділ філії державної установи «Центр 

пробації» 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 правопросвіт-

ницькі заходи.  

Наприклад: 

09.07.2019 В рамках проекту «Я маю право!» в примі-

щенні позаміського закладу оздоровлення та відпочи-

нку "Ялинка" начальник Відділу «Валківське бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Шульжик Т.О. провела правопросвітницький урок для 

дітей, які перебувають на відпочинку. 

Тема правопросвітницького заходу: "Права дітей". 

 

 

10.07.2019 В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у при-

міщенні Валківської районної філії Харківського облас-

ного центру зайнятості для осіб, які перебувають на об-

ліку в центрі зайнятості як безробітні була проведена ле-

кція на тему :«Випробувальний термін». 

 

 

 

01.08.2019 В рамках загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та з метою 

підвищення рівня правової свідомості громадян у при-

міщенні Богодухівської районної філії Харківського об-

ласного центру зайнятості відбувся правопросвітниць-

кий семінар на тему: «Як протидіяти торгівлі людьми й 

не стати жертвою злочинців». 

 

 

01.08.2019 року в рамках правопросвітницького прое-

кту «Я маю право!» у приміщенні Коломацької філії 

Харківського обласного центру зайнятості відбувся се-

мінар на тему «Як вберегтися і не стати жертвою тор-

гівлі людьми». Участь у заході приймали працівники 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та фахівці Коломацької 

філії Харківського обласного центру зайнятості. 

 

 



02.08.2019 В рамках реалізації правопросвітницької 

кампанії «Відповідальне батьківство», яка має на меті 

підвищити обізнаність населення про механізми реа-

лізації та захисту прав дитини на належне утримання 

та безпечне освітнє середовище, заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безопла-

тної правової допомоги Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Михайлом Конозом було проведено лекцію - 

бесіду на тему: «Відповідальне батьківство – запорука щастя дитини» для батьків дітей, які навча-

ються в Богодухівському дошкільному навчальному закладі № 8 (ясла-садок) «Казка». 

 

05.08.2019 В приміщенні районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено круглий 

стіл за участі всіх суб’єктів взаємодії з метою обговорення 

стану здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебу-

вають у складних життєвих обставинах.  

 

 

 

 

07.08.2019 року в рамках проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Коломацького районного сектору філії 

Державної установи «Центру пробації» з метою соціа-

льної адаптації осіб, засуджених до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі, було проведено семі-

нар для осіб, які звільняються з місць позбавлення 

волі. Участь у заході приймали провідний фахівець з 

питань зайнятості Коломацької районної філії ХОЦЗ, 

старший інспектор Коломацького районного сектору 

філії Державної установи «Центру пробації», началь-

ник відділу «Коломацького бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

13.08.2019 В рамках проведення загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у при-

міщенні Валківської районної філії Харківського облас-

ного центру зайнятості для осіб, які перебувають на об-

ліку в центрі зайнятості як безробітні була проведена лек-

ція на тему :«Сезонний трудовий договір». 

 

 

 

 



 

21.08.2019 року  В рамках правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» працівниками відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Меже-

рицьким Ю.М. та Дорожко В.В. в приміщенні будинку 

культури Коломацької селищної ради було організовано 

та проведено культурно-розважальний захід «Знай свої 

права!» для учасників танцювального колективу «Сонце» 

відділу культури та туризму Коломацької ОТГ. Основ-

ною метою заходу було надання відомостей дітям про правові норми, що регулюють відносини в 

деяких сферах суспільного життя; орієнтування дітей на загальнолюдські та національні цінності в 

дусі поваги до прав і свобод людини і громадянина. 

 

 

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні Богодухівської гі-

мназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області заступ-

ником начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М. В. було проведено се-

мінар-навчання на тему: «Протидія булінгу у навчальних закладах» 

для вчителів навчальних закладів Богодухівського району. 

 

 

 

 

29.08.2019 В рамках реалізації правопросвітницької 

кампанії «Відповідальне батьківство» та в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні Богодухів-

ської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Хар-

ківської області заступником начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової до-

помоги Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом 

Конозом було проведено профілактично-просвітниць-

кий захід на теми: «Відповідальне батьківство – запо-

рука щастя дитини», «Зупинимо булінг разом!!!» для 

батьків учнів навчального закладу. 

 

 

 

 



02.09.2019 року В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» працівни-

ками Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого бюро безоплатної вторинної правової допо-

моги у Шелестівському ліцеї Коломацької селищної ради Хар-

ківської області для учнів випускного класу навчального за-

кладу проведено тематичний урок права, в ході якого у інтерак-

тивній формі учнів було поінформовано про їхні гарантовані 

права, шляхи їх реалізації та захисту. 

 

 

04.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівської районної дитячої бібліотеки для учнів 5 – го 

класу Богодухівського ліцею №3 Богодухівської районної 

ради Харківської області заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Михайлом Конозом прове-

дено тематичний урок «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 

04.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Коломацького районного сектору філії Державної 

установи «Центру пробації» було проведено семінар для 

клієнтів пробації, які перебувають на обліку в підрозділі. 

Гасло заходу:  «Підвищення рівня правової обізнаності 

серед клієнтів пробації» Участь у заході приймали нача-

льник Коломацького районного сектору філії Державної 

установи «Центру пробації» Тетяна Хемліна та головний 

спеціаліст Відділу «Коломацького бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Юрій Межерицький. 

 

05.09.2019 В межах проекту «Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівської гімназії № 1 Богоду-

хівської районної ради Харківської області засту-

пником начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Михайлом Ко-

нозом для учнів 5 класів даного навчального за-

кладу проведено інтерактивний урок на тему: «Я 

маю право!». 

 

 



 

06.09.2019  В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» працівниками 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського мі-

сцевого бюро безоплатної вторинної правової допомоги у Колома-

цькому ліцеї імені Героя Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коломаць-

кої селищної ради Харківської області з учнями 8 класу було прове-

дено тематичний урок «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 

06.09.2019 В межах проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» в актовій залі Харківської зага-

льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Хар-

ківської міської ради Харківської області 

фахівцями Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях Тетя-

ною Матвієнко, Оксаною Романцовою, 

практикантом Регіонального центру - сту-

дентом юридичного факультету Марсель-

ського університету Théo Karjula, працівником Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Михайлом Конозом, працівником Головного територіаль-

ного управління юстиції у Харківській області Анастасією Кас’ян для учнів даного навчального 

закладу проведено спільний правопросвітній захід на тему: «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

12.09.2019 року  В рамках проекту «Я маю право!» у 

приміщенні Коломацького селищного будинку культури 

головним спеціалістом Відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної правової допомоги Ю.М. Межериць-

ким для працівників закладу проведено семінар на тему: 

«Захист прав споживача під час купівлі в мережі інтер-

нет». 

 

 

 

12.09.2019 року  В межах проекту «Я маю право!» в примі-

щенні Коломацького районного військового комісаріату на-

чальником Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Віктором Дорожко проведено 

семінар для службовців установи на тему: «Права учасників 

антитерористичної операції».  

 



 

17.09.2019 року В межах заходів Тижня протидії булі-

нгу та реалізації інформаційної кампанії СТОПБУ-

ЛІНГ проекту «Я Маю Право» фахівцями Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги для учнів старших класів Коло-

мацької державної музичної школи (ДМШ) організо-

вано та проведено тематичну бесіду на тему: 

«СтопБулінг». 

 

 

18.09.2019 року   В межах правопросвітницької кампа-

нії «Чесна платіжка» у приміщенні комунального під-

приємства «Коломацьке виробниче управління жит-

лово-комунального господарства» Коломацької сели-

щної ради головним спеціалістом Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної правової допо-

моги Ю.М. Межерицьким для працівників підприємс-

тва проведено семінар на тему: «Права громадян у 

сфері житлово-комунальних послуг». 

 

 

18.09.2019 В межах заходів Тижня протидії булі-

нгу та реалізації інформаційної кампанії СТОПБУ-

ЛІНГ проекту «Я МАЮ ПРАВО!» заступником 

начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом Конозом проведено 

правопросвітній захід на теми: «Зупинимо булінг 

разом!!!», «Кібербулінг» для учнів молодших та 

старших класів Полковомикитівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської район-

ної ради Харківської області. 

 

18.09.2019 В рамках загальнонаціонального правопросвітни-

цького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Михайлом Конозом 

проведено профілактично–просвітницьку виховну годину на 

тему: «STOP SEXтинг» для учнів 10 класів Богодухівської 

гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської обла-

сті. 

 



 

19.09.2019 року  В межах заходів Тижня протидії булінгу 

та реалізації інформаційної кампанії СТОПБУЛІНГ зага-

льнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

Маю Право» фахівцями відділення «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги органі-

зовано та проведено правопросвітницький урок «СтопБу-

лінг» для учнів старших класів Шелестівського ліцею Ко-

ломацької селищної ради Харківської області. 

 

19.09.2019 В межах заходів Тижня протидії булінгу 

та реалізації інформаційної кампанії СТОПБУЛІНГ 

проекту «Я Маю Право» в приміщенні Забродівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області заступником нача-

льника відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Михайлом Конозом для учнів старших та молодших класів даної школи проведено 

лекцію - бесіду на тему: «Зупинимо Булінг разом!!!» 

 

19.09.2019 В межах заходів Тижня протидії булінгу 

та реалізації інформаційної кампанії «СТОПБУ-

ЛІНГ» проекту «Я Маю Право» заступником нача-

льника відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Михайлом Конозом проведено право-

просвітній захід на тему: «Стоп Кібербулінг!» для 

учнів 5 - 8 класів Богодухівської гімназії № 1 Бого-

духівської районної ради Харківської області. 

 

 

26.09.2019  В межах реалізації правопросвітницької ка-

мпанії «Відповідальне батьківство», яка має на меті 

підвищити обізнаність населення про механізми реалі-

зації та захисту прав дитини на належне утримання та 

безпечне освітнє середовище, у дошкільному навчаль-

ному закладі Шелестівського ліцею Коломацької сели-

щної ради Харківської області Головний спеціаліст 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрій Межерицький про-

вів семінар з працівниками закладу. Тема семінару – «Права та обов’язки батьків. Відповідальне 

батьківство» 

 



 

 

03.07.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. було проведено лекцію в  

Краснокутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Харків-

ській області на тему «Порядок нарахування допомоги по безробіттю»   

 

 

04.07.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ 

головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » 

Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних «Офіційне працевла-

штування».  

 

 

 

18.07.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ го-

ловним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » Охма-

том О.І. було проведено лекцію для безробітних «Умови надання статусу без-

робітного».  

 

 

 

18.07.2019 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги » Охматом О.І. було проведено лекцію «Запобігання булінгу під 

час відпочинку у заміському таборі»  у ДЗОЗ «Каразинський»  

 

 

 

23.07.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в Краснокутському Те-

риторіальному центрі з надання соціальних послуг Краснокутської рай-

онної ради  було проведено лекцію «Порядок перерахунку пенсії» 

 

 

 

 



01.08.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського 

ОЦЗ головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допо-

моги » Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних «Що таке бе-

зоплатна правова допомога».  

 

 

 

 

07.08.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою 

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

було проведено лекцію «Як отримати державну допомогу по безро-

біттю». 

 

 

13.08.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. в Кра-

снокутському Територіальному центрі з надання соціальних послуг Красно-

кутської районної ради  було проведено лекцію  - обговорення «Закон Укра-

їни «Про соціальні послуги» для підопічних Територіального центру. 

 

 

15.08.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ 

головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » 

Охматом О.І. було проведено лекцію для безробітних.  

 

 

 

 

 

03.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. було проведено «Урок 

права»   для учнів Мурафської ЗОШ І-ІІІ ст. 

  

 

 



04.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. було проведено «Урок 

права»   для учнів 9-11 кл. Пархомівської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

   

 

04.09.2019 головним спеціалістом відділу «Краснокутське БПД  Охматом О.І. було проведено 

«Урок права»   для учнів 4 кл. Пархомівської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

  

05.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. було проведено «Урок 

права»   для учнів 9-11 кл. Козіївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

   

 

11.09.2019 головним спеціалістом «Краснокутське БПД» Охматом О.І  в Краснокутському район-

ному відділі філії ДУ «Центр пробації» було проведено лекцію «Як не стати жертвою торгівлі 

людьми». 

 

 

 

 

 



17.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. було проведено лекцію  

«Стоп булінг»   для учнів Качалівської ЗОШ І-ІІІ ст.   

  

 

18.09.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. було проведено лекцію  

«Стоп булінг»   для учнів Каплунівського НВК   

 

 

 

 

19.09.2019 В приміщенні Краснокутської районної філії Харківського ОЦЗ головним спеціалістом 

відділу «Краснокутське бюро правової допомоги » Охматом О.І. було проведено лекцію для безро-

бітних.  

 

10.07.2019 Валківська районна філія Харківського 

ОЦЗ лекція на тему: ««Випробувальний термін»» в 

заході взяли участь 6 особи з числа безробітних. 

 

 

 

 

 

 

 

17.07.2019 р. Валківська районна філія Харківського ОЦЗ лекція 

на тему: «Сімейні правовідносини» в заході взяли участь 35 осіб 

з числа безробітних. 

 

 

 

 



31.07.2019 р. Валківська районна філія Харківського 

ОЦЗ лекція на тему: «Торгівля людьми, подбай про 

власну безпеку» в заході взяли участь 5 особи з числа 

безробітних. 

 

 

 

 14.08.2019 р. Валківська районна філія Харківського 

ОЦЗ лекція на тему: «Сезонний трудовий договір» в 

заході взяли участь 5 особи з числа безробітних. 

 

 

 

 

 

04.09.2019 Валківська районна філія Харківського ОЦЗ лекція на 

тему: «Відповідальне батьківство» в заході взяли участь 4 особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2019 Валківська районна філія Харківського ОЦЗ лекція на 

тему: «Чесна платіжка» в заході взяли участь 6 особи. 

 

 

 

 

 

 

17.09.2019 Районний відділ філії державної установи 

«Центр пробації»  лекція на тему: «Відповідальне 

батьківство» в заході взяли участь 4 особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.07.2019 Проведено правопросвітницький урок 

для дітей в ПЗОВ «Ялинка» на тему «Права дітей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.07.2019 Проведено правопросвітницький урок 

для дітей в ПЗОВ «Ялинка» на тему «Права дітей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2019 Проведено правопросвітницький урок для ді-

тей в ПЗОВ «Ялинка» на тему «Права дітей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2019 Правопросвітницький урок у Гонтов’ярській 

філії Валківського ліцею ім О.Масельського Валківської 

районної ради Харківської області на тему «Права дітей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.09.2019 Правопросвітницький урок у Гонтов’ярській філії  

Валківського ліцею ім О.Масельського Валківської районної 

ради Харківської області на тему «Права дітей». 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2019 року в рамках дня міста Валки з дітьми 

була проведена профілактична бесіда на тему: 

«Стоп булінг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2019 проведено правопросвітницький урок для учнів 

КЗ Баранівського ліцею Валківської районної ради Харків-

ської області на тему «Стоп булінг» 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2019 В рамках загальнонаціонального правопросвіт-

ницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та з метою підви-

щення рівня правової свідомості громадян у приміщенні 

Богодухівської районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості відбувся правопросвітницький семінар 

на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, тор-

гівлі людьми, експлуатації дитячої праці». 

 

 

 

 

 



05.07.2019 В рамках реалізації правопросвітницької кампа-

нії «Відповідальне батьківство», яка має на меті підвищити 

обізнаність населення про механізми реалізації та захисту 

прав дитини на належне утримання та безпечне освітнє се-

редовище, заступником начальника відділу правопросвітни-

цтва та надання безоплатної правової допомоги Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом Конозом було проведено пра-

вопросвітній семінар на тему: «Відповідальне батьківство – 

запорука щастя дитини» для осіб, які знаходяться на обліку 

в філії обласного центра зайнятості, як безробітні. 

 

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

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації.  

Наприклад: 

6 серпня 2019 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 63 опублікована юридична консультація 

керівника Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелиці Дмитра з приводу законодавства про освіту. 

Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2019 проведено навчання з прав людини для представників сек-

тору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-під-

приємців та громадських формувань  Валківської районної державної 

адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток люд-

ського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 



08.08.2019 начальником відділу «Краснокутське БПД» Сбітнєвою А.В. в приміщенні відділу «Кра-

снокутське бюро правової допомоги» було проведено навчання фахівців Краснокутського відділу 

ДВС «Запит на інформацію чи звернення – порядок надання відповіді» 

10.09.2019 головним спеціалістом Охматом О.І. в Комуналь-

ному підприємстві «Краснокутське БТІ» було проведено нав-

чання для працівників «Запит на інформацію чи звернення. По-

рядок  та строки надання відповіді»  

 

 

 

 

9 вересня 2019 року В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» голо-

вний спеціаліст Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Ю.М. Межерицький в приміщенні 

Коломацької селищної ради провів заняття з фахівцем юридич-

ного відділу Коломацької селищної ради. Тема заняття – «На-

дання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

виконання квартального плану роботи за квартал. Також проводились робочі наради з питань 

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

З метою оцінки діяльності Центру та виявлення проблемних питань, проводиться аналіз 

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

дення правопросвітницької роботи Центру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Децентралізація системи БПД    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

стрічі з адвокатами, які взаємодіють з системою БВПД. Проведено анкетування та вивчення 

потреб адвокатів системи БВПД у навчанні 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.07.2019 по 30.09.2019 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 807 звернень клієнтів. 717 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної 

правової допомоги звернулось 61 особа.  

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість нада-

них правових 

консультацій 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги 

209 157 39 

2 Відділ «Валківське бюро» 180 170 9 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 216 192 12 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 202 198 1 

 Разом по МЦ 807 717 61 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 62 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 5 доручення адвокатам та 57 

наказів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

 

 

 

37 5%

4 0%

97 12%

79 10%

14 2%

0 0%

45 6%

7 1%

177 22%

63 8%

24 3%

87 11%

30 4%

22 3%

8 1%

113 14%

Трудове право

Адміністративне право 

Адміністративне правопорушення 

Житлове право

Земельне право

Кримінальне право

Кримінальний ПРОЦЕС

Пенсійне право

Податкове право

Сімейне право

Спадкове право

Цивільне право

Цивільний ПРОЦЕС

Соціальне забезпечення

Виконання судових рішень

Інші питання



 

                       

 

 

 

чоловіки 204 

жінки 310 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1,0%

71 13,8%

73 14,2%

111 21,6%

98 19,1%

101 19,6%

40 7,8%

15 2,9%

 від 50 до 59 років включно 

 від 60 до 69 років включно 

 від 70 до 79 років включно 

 понад 80 років.

 від 30 до 39 років включно 

 від 40 до 49 років включно 

до 18 років

 від 18 до 29 років включно 



 

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

було прийнято:  

Малозабезпечені особи 50 78% 

Особи з інвалідністю 2 3% 

Ветерани та УБД 8 13% 

ВПО 2 3% 

Діти без окремих категорій 2 3% 
 

 

 

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

 здійснено 45 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 58 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 253 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 127 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 51 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 91 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 80 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 здій-

снених виїздів 

мобільних пу-

нктів/осіб, що 

отримали пра-

вову допомогу 

Кількість 

діючих дис-

танційних 

пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано ме-

тодичну до-

помогу  

Кількість 

проведе-

них 

право-

просвітни-

цьких за-

ходів 

Кількість кліє-

нтів, яким на-

дано доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 
Разом по МЦ,   в тому 

числі: 
 45/126  58/127 51 91 2 

2 Богодухівський МЦ  8/17  14/32 9 18 2 

3 Валківське бюро  13/26  23/30 19 27 0 

4 Коломацьке бюро  12/24  13/41 11 19 0 

5 Краснокутське бюро 12/59 8/24 12 27 0 

           

В.о. директора  Богодухівського МЦ  з надання БВПД                                                                                   

Перепелиця Д.М. 

 


