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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2019 рік у IV-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Децентралізація системи БПД 3 

4 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

ційних технологій 

ЗМІСТ 
 

 

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

Таблиця 1.  

Кількість  звернень 

 

Найчастіші звер-

нення з питань 

Діаграма за 
 категорією питань 

 

Діаграма розподілу 

за статтю 

Діаграма розподілу 
за віком 

 

Діаграма розподілу 
за категорією осіб 

 

Таблиця 2.  

Інформація щодо окремих показників 

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

              У IV-му кварталі 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. Всього проведено 31 захід, наприклад:  

 

15.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» засту-

пником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Коноз М.В. прове-

дено «вуличне» інформування в с. Крисине Бого-

духівського району Харківської області.  

 

 

17 жовтня 2019 року в рамках кампанії «Я МАЮ ПРАВО» працівниками 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «ву-

личне» інформування в с. Різуненкове Коломацького району Харківської 

області. 

 

 

  

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіа-

льних громад 



 

18.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» заступником нача-

льника відділу правопросвітництва та надання безоплатної пра-

вової допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги  Коноз М.В. проведено 

«вуличне» інформування в с. Сазоно - Баланівка Богодухівсь-

кого району Харківської області.  

 

 

 

21 жовтня 2019 року В межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» працівниками 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «ву-

личне» інформування в селищі Коломак Харківської області. 

В ході проведеного заходу громадян поінформовано про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги, роз’яснено завдання та цілі БВПД, порядок 

отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

 

 

 

24 жовтня 2019 року В межах проекту « Я маю право!» працівниками 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про-

ведено «вуличне» інформування в селі Різуненкове Коломацького рай-

ону Харківської області. 

 

 

 

 

 

 

30.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» заступни-

ком начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Коноз М.В. проведено «вуличне» інформу-

вання в с. Дмитрівка Богодухівського району Харківсь-

кої області.  

 



 

14 листопада 2019 року В межах проекту « Я маю право!» праці-

вниками Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено «вуличне» інформування в Шелес-

тівському старостинському окрузі Коломацької селищної ради 

Харківської області. 

 

 

  

 

 

19.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» заступником начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Коноз 

М.В. проведено «вуличне» інформування в с. Крисине Богодухівського району 

Харківської області.  

 

  

 

16 грудня 2019 року Працівниками Відділу « Коломацьке бюро правової до-

помоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено «вуличне» інформування в селищі Коломак 

Харківської області. 

 

 

 

 

18 грудня 2019 року  Працівниками Відділу « Коломацьке бюро право-

вої допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги проведено «вуличне» інформування в 

Різуненківському старостинському окрузі Коломацької селищної ради 

Харківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ОМС та клієнтів. Наприклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

можливостей територіальних громад. 
 

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

звиток системи надання правової допомоги населенню. Наприклад: 

 

20 грудня 2019 року  В приміщенні Коломацького 

відділення поліції Валківського відділу поліції Го-

ловного управління Національної поліції в Харків-

ській області відбулася робоча зустріч головного 

спеціаліста Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юрія Межерицького з начальником сектору діль-

ничних інспекторів поліції Коломацького ВП Віта-

лієм Обихвостом та слідчим слідчого відділення 

Коломацького ВП Андрієм Сухопаровим. В ході 

наради  її учасники обговорили питання співпраці 



між бюро правової допомоги та відділенням поліції у питанні запобігання порушення прав лю-

дини та удосконалення надання безоплатної правової допомоги. 

Окремо розглядалося питання щодо вимог суспільства до працівників поліції. Так, пріоритетним 

напрямком роботи поліції має бути служіння як потребам окремих громадян, так і суспільним гру-

пам. Мається на увазі готовність поліції ефективно реагувати на заяви окремих громадян, підтри-

мувати з ними постійний зв’язок та інформувати про хід розгляду їх справ. Жодна із заяв та скарг 

громадян не повинна залишитися незареєстрованою. Також вона повинна бути своєчасно розгля-

нутою, незалежно від того, має заявник будь-які привілеї або ж навпаки – є обмеженим у частині 

реалізації певних прав. 

На завершення заходу представник бюро правової допомоги ознайомив учасників робочої зустрічі 

з основними напрямками діяльності системи безоплатної правової допомоги, категоріями грома-

дян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також поінформував про основні 

питання з якими мешканці громади звертаються за допомогою до правового бюро, навів характе-

рні приклади звернень. 
 

 

Протягом IV-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: 

01.10.2019 В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» та 

реалізації правопросвітницької кампанії «Відповіда-

льне батьківство» в приміщенні Богодухівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Богодухівської РДА діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги.  Прийом гро-

мадян здійснювали фахівці центру та заступник начальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайло  Коноз 

 

02.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Богодухівського районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області Міністерства юстиції України діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  Прийом 

громадян здійснювали фахівці районного відділу 

пробації та керівник  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Перепелиця Д.М. 



 

02.10.2019 року  В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в 

приміщенні Коломацької районної філії Харківського об-

ласного центру зайнятості діяв дистанційний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу « Коло-

мацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Прийом громадян проводив головний спеціа-

ліст правового бюро Юрій  Межерицький. 

 

 

04.10.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Павлівської сільської ради Богодухівського району 

Харківської області відповідно до графіка роботи діяв мо-

більний пункт доступу до безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Керівником  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Перепелицею Д.М. був проведений 

прийом громадян. 

 

07.10.2019 В межах проекту « Я_маю_право!»  в 

приміщенні Богодухівської міської ради 

Харківської області відповідно до графіка 

роботи діяв дистанційний пункт доступу до без-

оплатної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  Керівником  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги  Перепелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

 

08.10.2019 В межах проекту « Я маю право!»  в примі-

щенні Шарівської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти діяв мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Керівником  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги  Пе-

репелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 



08.10.2019 В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в при-

міщенні Громадської організації «Спільна справа – Сло-

божанщина» діяв дистанційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.  Прийом громадян здійснював фахівець ГО Ольга  

Дубинка та заступник начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло  Ко-

ноз. 

 

 

11.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівської філії Харківського обласного центру зайня-

тості діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.  Керівни-

ком  Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги  Перепелицею Д.М. був 

проведений прийом громадян. 

15.10.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Крисинської сільської ради Богодухівського 

району Харківської області відповідно до графіка ро-

боти діяв мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Коноз М. 

В. був проведений прийом громадян. 

 

16.10.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Забродівської сільської ради Богодухівсь-

кого району Харківської області діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги. Заступником нача-

льника відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги  Богодухівського місце-

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

прийом громадян. 

 



 

16.10.2019 В межах 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. Прийом громадян проводив головний 

спеціаліст правового бюро Юрій  Межерицький.  

 

 

17.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Зарябинської сільської ради Богодухівського рай-

ону Харківської області діяв мобільний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 

Заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Коноз М. В. був проведе-

ний прийом громадян. 

 

17.10.2019  В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні Рі-

зуненківського старостинського округу діяв мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Відділу « Колома-

цьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

 

  

 

18.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні Бого-

духівського районного відділу філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Міністерства юстиції України 

діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги  Богодухівськогомісцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійснювали фа-

хівці районного відділу пробації та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання БВПД  Коноз М. В. 

 



18.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Сазоно – Баланівської сільської ради Богодухівсь-

кого району Харківської області діяв мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Заступником начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги  Коноз М. В. був 

проведений прийом громадян. 

 

18.10.2019 В рамках проекту « Я маю право!» в приміщенні Кобзарівсь-

кої сільської ради Валківського району Харківської області відповідно до 

графіка роботи працював мобільний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги " Валківського бюро правової допомоги"  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Головний спеціалістом спеціалістом правового бюро  Коденко Н.Г був 

проведений прийом громадян. 

 

 

 

 

22.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Центру з надання адміністративних послуг Богодухівської 

РДА Харківської області діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги  Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги.  Прийом громадян здійснювали фахівці ЦНАПу та за-

ступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

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

 

24.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Управління соціального захисту населення, 

Богодухівської РДА Харківської області діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом 

громадян здійснювали керівник даного управління  

Жижирій Н.В. та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної право-

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

моги Михайло  Коноз. 

 



 

24.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Відділу у Богодухівському районі Головного Управління Де-

ржгеокадастру в Харківській області діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  Прийом громадян здійснювали заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної пра-

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

помоги  Коноз М.В. та заступник начальник Відділу Держгеокадастру  Церковна О.В.  

 

24 жовтня 2019 року  В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Коломацького районного сектору філії Державної установи «Центр про-

бації» в Харківській області Міністерства юстиції України діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу « Коло-

мацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснював головний спеціаліст правового бюро Юрій  Межерицький. 

 

 

 

28.10.2019 В межах проекту « Я маю право!» в при-

міщенні в приміщенні Комунального некомерцій-

ного підприємства «Центр первинної медико – сані-

тарної допомоги» Богодухівської районної ради Ха-

рківської області діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Прийом громадян здійснювали 

керівник даної установи  Прошутя В.В. та заступ-

ник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло  Коноз. 

 

 

29 жовтня 2019 року  В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацького районного сектору пробації відбулося інди-

відуальне консультування для громадянина, яка звільнений від 

відбування покарання з випробуванням, та у якого незабаром за-

кінчується іспитовий строк. 

Консультування проводили начальник Коломацького районного 

сектору Тетяна  Хемліна та головний спеціаліст Відділу « Коло-

мацьке бюро правової допомого»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій  Межерицький. 

 

 



01.11.2019 В межах 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. Заступником начальника відділу правоп-

росвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Бо-

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

проведений прийом громадян. 

 

01.11.2019 року В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні Пок-

ровського старостинського округу Коломацької селищної ради Хар-

ківської області діяв мобільний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. 

Прийом громадян здійснював головний спеціаліст правового бюро 

Юрій  Межерицький.  

 

04.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Відділу у Богодухівському районі Головного 

Управління Держгеокадастру в Харківській області 

діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Прийом громадян здійснювали заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Коноз М.В. та заступник начальник Відділу Держгеокадастру  Церковна О.В.  

 

05.11.2019 В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» та 

реалізації правопросвітницької кампанії «Відповіда-

льне батьківство» в приміщенні Богодухівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Богодухівської РДА діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги.  Прийом гро-

мадян здійснювали фахівці центру та заступник на-

чальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло  Коноз. 

 

 

 

 



05.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні служби у 

справах дітей Коломацької районної державної адміністрації Харківської 

області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводив начальник правового бюро Віктор  Доро-

жко. 

 

 

  

 

06.11.2019  В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні сек-

тору державної реєстрації Коломацької районної державної адмі-

ністрації Харківської області діяв дистанційний пункт доступу 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Прийом громадян здійснювали фахівці реєстраційної 

служби Коломацької РДА та очільник правового бюро  Дорожко 

В.В. 

 

08.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівської філії Харківського обласного центру зайнято-

сті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги.  Керівником  Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Перепелицею Д.М. та начальником від-

ділу активної підтримки безробітних Богодухівської район-

ної філії Харківського обласного центру зайнятості Оленою 

Філіповою  проведений прийом громадян. 

 

 

08.11.2019 року В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацької філії Харківського обласного центру зай-

нятості діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової допо-

моги»  Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Прийом громадян прово-

дили керівник правового відділу Віктор  Дорожко та фахівці 

філії обласного центру зайнятості. 

 



 

08.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в при-

міщенні Організації ветеранів України ради Богоду-

хівської районної організції ветеранів Харківської 

області діяв дистанційний пункт доступу до безопла-

тної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги.  Керівником  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги  Перепелицею Д.М. проведений прийом громадян. 

 

08.11.2019 В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні в приміщенні Відділу освіти Бого-

духівської РДА Харківської області діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги  Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  Прийом громадян здій-

снювали керівник даного відділу та заступник началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Михайло  Коноз. 

 

12.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Управління соціального захисту населення, Бо-

годухівської РДА Харківської області діяв дистанцій-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Прийом громадян 

здійснювали керівник даного управління  Жижирій 

Н.В. та заступник начальника відділу правопросвітни-

цтва та надання безоплатної правової допомоги  Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло  Ко-

ноз. 

 

 

12.11.2019 В межах 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.  

 

 

 

 



14.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Богодухівського районного відділу ДРАЦС Голов-

ного територіального управління юстиції в Харківській 

області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян здійснювали заступник начальника від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайло  Коноз та працівники даного відділу.  

 

 

14.11.2019  В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні Шелестівсь-

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.  

 

 

 

15.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Сазоно – Баланівської сільської ради Богодухівсь-

кого району Харківської області діяв мобільний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Заступником начальника відділу пра-

вопросвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

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

 

15.11.2019 року  В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні Уп-

равління соціального захисту населення Коломацької районної держа-

вної адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу « Коломацьке бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводив начальник правового бюро В.В.  Дорожко.  

 

 



 

19.11.2019 В межах 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. Заступником нача-

льника відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги  Богодухівського місцевого центру 

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

дян. 

 

21.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні 

Богодухівського районного відділу філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Міністерства юстиції України діяв дис-

танційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання  БВПД. Прийом 

громадян здійснювали фахівці районного відділу пробації та заступник 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги  Коноз М. В.  

 

 

21.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Гутянської селищної ради Богодухівського рай-

ону Харківської області діяв мобільний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги  Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. Заступником начальника від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної пра-

вової допомоги  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  Коноз М. В. та головою Гутянської селищної 

ради   Клименко Н.М. був проведений прийом громадян. 

 

22.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Центру з надання адміністративних послуг Бо-

годухівської РДА Харківської області діяв дистанцій-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги.   Прийом громадян 

здійснювали керівник ЦНАПу  Кириченко О.В. та за-

ступник начальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  Коноз М.В. 



 

25.11.2019 року  В межах проекту « Я маю право!» в примі-

щенні Коломацької районної державної адміністрації Харків-

ської області діяв дистанційний пункт доступу до безоплат-

ної правової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової 

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної правової допомоги. Прийом громадян проводили 

головний спеціаліст відділу правового бюро Юрій  Межери-

цький та заступник голови Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області Наталія  Андрійченко. 

 

 

26.11.2019 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 міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Прийом громадян здійснювали керівник  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги  Перепелиця Д. М. та начальник відділу ДРАЦС  Руди-

чева К. В.  

 

 

27.11.2019   В межах проекту « Я маю право!»  в примі-

щенні служби у справах сім‘ї та дітей Коломацької селищ-

ної ради Харківської області діяв дистанційний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Відділу « Колома-

цьке бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводив головний спеціаліст правового 

бюро Юрій  Межерицький. 

 

 

28.11.2019 В межах проекту « Я маю право!» в приміщенні Колома-

цького 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 мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Прийом громадян проводили начальник правового бюро Віктор  До-

рожко та начальник Коломацького районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» Тетяна  Хемліна.  

 



 

29.11.2019  В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в примі-

щенні сектору державної реєстрації Коломацької районної 

державної адміністрації Харківської області діяв дистан-

ційний пункт доступу Відділу « Коломацьке бюро право-

вої допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом 

громадян здійснювали начальник сектору державної реєст-

рації Коломацької РДА Зінаїда  Медвєдєва та начальник 

правового бюро Віктор  Дорожко. 

 

 

03 грудня 2019  В межах проекту « Я МАЮ ПРАВО!» в примі-

щенні Коломацького районного сектору філії Державної уста-

нови «Центр пробації» в Харківській області Міністерства юсти-

ції України діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. Прийом громадян проводив начальник 

правового бюро Віктор  Дорожко. 

 

 

13.12.2019 В приміщенні Управління соціального захисту насе-

лення Коломацької районної державної адміністрації Харківсь-

кої області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. Прийом громадян проводив начальник 

правового бюро В.В.  Дорожко.  

 

17.12.2019 В приміщенні Крисинської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області відповідно 

до графіка роботи діяв мобільний пункт доступу до без-

оплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. Керівником  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  Пе-

репелицею Д.М. був проведений прийом громадян. 

 

 



17 грудня 2019 року  В приміщенні Коломацького районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Харків-

ській області Міністерства юстиції України діяв дистанцій-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

« Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського мі-

сцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги . 

Прийом громадян проводили начальник сектору філії Держа-

вної установи Тетяна  Хемліна та головний спеціаліст право-

вого бюро Юрій  Межерицький. 

 

 

17.12.2019  В приміщенні Шелестівського старостинського ок-

ругу Коломацької селищної ради Харківської області діяв мо-

більний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Від-

ділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги.  

 

 

 

18.12.2019 В приміщенні Різуненківського старостинського 

округу Коломацької селищної ради Харківської області діяв 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

Відділу « Коломацьке бюро правової допомоги»  Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Прийом громадян проводили начальник 

правового бюро Віктор  Дорожко та В.о.старости Різуненків-

ського старостату Валерій  Кись. 

 

 

 

19.12.2019 року В приміщенні Покровського старостату Коломацької 

селищної ради Харківської області діяв мобільний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової 

допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Прийом громадян проводив головний 

спеціаліст правового бюро Юрій  Межерицький. На прийом завітало 

двоє мешканців округу з питаннями цивільного та житлового права. 

 

 

 



20.12.2019 В приміщенні Богодухівського районного відділу філії держа-

вної установи «Центр пробації» в Харківській області Міністерства юс-

тиції України діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги  Богодухівськогомісцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Прийом громадян здійснювали фахівці рай-

онного відділу пробації та директор  Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  Перепелиця Д. М. 

 

  

 

20.12.2019 року В приміщенні Шляхівського старостату Колома-

цької селищної ради Харківської області діяв мобільний пункт до-

ступу до безоплатної правової допомоги Відділу « Коломацьке 

бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом грома-

дян проводив головний спеціаліст правового бюро Юрій  Межери-

цький. На прийом завітало двоє мешканців округу з питаннями 

цивільного та сімейного права. 

 

 

23.12.2019 року В приміщенні Коломацької районної дер-

жавної лікарні ветеринарної медицини Харківської обла-

сті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Відділу « Коломацьке бюро правової до-

помоги»  Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги. Прийом грома-

дян проводив головний спеціаліст правового бюро Юрій  

Межерицький. 

 

 

27.12.2019 В приміщенні Управління соціального захисту 

населення Богодухівської РДА Харківської області діяв ди-

станційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги  Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. Прийом громадян здійс-

нювали керівник даного управління  Жижирій Н.В. та за-

ступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги  Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Михайло  Коноз. 

 

 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснено 8  виї-

здів для надання адресної правової допомоги.  



Наприклад: 

 

17.10.2019 року  начальником Відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги В.В. Дорожко здійснена адресна пра-

вова допомога в Різуненківському старостинському окрузі Коломаць-

кої селищної ради Харківської області. 

 

 

 

 

30.10.2019 року   заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз М.В. здійснена адресна правова допомога в с. 

Дмитрівка Богодухівського району Харківської області. 

 

01.11.2019 заступником начальника відділу правопрос-

вітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Коноз М.В. здійснена 

адресна правова допомога в с. Павлівка Богодухівсь-

кого району Харківської області. 

 

 

15.11.2019 року  заступником начальника відділу право-

просвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Коноз М.В. здійс-

нена адресна правова допомога в с. Сазоно-Баланівка 

Богодухівського району Харківської області. 

 

 

18.12.2019 року  Головним спеціалістом Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Юрієм Межерицьким здійснено адресну правову до-

помогу в сел. Коломак Коломацького району Харківської об-

ласті.  

 

 

 

 



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: 

24.10.2019 Головним спеціалістом  відділу "Краснокутське 

бюро правової допомоги" Богодухівського МЦ БВПД Ох-

матом О.І.  в Територіальному центрі соціального обслуго-

вування громадян Краснокутської районної ради було про-

ведено спільний прийом громадян. За консультацією звер-

нулася одна особа з питанням земельного права 

 

 

 

 

            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: 

08.10.2019  В межах проекту «  Я маю право!»  за-

ступником начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги   Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайлом   Конозом 

проведено правопросвітній захід на тему: «Стоп   Кі-

бербулінг!» для учнів 6 -х класів Шарівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківсь-

кої області. 

 

09.10.2019 В рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «  

Я МАЮ ПРАВО!» заступником начальника відділу правопросвітництва та на-

дання безоплатної правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   Конозом прове-

дено профілактично–просвітницьку виховну годину на тему: «  

STOP_SEXтинг» для учнів 10 - 11 -х класів Шарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бо-

годухівської районної ради Харківської області. 

 

 

 



Задля попередження та інформування про негативні 

явища, пов’язані з торгівлею людьми, в Богодухівській 

районній філії Харківського обласного центру зайнято-

сті 11 жовтня 2019 року в заключному етапі проведення 

гендерного тижня відбувся семінар для безробітних на 

тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгі-

влі людьми, експлуатації дитячої праці». 

Захід провели за участю запрошених соціальних партне-

рів: в.о. директора Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги Дмитра Перепе-

лиці, головного спеціаліста відділу з питань праці та соціально трудових відносин управління со-

ціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації Тетяни Рябки. 

 

 

15.10.2019 В межах проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» заступ-

ником начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги   Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Михайлом   Конозом проведено профілактично–

просвітницьку виховну годину на тему: «  

STOP_SEXтинг» для учнів 9 класів Богодухівської гімназії 

№ 1 Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

 

17.10.2019 року В межах проекту «  Я маю право!» у приміщенні 

Коломацької районної державної лікарні ветеринарної медицини 

( Коломацька РДЛВМ)  головним спеціалістом відділу «  Коло-

мацьке бюро правової допомоги»   Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги  Ю.М.   Межерицьким для працівників установи організо-

вано та проведено правопросвітницький захід на тему «Права 

громадян у сфері житлово-комунальних послуг». Захід проходив у формі семінару. 

 

18.10.2019 В рамках загальнонаціонального правопросвітни-

цького проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   

Конозом проведено профілактично–просвітницьку виховну 

годину на тему: «  STOP_SEXтинг» для учнів 9 класів Бого-

духівської ЗОШ I- III ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області. 

 



18 жовтня 2019 року В межах проекту «  Я МАЮ 

ПРАВО!» в приміщенні Коломацького селищного буди-

нку культури працівниками Відділу "  Коломацьке бюро 

правової допомоги"   Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у спів-

праці з активом Коломацького районного осередку вої-

нів-учасників АТО було підготовлено та проведено пра-

вопросвітницький захід на тему: «Права та пільги для 

учасників бойових дій».  

 

 

25.10.2019 начальником відділу "Краснокутське бюро правової 

допомоги" Богодухівського МЦ БВПД Сбітнєвою А.В. була 

проведена лекція для учнів Колонтаївської ЗОШ І-ІІІ ст. на 

тему "Кримінальна відповідальність неповнолітніх".  

   

 

 

 

26.10.2019 В рамках проекту «  Я_МАЮ_ПРАВО!» та на за-

прошення Американських партнерів в приміщенні Богоду-

хівського ліцею №3 Богодухівської районної ради Харківсь-

кої області заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги   Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Михайлом   Конозом для учнів 6 -11 класів даного закладу проведено пра-

вопросвітницькі семінари на тему : «Гендерна рівність та протидія домашньому насильству в 

сім’ї». 

 

 

06.11.2019 В межах проекту «  Я маю право!» в 

приміщенні Богодухівського районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Харківській об-

ласті Міністерства юстиції України організовано та 

проведено круглий стіл за участю Заступника началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги   Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги   Коноза М. В., працівника Богодухівського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Богодухівської РДА, Харківської області   Остахової Ю.О. та фахівця районного 

відділу пробації   Войтенка О. І. Тема круглого стола - «Попередження насильства в сім’ї». 

 



07.11.2019 В межах загальнонаціонального правопрос-

вітницького проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» заступником 

начальника відділу правопросвітництва та надання без-

оплатної правової допомоги   Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Михайлом   Конозом проведено профілакти-

чно–просвітницьку виховну годину на тему: «  

STOP_SEXтинг» для учнів Богодухівського про-

фесійного аграрного ліцею Харківської області. 

 

 

07.11.2019 року В межах заходів інформаційної кампанії «  

СТОПБУЛІНГ» загальнонаціонального правопросвітниць-

кого проекту «  Я Маю Право!» фахівцем Відділу «  Колома-

цьке бюро правової допомоги»   Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано та проведено правопросвітницькі уроки «  

СтопБулінг» для учнів Шелестівського ліцею Коломацької 

селищної ради Харківської області.  

 

 

11.11.2019 В рамках проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» 

заступником начальника відділу правопросвітниц-

тва та надання безоплатної правової допомоги   Бо-

годухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Михайлом   Ко-

нозом проведено правову годину на тему: «Права 

та обов’язки неповнолітніх» для учнів 8 класів Бо-

годухівської ЗОШ I- III ступенів Богодухівської 

районної ради Харківської області. 

 

 

13.11.2019 В межах проекту «  Я маю право!» в при-

міщенні Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено круглий стіл на тему: «Актуальні пи-

тання розвитку правової спроможності територіаль-

них громад на Богодухівщині». Участь у заході 

приймали голова Шарівської селищної ради Бого-

духівського району Харківської області   Бабак 

А.О., голова Крисинської сільської ради Бого-

духівського району Харківської області   Бобрик В.А., голова Петропавлівської сільської ради Бо-

годухівського району харківської області   Стойчик В.М. та заступник начальника відділу правоп-

росвітництва та надання безоплатної правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайло   Коноз. 

 



15.11.2019 В рамках проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» за-

ступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги   Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Михайлом   Конозом про-

ведено правову годину на тему: «Права та обов’язки 

неповнолітніх» для учнів 8-9 класів Сазоно-Баланів-

ської ЗОШ I- II ступенів Богодухівської районної 

ради Харківської області. 

 

15.11.2019 В межах проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» заступни-

ком начальника відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги   Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ми-

хайлом   Конозом та заступником начальника Богодухівського 

районного відділу філії державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області Міністерства юстиції України Наталією   

Охмат проведено правову годину на тему: «Права та 

обов’язки дитини» для учнів 6 класів Богодухівської гімназії 

№ 1 Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

18.11.2019 року  В межах проекту «  Я маю право!» у примі-

щенні відділу соціального супроводу Коломацької селищної 

ради головним спеціалістом Відділу «  Коломацьке бюро право-

вої допомоги»   Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної правової допомоги Юрієм Межерицьким проведено 

семінар з працівниками установи. Тема семінару - «Права гро-

мадян у сфері житлово-комунальних послуг». 

 

 

19.11.2019 В межах проекту «  Я маю право!» в 

приміщенні Семеноярської філії КЗ «Богодухівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» Богодухівської районної 

ради Харківської області заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги   Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Михайлом   Конозом для учнів 5 -9 класів 

даного навчального закладу проведено інтерактив-

ний урок на тему: «Я маю право!». 

 



26.11.2019 В межах проекту «  Я МАЮ 

ПРАВО!» та акції «16 днів дій проти 

гендерного насильства» в приміщенні Полко-

вомикитівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Богодухівської районної ради Хар-

ківської області заступником начальника 

відділу правопросвітництва та надання безо-

платної правової допомоги   Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   Конозом для 

учнів старших класів даного навчального закладу проведено правову годину на тему : «Гендерна 

рівність та протидія домашньому насильству в сім’ї». 

 

 

27.11.2019 В рамках проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» 

заступником начальника відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги   Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Михайлом   Конозом 

прочитана лекція на тему: «Права та обов’язки непо-

внолітніх» для учнів 7 - 8 класів Богодухівської 

ЗОШ I- III ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області. 

 

29.11.2019 В межах проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допо-

моги   Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Михайлом   Конозом проведено правову годину на 

тему: «Права та обов’язки неповнолітніх» для учнів 7-х класів Крисинсь-

кого НВК Богодухівської районної ради Харківської області. 

 

 

 

03.12.2019 В межах проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» та з нагоди 

відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в примі-

щенні Богодухівського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Богодухівської РДА організовано та про-

ведено круглий стіл на тему: «Трудові права людей з інвалідні-

стю». Участь у заході приймали керівник Богодухівського рай-

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

годухівської РДА Наталія   Чуйко, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Михайло   Коноз та керівник Організації ветеранів України ради Богодухів-

ської районної організації ветеранів Харківської області. 



 

05.12.2019 В межах проекту «  Я МАЮ ПРАВО!» за-

ступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги   

Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   

Конозом проведено правову годину на тему: «Права та 

обов’язки неповнолітніх» для учнів 5-х класів 

Крисинського НВК Богодухівської районної ради Хар-

ківської області. 

 

09.10.2019 В межах проекту «  Я маю право!» та з нагоди Все-

українського дня безоплатної правової допомоги заступником 

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   

Конозом проведено правопросвітній захід на теми: «Гендерна 

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

нимо   булінг разом!!!», «  Кібербулінг» для учнів 8 - х класів Богодухівського ліцею №3 Харківсь-

кої області. 

 

10.12.2019 В межах проекту «  Я маю право!» та з нагоди Всеук-

раїнського дня безоплатної правової допомоги заступником на-

чальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   

Конозом в приміщенні Богодухівського районного будинку ку-

льтури Харківської області проведено правопросвітницьку 

лекцію на тему: «  STOP_SEXтинг» для учнів Богодухівського 

професійного аграрного ліцею Харківської області. 

 

 

11.12.2019 В рамках Всеукраїнського тижня права у Богодухів-

ській районній філії ХОЦЗ 11 грудня 2019 року був проведений 

захід для фахівців філії директором Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пе-

репелицею Д.М. В ході зустрічі обговорювалися основні кон-

ституційні права людини, інформація стосовно їх реалізації та 

основні шляхи захисту, у тому числі соціально незахищених 

верств населення, учасників антитерористичної операції (Опе-

рації об’єднаних сил), членів їх сімей, внутрішньо переміщених 

осіб. 

 



 

11.12.2019 З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної право-

вої допомоги заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги   Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Михайлом   Конозом проведено правоп-

росвітній захід на теми: «Зупинимо   булінг разом!!!», «  Кі-

бербулінг» для учнів 6 – 9 класів КЗ «Харківська санаторна 

школа» Харківської обласної ради. 

 

 

12.12.2019 З метою роз’яснення безробітним особливостей зако-

нодавства щодо працевлаштування та забезпечення позитивних 

зрушень у сфері трудових відносин 12 грудня 2019 року в рам-

ках Всеукраїнського тижня права був проведений семінар щодо 

легальної зайнятості. Провів семінар заступник начальника від-

ділу організації надання БВПД та робота з її подавачами Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Коваль В.В. 

 

 

 

12.12.2019 З нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової допо-

моги заступником начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги   Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   Конозом 

проведено профілактично–просвітницьку виховну годину на тему: «  

STOP_SEXтинг» для учнів Богодухівського медичного коледжу Харків-

ської області. 

 

  

 

 

 



 

13 грудня 2019 року В приміщеннні Коломацького 

ліцею імені Героя Радянського Союзу І. Є. Єгорова 

з метою утвердження поваги до права, підвищення 

рівня правової культури проведено інтелектуально - 

розважальний конкурс правопросвітницького харак-

теру «Правничі ігри», участь у якому приймали три 

команди з числа учнів 9-10 класів ліцею. Участь у 

підготовці заходу приймали Віктор   Дорожко нача-

льник Відділу «  Коломацьке бюро правової допо-

моги»   Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, Світлана   Ри-

нкова, учитель історії, правознавства та природознавства Коломацького ліцею, Антон   Кабаков та 

Марина   Мельник - члени Молодіжної ради при Коломацькій селищній раді. Захід проводився під 

егідою та за підтримки голови Коломацької селищної ради В.   Гуртового. 

 

17 грудня 2019 року В приміщенні Коломацького малого комунального підприємства технічної 

інвентаризації головним спеціалістом Відділу "  Коло-

мацьке бюро правової допомоги"   Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Юрієм   Межерицьким проведено 

семінар для працівників організації на тему: «Безопла-

тна передача земельної ділянки громадянам із земель 

державної і комунальної власності». 

 

 

18 грудня 2019 року В приміщенні Різуненківського старостату 

Коломацької селищної ради Харківської області відбувся круг-

лий стіл на тему: «Ведення особистого селянського господарс-

тва». Участь у заході приймали заступник голови Коломацької 

селищної ради Сергій   Беспалий, в.о. старости Різуненківського 

старостинського округу Валерій   Кись, провідний спеціаліст зе-

мельного відділу Коломацької селищної ради Сергій   Демче-

нко, член земельної комісії Різуненківського старостинського 

округу Надія Бусигіна та начальник Відділу «  Коломацьке бюро правової допомоги»   Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Віктор   Дорожко. В 

ході круглого столу розглядалися питання щодо створення та функціонування особистих селянсь-

ких господарств, правового режиму земель та майна особистого селянського господарства, розви-

ток зеленого туризму у громаді. 

 



18.12.2019 року  В приміщенні Коломацького відді-

лення поліції Валківського ВП ГУНП в Харківській об-

ласті для осіб, які перебувають на обліку у Коломаць-

кому районному секторі Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Міністерства юстиції 

України організовано та проведено лекцію-бесіду 

«Профілактика правопорушень серед засуджених». 

Участь у підготовці та проведенні 

правопросвітницького заходу приймали начальник Ко-

ломацького районного сектору Державної установи «Центр пробації» в Харківській області Тетяна   

Хемліна, начальник Відділу «  Коломацьке бюро правової допомоги»   Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Віктор   Дорожко та старший слідчий 

Коломацького відділення поліції Валківського  ВП ГУНП в Харківській області Олексій   Грице-

нко. 

 

19.12.2019 року В приміщенні відділу культури Колома-

цької селищної ради Харківської області головний спе-

ціаліст Відділу «  Коломацьке бюро правової допомоги»   

Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Юрій   Межерицький 

для працівників відділу культури та туризму Коломаць-

кої селищної ради провів правопросвітницький семінар. 

Тема семінару: «Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 

20.12.2019 В приміщенні Коломацької селищної ради Ха-

рківської області за ініціативи Відділу «  Коломацьке 

бюро правової допомоги»   Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги організовано та проведено круглий стіл на тему: 

«Стан реалізації права громадян на безоплатне отримання 

земельної ділянки». Участь у заході приймали начальник 

правового бюро Віктор   Дорожко, спеціалісти земель-

ного відділу та головний спеціаліст юридичного відділу 

Коломацької селищної ради. В ході круглого столу обго-

ворювалися питання стану реалізації права мешканців 

Коломачиини на безоплатне отримання земельної ділянки, проблеми та шляхи їх вирішення. 

 

23.12.2019 року  В приміщенні Коломацької районної держав-

ної лікарні ветеринарної медицини Харківської області фахів-

цями Відділу «  Коломацьке бюро правової допомоги»   Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги для працівників Коломацької районної дер-

жавної лікарні ветеринарної медицини та Коломацького  рай-

онного управління  Головного управління Держпродспожив-

служби в Харківській області організовано та проведено пра-

вопросвітницький семінар на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству». 

 



 

20 грудня 2019 року В приміщенні Центру з надання адмі-

ністративних послуг Коломацької селищної ради (ЦНАП) 

відбувся День відкритих дверей. Гостями заходу стали 

старшокласники ліцеїв Коломацької ОТГ, які цього дня 

відкрили для себе ще одну цікаву і важливу сторінку до-

рослого життя – отримання адміністративних послуг. Гі-

дами нового для школярів стали спеціалісти установи. Уч-

нівська молодь дізналася про правові засади, свободи і за-

конні інтереси громадян при отриманні адміністративних 

послуг. На запрошення голови Коломацької селищної 

ради Володимира Гуртового участь у заході приймав головний спеціаліст Відділу «  Коломацьке 

бюро правової допомоги»   Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Юрій   Межерицький, який познайомив молодь з історією виникнення системи 

безоплатної правової допомоги, напрямками діяльності правового бюро та місцевого центру, по-

рядком надання безоплатної правової допомоги, навів приклади успішної практики допомоги кліє-

нтам. 

 

 

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

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації.  

Наприклад: 

08 жовтня 2019 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 80 

опублікована стаття на тему: «ПРАВО ЗНАТИ» в якій були 

надані юридичні консультації керівника   Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги   Перепелиці Дмитра щодо врахування страхового стажу 

в період перебування у декретній відпустці. 

 

 

10 грудня 2019 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 97 - 98 

опублікована стаття на тему: «Як діяти покупцю, який випадково 

розбив чи пошкодив товар у магазині?» в якій надані юридичні 

консультації керівника   Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги   Перепелиці 

Дмитра щодо даного питання. 

 

 



28.12.2019 року в Інформаційному віснику Коломацької селищ-

ної ради Харківської області №25 опублікована стаття на правову 

тематику «Занурились у світ правових знань і практик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IV-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 

 

 

   
 

 

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

мадського захисту у кримінальних провадженнях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.10.2019 по 31.12.2019 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 723 звернення клієнтів. 681 особам надано правову консультацію, за наданням вторинної 

правової допомоги звернулось 42 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 

175 150 25 

2 Відділ «Валківське бюро» 198 188 10 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 155 152 3 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 195 191 4 

 Разом по МЦ 723 681 42 

              

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 44 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 4 доручення адвокатам та 40 

наказів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

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

них технологій 



    В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 4%

6 1%

90 12%

100 14%

2 0%

9 1%

25 3%

4 1%

117 16%

57 8%

23 3%

74 10%

55 8%

48 7%

30 4%

56 8%

Цивільне право

Цивільний ПРОЦЕС

Соціальне забезпечення

Виконання судових рішень

Інші питання

Трудове право

Адміністративне право 

Адміністративне правопорушення 

Житлове право

Земельне право

Кримінальне право

Кримінальний ПРОЦЕС

Пенсійне право

Податкове право

Сімейне право

Спадкове право



 

 

чоловіки 179 

жінки 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0,7%

47 10,7%

87 19,8%

95 21,6%

84 19,1%

68 15,5%

43 9,8%

13 3,0%

 від 30 до 39 років включно 

 від 40 до 49 років включно 

до 18 років

 від 18 до 29 років включно 

 від 50 до 59 років включно 

 від 60 до 69 років включно 

 від 70 до 79 років включно 

 понад 80 років.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

було прийнято:  

Малозабезпечені особи 31 76% 

Особи з інвалідністю 5 12% 

Ветерани та УБД 3 7% 

ВПО 1 2% 

Діти без окремих категорій 1 2% 
 

 

 

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

 здійснено 57 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 67 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги (здійснено 121 виїзд); 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та роз’яснень під час виїздів 

мобільних та діяльності дистанційного консультаційного пункту склала 353 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 193 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 111 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 32 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 ді-

ючих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову допо-

могу 

Кількість 

ОМС та ус-

танов - про-

вайдерів 

БПД, яким 

надано ме-

тодичну до-

помогу  

Кількість 

проведе-

них 

право-

просвіт-

ницьких 

заходів 

Кількість кліє-

нтів, яким на-

дано доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 
Разом по МЦ,   в тому 

числі: 

57/160 

 

67/193 65 111 2 

2 Богодухівський МЦ 
14/41 23/70 30 30 2 

3 Валківське бюро 
12/24 16/35 17 28 0 

4 Коломацьке бюро 
18/37 19/56 5 20 0 

5 Краснокутське бюро 
13/58 9/32 13 33 0 

           

 

 

 


