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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2020 рік у II-му кварталі  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 3 

4 

ЗМІСТ 
 

 

Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

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 

 

27.4

90

38.6
34.6

46.9
45

2002 2003

East West North



 

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

              У II-му кварталі 2020 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 2020 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.  

 

Розроблялись та підтримувались у актуальному стані карти правових потреб громад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 



 

На протязі кварталу з метою поширення інформації про систему БПД, в умовах карантин-

них обмежень було проведено 3 вуличних інформувань громадян:  

 

Наприклад: 

03.06.2020 вуличне інформування  м.Валки  

18.06.2020 вуличне інформування  м. Валки  

30.06.2020 смт Коломак 

 
 

 

 

 

 

 

 

В ході проведених заходів громадян було поінформовано про діяльність системи безоплатної пра-

вової допомоги, роз’яснено завдання та цілі БВПД, порядок отримання первинної та вторинної 

правової допомоги. 

 

 

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

ОМС та клієнтів, розміщувалась соціальна реклама. 

Наприклад: 

 

буклет «Поняття судимість»                        буклет «ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ» 

 

 

 

 

 

 

 

буклет «Соціальна додаткова відпустка на дітей»             буклет «Порушення карантину. Поради при  

                                                                                                 складенні протоколу» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

25.06.2020 начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбіт-

нєвою А.В. було виготовлено методичні рекомендації «Заходи запобігання поши-

ренню короно вірусу COVID - 19» 

 

 

 

25.06.2020 начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» 

Сбітнєвою А.В. було виготовлено методичні рекомендації «Надання безоплат-

ної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування» 

 

 

 

 

 

04.06.2020 розміщення соціальної реклами м. Валки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2020 розміщення соціальної реклами м. Валки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 розміщення соціальної реклами с. Кобзарівка Валківського 

району 

 

 

 

 

 

 



 

19.06.2020 розміщення соціальної реклами с. Високопілля Валківського рай-

ону 

 

 

 

 

 

Також, Богодухівським МЦ на протязі II-го кварталу 2020 року забезпечено поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих засобах масової інформації: 

Наприклад: 

10 квітня 2020 року в Богодухівській районній громадсько-інформацій-

ній газеті "МАЯК" № 15 (11354) опублікована стаття правового харак-

теру в якій надана юридична консультація керівника Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Перепелиці Д.М. щодо визначення терміну «Громадське місце». 

 

 

 

11 квітня 2020 року в Коломацькій районній громадсько-ін-

формаційній газеті "КОЛОМАЦЬКИЙ КРАЙ" № 15 (3964) 

опублікована стаття правового характеру в якій надана 

юридична консультація начальника відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги До-

рожко В.В. з приводу отримання коштів «дітям війни». 

 

 

15 травня 2020 року в газеті " ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР " № 20(886) 

опубліковані статті правового характеру в яких надані юридичні 

консультації фахівцями Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги щодо даних пи-

тань. 

 

 

 



 

22 травня 2020 року в газеті " ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР " № 21(886) опубліко-

вані статті правового характеру в яких надані юридичні консультації фахів-

цями Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги щодо даних питань. 

 

 

 

 

 

 

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

та розвиток системи надання правової допомоги населенню.  

02.06.2020 В приміщенні Степнянської сільсь-

кої ради Богодухівського району Харківської 

області відбулась робоча зустріч за участю фа-

хівця   Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допо-

моги   Коноз М.В. та Степнянського сільського 

голови   Какасенко О.М. В ході зустрічі було 

обговорено питання про співпрацю між   Бого-

духівським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги та Степ-

нянською сільською радою Богодухівського 

району Харківської області.  

 

05.06.2020 В приміщенні Кленівської сільської ради Бо-

годухівського району Харківської області відбулась ро-

боча зустріч за участю фахівця   Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги   Коноз М.В. та Кленівського сільського го-

лови   Браго Н.Л. В ході зустрічі було обговорено пи-

тання про співпрацю між   Богодухівським місцевим цен-

тром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та Кленівською сільською радою Богодухівського району 

Харківської області.  

 

 



09.06.2020 року  у приміщенні Коломацького районного сек-

тору філії державної установи «Центр пробації» в Харківсь-

кій області відбулася робоча зустріч начальника Коломаць-

кого районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області Тетяни Хемліної та началь-

ника відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги Віктора Дорожка. В ході зустрічі 

було проаналізовано стан співпраці між службами та визна-

чення подальших шляхів співпраці у проведенні спільних заходів у сфері соціальної адаптації осіб, 

які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, 

соціальної підтримки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. 

 

16.06.2020 робоча зустріч з сільським головою Кобзарівської сіль-

ської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2020 робоча зустріч з сільським головою Високо-

пільської сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

           В умовах карантину та обмеженнями пов’язаними з ним,  з метою правопросвітницької дія-

льності, працівники центру та бюро правової допомоги, на протязі звітного кварталу проводили 

лекції, бесіди, диспути, круглі столи та інші правопросвітницькі заходи застосовуючи  засоби он-

лайнзв’язку. 

Наприклад: 

29.04.2020 ВІДЕОКОНСУЛЬТАЦІЯ Директора 

Богодухівського МЦ з надання БВПД Перепелиці 

Д.М. 

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ: право чи обов'язок? 

 

 



 

04.05.2020  ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТУВАННЯ ГРОМА-

ДЯН ФАХІВЦЯМИ ВІДДІЛУ «  КОЛОМАЦЬКЕ БЮРО 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ»  

 

 

 

 

 

05.05.2020 ВІДЕОКОНСУЛЬТАЦІЯ Голов-

ного спеціаліста Коломацького бюро право-

вої допомоги Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Межерицького Ю.М. 

Особливості та терміни подання електронної 

декларації НАЗК у 2020 році. 

 

 

 

  06.05.2020  ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ-БЕСІДА « НОВІ ЗМІНИ 

В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ПОНОВ-

ЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ» 

 

В ході лекції-бесіди обговорено зміни, внесені в Земель-

ний кодекс України та Закон України «Про оренду зе-

млі», зокрема щодо поновлення договорів оренди землі, 

які діятимуть з 16 липня 2020 року та будуть поширюва-

тися на договори оренди, укладені після набрання чин-

ності змін у вказаних Законах. 

 

 

07.05.2020    З нагоди відзначення Міжнаро-

дного дня протидії булінгу, інтегратор Бого-

духівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги   Ко-

ноз Михайло підготував тематичну відео-

консультацію. 

 

 



 

08.05.2020    З нагоди відзначення Дня прими-

рення та Дня перемоги, інтегратор Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги   Коноз Михайло під-

готував відеоконсультацію на тему: "Соціальні 

гарантії військовослужбовців та членів їх сімей в 

особливий період". 

 

 

 

13.05.2020   З нагоди відзначення Дня ма-

тері, інтегратор Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги   Коноз Ми-

хайло підготував відеоконсультацію на 

тему: "Допомога при народженні ди-

тини". 

 

 

 

14.05.2020 З нагоди відзначення Міжнародного 

дня сім’ї, інтегратор Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги   Коноз Михайло підготував відеокон-

сультацію на тему: "Встановлення факту родин-

них відносин". 

 

 

 

18.05.2020 ВІДЕОКОНСУЛЬТАЦІЯ Ди-

ректора Богодухівського МЦ з надання 

БВПД Перепелиці Д.М. 

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРО-

БІТНОЇ ПЛАТИ: право чи обов'язок? 

 

 

 

 



26 травня 2020 року  З нагоди відзначення Міжнародного дня 

зниклих безвісті дітей, фахівець Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги   Коноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: 

"Що робити, якщо зникла дитина?". 

 

 

04.06.2020 З нагоди відзначення Міжнарод-

ного дня захисту дітей, фахівець Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги   Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію 

на тему: "Право дитини на безоплатну при-

ватизацію землі". 

 

 

10.06.2020 року працівниками відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було ор-

ганізовано та проведено онлайн-лекцію для фахівців від-

ділу у справах дітей та сім’ї Коломацької селищної ради на 

тему: "Надання допомоги постраждалим від домашнього та 

гендерно зумовленого насильства ", який пройшов у ре-

жимі онлайн. 

 

 

11.06.2020 З нагоди відзначення Всесвіт-

нього дня боротьби із дитячою працею, 

фахівець Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги   Коноз Михайло підготу-

вав відеоконсультацію на тему: "Праця ді-

тей". 

 

 

15.06.2020 З нагоди відзначення Дня захисту літніх лю-

дей, фахівець Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги   Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: "До-

говір дарування". 

 



 

16.06.2020 року працівниками відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги було органі-

зовано та проведено онлайн-лекцію для працівників Управ-

ління соціального захисту населення Коломацької районної 

державної адміністрації. Тема заходу: "Стягнення нарахова-

ної, але не виплаченої заробітної плати». 

 

17.06.2020 З нагоди відзначення Всесвітнього 

дня біженців, фахівець Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги   Коноз Михайло підготував 

відеоконсультацію на тему: "Пункти тимчасо-

вого розміщення біженців в Україні". 

 

 

 

25.06.2020 з нагоди відзначення Міжнародного дня 

боротьби проти зловживання наркотиками та їх не-

законного обігу, фахівець Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги   Коноз Михайло підготував відеокон-

сультацію на тему: "Відповідальність за зловжи-

вання наркотичними засобами". 

 

 

26.06.2020 З нагоди відзначення Дня Конституції 

України, фахівець Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги   Коноз Михайло підготував відеоконсуль-

тацію на тему: "Конституційне забезпечення реа-

лізації гарантій прав та свобод людини і громадя-

нина в Україні". 

 



 

30.06.2020 року працівниками відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги було організовано та проведено семінар на 

тему: "Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину». Участь у семі-

нарі приймали Юрій Межерицький, головний спеціа-

ліст правового бюро, старший лейтенант поліції Віта-

лій Пілютик, поліцейський офіцер громади Коломаць-

кого відділення поліції Валківського ВП ГУНП Укра-

їни в Харківській області, Любов Погорєлая, начальник служби у справах сім’ї та дітей Коломаць-

кої районної державної адміністрації Харківської області та її підлеглі. 

 

14.04.2020 року онлайн лекція для працівників куль-

тури «Відповідальність за порушення правил каран-

тину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2020 відео лекція                                                           23.04.2020 відео лекція  

«Відповідальність за порушення                                           «Домашнє насильство» 

 правил карантину» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.05.2020 онлайн захід для дітей                                    18.06.2020 відео лекція 

«Поняття булінг та як з ним боротися»                            «Позбавлення батьківських прав». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

05.06.2020 лекція для працівників Валківського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: 

«Визнання особи недієздатною» - 3 особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2020 круглий стіл столі з головою Кобзарівської сільсь-

кої ради, представником Валківського районного центру со-

ціальних служб для сім’ї дітей та молоді та представником 

Валківського РВ Головного управління   ГУ ДСНС України у 

Харківській області на тему: «Взаємодія суб’єктів державної 

влади» ході розмови було повідомлено про роботу платфо-

рми «WikiLegalAid» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            На протязі II-го кварталу 2020 року в Богодухівському МЦ проводились зустрічі з 

адвокатами, які взаємодіють з системою БВПД для проведення анкетування та вивчення пот-

реб адвокатів у навчанні, аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних пи-

тань співпраці. 

 

Проведено аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення укла-

дення контрактів з адвокатами БПД. 

1.2 Клієнти отримують якісні послуги БПД 



 

Також з метою виявлення проблем та пошуку шляхів їх вирішення, проведено ряд аналізів 

діяльності МЦ, передбачених планом діяльності надання правової допомоги Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на II-й квартал 2020 

року.  

 

 

 

 

 

 

 

Протягом II-го кварталу 2020 року працівники Богодухівського МЦ та підпорядкованих 

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

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

танційних пунктів консультування розширилися можливості надання як первинної так і вторинної 

правової допомоги для незахищених верств населення. Працівниками Богодухівського МЦ та 

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

ктів.  

 

 

Так, наприклад: 

 

 

  02.06.2020 В приміщенні Валківського районного відділу філії дер-

жавної установи «Центр пробації» в Харківській області Міністерства 

юстиції України відповідно до графіка роботи діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги відділу "Валківське 

бюро правової допомоги"  Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

17.06.2020 В приміщенні Богодухівського районного від-

ділу філії державної установи «Центр пробації» в Харківсь-

кій області Міністерства юстиції України діяв дистанцій-

ний пункт доступу до безоплатної правової допомоги   Бо-

годухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

 

1.3 Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 
своїх прав 

 



17.06.2020 В приміщенні Центру з надання адміністратив-

них послуг Богодухівської РДА Харківської області діяв ди-

станційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги   

Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.   Прийом громадян здійсню-

вали керівник ЦНАПу   Кириченко О.В. та керівник   Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги   Перепелиця Д.М. 

 

17.06.2020 В приміщенні Павлівської сільської ради Бого-

духівського району Харківської області діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги   Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Заступником начальника від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги   Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Михайлом   Ко-

нозом був проведений прийом громадян. 

 

 

 

18.06.2020 В приміщенні Крисинської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області діяв мобі-

льний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги   Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. Заступником 

начальника відділу правопросвітництва та надання без-

оплатної правової допомоги   Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги   Коноз М.В. був проведений прийом грома-

дян. 

 

23.06.2020 В приміщенні Зарябинської сільської ради Бо-

годухівського району Харківської області діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги   Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Заступником начальника від-

ділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги   Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги   Коноз М.В. 

був проведений прийом громадян. 

 

 



26.06.2020 В приміщенні Полковомикитівської за-

гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівсь-

кої районної ради Харківської області діяв мобі-

льний пункт доступу до БПД   Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. Начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами на-

дання безоплатної первинної правової допомоги   

Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги   Ко-

ноз М.В. був проведений прийом громадян. 

 

26 червня 2020 року в приміщенні Коломацького район-

ного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області Міністерства юстиції України 

діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 30.06.2020 року в приміщенні Управління соціального захисту насе-

лення Коломацької районної державної адміністрації Харківської 

області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Прийом громадян проводив начальник правового бюро 

Віктор Дорожко. На прийом завітали двоє мешканців громади з пи-

таннями, які стосувалися трудового та цивільного права. Громадяни, 

які прийшли на прийом, отримали кваліфіковану правову допомогу. 

 

 

 

1)10.06.2020 мобільна точка доступу в Ков’язькій селищній раді Валківського району Харківської 

області  

2)16.06.2020 мобільна точка доступу в Кобзарівській сілській раді Валківського району Харківської 

області  

3)19.06.2020 мобільна точка доступу в Високопілській сільській раді Валківського району Хар-

кіської області  

 

 

 

 

 



 

03.06.2020 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Охматом О.І. забезпечено роботу дистанційного пу-

нкту у Краснокутському районному відділі державної реєстрації ак-

тів цивільного стану.  

 

 

04.06.2020 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Охматом О.І. забезпечено роботу дистанційного пун-

кту у Краснокутському районному відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану.  

 

 

 

 

04.06.2020 Головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Охматом О.І. забезпечено роботу дистанційного пункту у Те-

риторіальному центрі соціального обслуговування громадян (надання со-

ціальних послуг). Звернулась 1 особа 

 

 

 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснено 3 виї-

зди для надання адресної правової допомоги.  

Наприклад: 

 26.06.2020 року начальник відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги»   Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Віктор Дорожко надав адресну правову 

допомогу в сел. Коломак Коломацького району Хар-

ківської області. Під час заходу було надано пер-

винну правову допомогу громадянці шляхом надання 

консультації, в ході якої було роз’яснено порядок 

тимчасової зміни місця голосування. Зокрема було 

роз’яснено положення пункту 3 статті 7 Закону Укра-

їни "Про Державний реєстр виборців", коли за моти-

вованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, ор-

ган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосу-

вання (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. 

 

 

 

 



04.06.2020 адресна допомога                          16.06.2020 адресна допомога в с. Кобзарівка 

 в м.Валки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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

про виконання квартального плану роботи за 1-й квартал 2020 року. Також проводились ро-

бочі наради з питань організації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що вини-

кають під час роботи,  з метою оцінки діяльності Центру та виявлення проблемних питань, 

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

моніторинг проведення правопросвітницької роботи Центру, забезпечено проведення систем-

ного аналізу звернень по БПД, кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок до-

ступу, проведення аналізу кількості актів наданих послуг адвокатами, кількості складених 

процесуальних документів працівниками МЦ, кількості виплачених коштів адвокатам за на-

дання БВПД та інших аналізів роботи Центру по пріоритетних напрямках. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 421 звернення клієнтів. 374 особам надано правову консультацію, 19 особам складено за-

яву, скаргу та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру). 

     За наданням вторинної правової допомоги звернулось 28 осіб.  

  Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість зареєс-

трованих звер-

нень 

Кількість звер-

нень по БППД 

Кількість отри-

маних письмо-

вих звернень 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правопросвітництва та надання безоплат-

ної правової допомоги 

165 142 23 

2 Відділ «Валківське бюро» 101 96 5 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 107 107 0 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 48 48 0 

 Разом по МЦ 421 393 28 

              

1.4 Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 27 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 9 доручень адвокатам та 18 на-

казів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

 

Адміністративне право  3 8% 

Адміністративне правопорушення  10 2% 

Житлове право 24 6% 

Земельне право 26 6% 

Кримінальне право 0 0% 

Кримінальний ПРОЦЕС 8 2% 

Пенсійне право 15 4% 

Податкове право 5 1% 

Сімейне право 72 17% 

Спадкове право 41 10% 

Трудове право 19 5% 

Цивільне право 39 9% 

Цивільний ПРОЦЕС 38 9% 

Соціальне забезпечення 13 3% 

Виконання судових рішень 44 10% 

Інші питання 32 8% 

 

                       

 

        

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 80 

жінки 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,5%

37 17,1%

55 25,5%

40 18,5%

33 15,3%

26 12,0%

16 7,4%

8 3,7%

 від 50 до 59 років включно 

 від 60 до 69 років включно 

 від 30 до 39 років включно 

 від 40 до 49 років включно 

 від 70 до 79 років включно 

 понад 80 років.

до 18 років

 від 18 до 29 років включно 



 

 

 

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

було прийнято:  

Малозабезпечені особи 19 70% 

Особи з інвалідністю 4 15% 

ВПО 1 4% 

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

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
2 7% 

Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі 
1 4% 

 

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

 здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 15 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

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

мобільних та діяльності дистанційного консультаційного пункту склала 53 особи, в тому числі  

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

консультаційних пунктів та 31 особа до дистанційних пунктів доступу до БПД; 



 надано методичну допомогу 70 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 56 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 126 інформаційний матеріал з питань надання БВПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість здій-

снених виїздів 

мобільних пун-

ктів/осіб, що 

отримали пра-

вову допомогу 

Кількість ді-

ючих дистан-

ційних пунк-

тів/осіб, що 

отримали 

правову до-

помогу 

Кількість 

ОМС та уста-

нов - провай-

дерів БПД, 

яким надано 

методичну 

допомогу  

Кількість про-

ведених право-

просвітниць-

ких заходів 

Кількість клієн-

тів, яким надано 

доступ до елект-

ронних сервісів 

МЮ 

 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 9/22 15/31 90 56 1 

1 
Богодухівський 

МЦ 4/11 2/3 23 20 0 

2 
Валківське 

бюро 3/6 2/4 34 22 1 

3 
Коломацьке 

бюро 0/0 6/11 9 12 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
2/5 5/13 24 2 0 

 

Директор Богодухівського МЦ  

з надання БВПД                                                                                  Перепелиця Д.М. 

 

 


