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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Богодухівським місцевим центром 

 з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2020 рік у III-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 III-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 ряд вуличних інформувань громадян:  

 

Наприклад: 

 01.07.2020 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено вуличне інформування в селищі Коломак 

Харківської області.  

 

 

 

03.07.2020 року начальник відділу «Коломацьке бюро пра-

вової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Віктор До-

рожко з метою інформування громадян про діяльність сис-

теми БПД провів вуличне інформування в селищі Коломак 

Харківської області. 

 

 

 

 07.07.2020 року З метою належної реалізації Законів України 

«Про безоплатну правову допомогу» працівниками Відділу «Ко-

ломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про-

ведено вуличне інформування в Шелестівському старостинсь-

кому окрузі Коломацької селищної ради Харківської області.  

 

 

09.07.2020 року працівниками Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

вуличне інформування в Покровському старостинському ок-

рузі Коломацької селищної ради Харківської області. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZpXLHsiKZo2QOgsUsaza7Zn9ITtNqwjaZghQio10xxoDIQxnpx7qwOc25lgsMFmnlJ_rlzaM96SoZKlcE9o5n2YEAEqj_djrnoF4XYadDS4c4EQvly3aiy-_HlqbeRjUEmCitTLraqLomXFJMzXgh-6wh-3qg9Zmh9Gq7douCclFGcVFpCcODG8wF87LUgb04lTt5aXcqzVCu1ADwVxEk_gMHw7-FR2-Rh_uzVLJA1jFYywU-uZZkf4IhNLXkmtQ_jsPX1nCMYE5msQge55Q9z_3xPQtpzW3nGRmNU8D4iybz-9HW5Cll1tsOUwyY2_j5e32HIEXlgq9UC0e4EUwtAw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZpXLHsiKZo2QOgsUsaza7Zn9ITtNqwjaZghQio10xxoDIQxnpx7qwOc25lgsMFmnlJ_rlzaM96SoZKlcE9o5n2YEAEqj_djrnoF4XYadDS4c4EQvly3aiy-_HlqbeRjUEmCitTLraqLomXFJMzXgh-6wh-3qg9Zmh9Gq7douCclFGcVFpCcODG8wF87LUgb04lTt5aXcqzVCu1ADwVxEk_gMHw7-FR2-Rh_uzVLJA1jFYywU-uZZkf4IhNLXkmtQ_jsPX1nCMYE5msQge55Q9z_3xPQtpzW3nGRmNU8D4iybz-9HW5Cll1tsOUwyY2_j5e32HIEXlgq9UC0e4EUwtAw&__tn__=%2ANK-R


15.07.2020 З метою належної реалізації Законів України 

«Про безоплатну правову допомогу» заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. проведено вуличне інформування в с. Павлівка, Бого-

духівського району, Харківської області.  

 

 

21.07.2020 З метою належної реалізації Законів України 

«Про безоплатну правову допомогу» заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. 

проведено вуличне інформування в смт. Гути, Богодухівсь-

кого району, Харківської області. 

 

 

24.07.2020 З метою належної реалізації Законів України 

«Про безоплатну правову допомогу» заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз М.В. проведено вуличне інформування в м. Богодухів, 

Харківської області. 

 

 

07.08.2020  начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєвою А.В. прове-

дено вуличне інформування громадян  в с. Каплунівка. 

 07.08.2020 року  З метою належної реалізації Законів Ук-

раїни «Про безоплатну правову допомогу» начальник Від-

ділу «Коломацьке бюро правової допомоги»   Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Віктор Дорожко провів вуличне інфор-

мування в Покровському старостинському окрузі Колома-

цької селищної ради Харківської області. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDMh3nPSkmRRdKjqVJfBHefdeB24obFcBcf76FJ0sbCRqy2Nhiu6a5KQQVKfZ6ViN1Oe0kKGizAbklwx-xV5JQtDqudRKPVbefZUkz-D-6k-TE8J_64q2YOfwyKgINerVXwi16Ofx9gX7N1vJxnL3RrALDpZQd2TG0lEmZOLUqoAPzRDjpR57UqA5oxcJHcI-8HbvQ1F-32N98cL7OOiSjXEk3QrM22L-tNBG49VKD5EA7_42K-3wAnISPmG6O4cxVuk2UrBpiSsRXIqPE9BwNWNG8yXoyO1UxxShQ17okvbI_uf7tqwsu3_qyHYBa7c3_wGS87e_Ua9wmUJGNPQii-fg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDMh3nPSkmRRdKjqVJfBHefdeB24obFcBcf76FJ0sbCRqy2Nhiu6a5KQQVKfZ6ViN1Oe0kKGizAbklwx-xV5JQtDqudRKPVbefZUkz-D-6k-TE8J_64q2YOfwyKgINerVXwi16Ofx9gX7N1vJxnL3RrALDpZQd2TG0lEmZOLUqoAPzRDjpR57UqA5oxcJHcI-8HbvQ1F-32N98cL7OOiSjXEk3QrM22L-tNBG49VKD5EA7_42K-3wAnISPmG6O4cxVuk2UrBpiSsRXIqPE9BwNWNG8yXoyO1UxxShQ17okvbI_uf7tqwsu3_qyHYBa7c3_wGS87e_Ua9wmUJGNPQii-fg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCrkJU8wSYibXPdDBYJb8tlahOMS5oxOgGBs2oOZ29_TggOAfijlGHJjJZc_3GycSSDljZjCZH0fVWQBABoL_wzSs_4OzA9W97vWcrnE2XNWB43LMSYTkFv9j85xZ4DWy94mmDez355BMeyJkFRm8qybQfSeKWsXq_tH1GZqEaODPfS8SD6m6ICAVrXg2EfuPaDdoMuJXbvD27WfbgEoBlweWxylxHfIFR0Daiag7m7hW_17znZEYf4kEYslTpxpPfE_i0ajHSc84-NmfkxMMhTK4ldNHEE14AI_QP0w9SNad0hDwZGKu2zDJjZ2Yxs38Gmyt5RcIbDtWQvJXcFgnbIrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCrkJU8wSYibXPdDBYJb8tlahOMS5oxOgGBs2oOZ29_TggOAfijlGHJjJZc_3GycSSDljZjCZH0fVWQBABoL_wzSs_4OzA9W97vWcrnE2XNWB43LMSYTkFv9j85xZ4DWy94mmDez355BMeyJkFRm8qybQfSeKWsXq_tH1GZqEaODPfS8SD6m6ICAVrXg2EfuPaDdoMuJXbvD27WfbgEoBlweWxylxHfIFR0Daiag7m7hW_17znZEYf4kEYslTpxpPfE_i0ajHSc84-NmfkxMMhTK4ldNHEE14AI_QP0w9SNad0hDwZGKu2zDJjZ2Yxs38Gmyt5RcIbDtWQvJXcFgnbIrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCrkJU8wSYibXPdDBYJb8tlahOMS5oxOgGBs2oOZ29_TggOAfijlGHJjJZc_3GycSSDljZjCZH0fVWQBABoL_wzSs_4OzA9W97vWcrnE2XNWB43LMSYTkFv9j85xZ4DWy94mmDez355BMeyJkFRm8qybQfSeKWsXq_tH1GZqEaODPfS8SD6m6ICAVrXg2EfuPaDdoMuJXbvD27WfbgEoBlweWxylxHfIFR0Daiag7m7hW_17znZEYf4kEYslTpxpPfE_i0ajHSc84-NmfkxMMhTK4ldNHEE14AI_QP0w9SNad0hDwZGKu2zDJjZ2Yxs38Gmyt5RcIbDtWQvJXcFgnbIrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZpXLHsiKZo2QOgsUsaza7Zn9ITtNqwjaZghQio10xxoDIQxnpx7qwOc25lgsMFmnlJ_rlzaM96SoZKlcE9o5n2YEAEqj_djrnoF4XYadDS4c4EQvly3aiy-_HlqbeRjUEmCitTLraqLomXFJMzXgh-6wh-3qg9Zmh9Gq7douCclFGcVFpCcODG8wF87LUgb04lTt5aXcqzVCu1ADwVxEk_gMHw7-FR2-Rh_uzVLJA1jFYywU-uZZkf4IhNLXkmtQ_jsPX1nCMYE5msQge55Q9z_3xPQtpzW3nGRmNU8D4iybz-9HW5Cll1tsOUwyY2_j5e32HIEXlgq9UC0e4EUwtAw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZpXLHsiKZo2QOgsUsaza7Zn9ITtNqwjaZghQio10xxoDIQxnpx7qwOc25lgsMFmnlJ_rlzaM96SoZKlcE9o5n2YEAEqj_djrnoF4XYadDS4c4EQvly3aiy-_HlqbeRjUEmCitTLraqLomXFJMzXgh-6wh-3qg9Zmh9Gq7douCclFGcVFpCcODG8wF87LUgb04lTt5aXcqzVCu1ADwVxEk_gMHw7-FR2-Rh_uzVLJA1jFYywU-uZZkf4IhNLXkmtQ_jsPX1nCMYE5msQge55Q9z_3xPQtpzW3nGRmNU8D4iybz-9HW5Cll1tsOUwyY2_j5e32HIEXlgq9UC0e4EUwtAw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZpXLHsiKZo2QOgsUsaza7Zn9ITtNqwjaZghQio10xxoDIQxnpx7qwOc25lgsMFmnlJ_rlzaM96SoZKlcE9o5n2YEAEqj_djrnoF4XYadDS4c4EQvly3aiy-_HlqbeRjUEmCitTLraqLomXFJMzXgh-6wh-3qg9Zmh9Gq7douCclFGcVFpCcODG8wF87LUgb04lTt5aXcqzVCu1ADwVxEk_gMHw7-FR2-Rh_uzVLJA1jFYywU-uZZkf4IhNLXkmtQ_jsPX1nCMYE5msQge55Q9z_3xPQtpzW3nGRmNU8D4iybz-9HW5Cll1tsOUwyY2_j5e32HIEXlgq9UC0e4EUwtAw&__tn__=%2ANK-R


20.08.2020 року З метою належної реалізації Закону Ук-

раїни «Про безоплатну правову допомогу» працівни-

ками Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги організовано та 

проведено вуличне інформування мешканців селища 

Коломак та населених пунктів Шелестівського старос-

тинського округу Коломацької селищної ради Харківсь-

кої області. 

 

 

17.09.2020 З метою посилення захисту прав громадян 

у сфері земельних відносин 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. 

Олександрівка, Богодухівського району, Харківської 

області.  

 

 

21.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охмат О.І. 

проведено вуличне інформування громадян  в смт. Краснокутськ. 

24.07.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охмат О.І.  

проведено вуличне інформування громадян  в с. Любівка. 

29.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охмат О.І. 

проведено вуличне інформування громадян  в смт. Краснокутськ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkWIsT9btNNmFvSW7C7OlyWqrAcx-y46COgfZ1Gu74XOypm6w_KPTfkSKd9pnwpDf6_AN5by8scblffYO4SH2rH4RDI1uh1zpxQn5EzDDQ9AXD-l3rQYqJKkC8q6EweER_CPaBy7J4w8eFKaJ050zZMl5U9zbS8y2_tqlhkfXT0FVN_S0iCwP0jdfUrI-pBP1hIgGioXU2dHRORDVT7NL2fRXbF9-V_RXQKomK6q5AdqLzWMXM4ll34hbyxgOlP0S109fYLX-m2gQVnZfFol5j9Y28OcAoVKHDMvH0kiXG_rhnvm3RGVeoz4BszYIrMUxqD-qqG7aL9PtJf-ktAjaCsdZ3hXhXJ49ppA0sqwVrZ7KAqblozJJ6&__tn__=%2ANK-R


09.07.2020 Вуличне інформування у м. Валки 

16.07.2020 Вуличне інформування у м. Валки 

23.07.2020 вуличне інформування в м. Валки. 

14.08.2020 вуличне інформування в м. Валки. 

19.08.2020 вуличне інформування в м. Валки. 

31.08.2020 вуличне інформування в м. Валки. 

07.09.2020 вуличне інформування в м. Валки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів, 

інше) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях 

22.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охмат О.І. 

забезпечено розміщення зовнішньої реклами в смт. Краснокутськ 

24.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охмат О.І. 

забезпечено розміщення зовнішньої реклами в с. Любівка. 



07.08.2020  начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Сбітнєвою А.В. забез-

печено розміщення зовнішньої реклами в с. Каплунівка. 

 

 

 

 

 

 

1.Високопільська сільська рада 

2.Гонтово-Ярська сільська рада 

 

3. м. Валки 

 

4. м. Валки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

інформації про безоплатну правову допомогу у друкованих та електронних засобах масової 

інформації: 

Наприклад: 

14 липня 2020 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 56 опубліко-

вана стаття на тему: «ХТО І ЧОМУ НЕ МАЄ ПРАВА НА СПАДКУ-

ВАННЯ» в якій надані юридичні консультації керівника Відділу 

«Валківське бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шуль-

жик ТО. щодо даного питання. 

 

 



 

16 липня 2020 року в газеті "СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ" № 57 опублікована 

стаття на тему: «НЮАНСИ СПАДКУВАННЯ В ЗАПИТАННЯХ ТА ВІД-

ПОВІДЯХ» в якій надані юридичні консультації керівника Відділу «Крас-

нокутського бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Сбітнєва А.В. щодо да-

ного питання. 

 

 

 

21 серпня 2020 року Висвітлення заходу 

https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1463327224055266 

21 серпня 2020 року Висвітлення заходу 

https://www.facebook.com/groups/upkharkiv/permalink/1055434991526028/ 

17 вересня 2020 року Висвітлення заходу 

https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1487418488312806/ 

17 вересня 2020 року Висвітлення заходу 

https://www.facebook.com/groups/upkharkiv/permalink/1076757396060454/ 

18 вересня 2020 року Висвітлення заходу 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738871800177475&id=100021639859572 

24 вересня 2020 року Висвітлення заходу 

https://gontivyar.blogspot.com/ 

15 липня 2020 року Стаття на тему: Стартує онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч» 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/76695 

13 липня  2020 року Стаття на тему: «Відпустка чи грошова компенсація?» 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/76694 

 

Публікації за липень 2020 року 

- Стаття на тему: «ВІДПУСТКА ЧИ ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ?». 

- Стаття на тему: «ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО «Виїзд дитини за кордон, у тому числі без згоди одного з 

батьків!» 

http://valky-rada.gov.ua/ua/правові-акценти/ 

14 липня 2020 року Стаття на тему: Стартує онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч» 

http://valky-rada.gov.ua/ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d1%94-

%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0/ 

09 липня 2020 року Стаття на тему: «Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» 

https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1426328657755123/ 

14 липня 2020 року Стаття на тему: Стартує онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч» 

https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1430576477330341/ 

15 липня 2020 року Стаття на тему: Захист прав дітей від насильства в сім'ї 

https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1431427880578534/ 

https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1463327224055266
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https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1487418488312806/
https://www.facebook.com/groups/upkharkiv/permalink/1076757396060454/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738871800177475&id=100021639859572
https://gontivyar.blogspot.com/
http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/76695
http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/76694
http://valky-rada.gov.ua/ua/правові-акценти/
http://valky-rada.gov.ua/ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://valky-rada.gov.ua/ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://valky-rada.gov.ua/ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0/
http://valky-rada.gov.ua/ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1426328657755123/
https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1430576477330341/
https://www.facebook.com/groups/988798971508096/permalink/1431427880578534/


14 липня 2020 року Стаття на сайті Стартує онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч» 

https://www.facebook.com/ValkivskaRDA/posts/557945004898405 

10 липня 2020 року Стаття на сайті: «Переваги офіційного працевлаштування» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3251663551558652&id=894721720586192 

14 липня 2020 року Стаття: Легальна зайнятість 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3267455893312751&id=894721720586192 

04 серпня 2020 року Стаття на тему: «ТРУДОВІ ПРАВА ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕКРЕ-

ТНІЙ ВІДПУСТЦІ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/77394 

11 серпня 2020 року Стаття на тему: «ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР» 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/77543 

Публікації за серпень 2020 року 1) Стаття на тему: «ТРУДОВІ ПРАВА ЖІНОК ЯКІ ПЕРЕБУВА-

ЮТЬ У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА.» 

2) Стаття на тему: «ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР» 

3) стаття на тему: «ПРОГУЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЬОГО» 

4) стаття на тему: «ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ПРИДБАНОГО В ІНТЕРНЕТ – МАГАЗИНІ» 

5) стаття на тему: «ПРАЦІВНИК ХВОРІЄ ТРИВАЛИЙ ЧАС: ЧИ МАЄ ПРАВО РОБОТОДАВЕЦЬ 

РОЗІРВАТИ З НИМ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР?» 

6) стаття на тему: «СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ З ОСОБИ, ЯКА ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМ» 

7) стаття на тему: «НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ. ЯК ПРА-

ВИЛЬНО ЙОГО ОФОРМИТИ НА РОБОТУ» 

http://valky-rada.gov.ua/ua/правові-акценти/ 

07 вересня 2020 року Стаття на тему: ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ РЕЄСТР 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/206/78504 

09 вересня 2020 року Стаття на тему: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ ЗІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО 

РЕЄСТРУ 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/78502 

 

11 вересня 2020 року Стаття на тему: ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯ-

НКИ В ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/78619 

15 вересня 2020 року Стаття на тему: ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/208/78695 

16 вересня 2020 року Стаття на тему: РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ/ПРАВА ОРЕНДИ НА 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/206/78750 

22 вересня 2020 року Стаття на тему: ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕ-

ЄСТРАЦІЇ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

http://valky-rda.kh.gov.ua/news/206/78930 
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Також проводились робочі зустрічі, на яких розглядались питання про подальшу співпрацю 

та розвиток системи надання правової допомоги населенню.  

13.08.2020 В приміщенні Кленівської сільської 

ради Богодухівського району Харківської області 

відбулась робоча зустріч за участю директора Бо-

годухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Перепе-

лиці Д.М. та Кленівського сільського го-

лови Браго Н.Л. В ході зустрічі було обговорено 

питання про співпрацю між Богодухівським місце-

вим центром з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги та Кленівською сільською радою 

Богодухівського району Харківської області. 

 

19.08.2020 В приміщенні Сіннянської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області відбу-

лась робоча зустріч за участю директора Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Перепелиці Д.М. та Сін-

нянського сільського голови Ольховського А.В. В 

ході зустрічі було обговорено питання про спів-

працю між Богодухівським місцевим центром з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Сіннянською сільською радою Богодухівського рай-

ону Харківської області. 

 

20.08.2020 року В приміщенні Центру надання адмініст-

ративних послуг Коломацької селищної ради Харківсь-

кої області відбулась робоча зустріч за участю началь-

ника Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги Віктора Доро-

жка та начальника Центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) Коломацької селищної ради Дарії Ме-

жерицької. В ході зустрічі було обговорено питання про 

співпрацю між  відділом «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського МЦ БВПД та ЦНАП Коло-

мацької селищної ради Харківської області. 



 

17.09.2020 В приміщенні Олександрівської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області відбулась ро-

боча зустріч за участю директора Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги Перепелиці Д.М. та Олександрівського сільського 

голови Глущенка С.О. В ході зустрічі було обговорено пи-

тання про співпрацю між Богодухівським місцевим цент-

ром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Олександрівською сільською радою Богодухівського рай-

ону Харківської області. 

 

23.09.2020 В приміщенні Губарівської сільської ради Богоду-

хівського району Харківської області відбулась робоча зу-

стріч за участю директора Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Перепе-

лиці Д.М. та Губарівського сільського голови Каплунівсь-

кої Ю.М. В ході зустрічі було обговорено питання про спів-

працю між Богодухівським місцевим центром з надання без-

оплатної вторинної правової допомоги та Губарівською сіль-

ською радою Богодухівського району Харківської області. 

 

14.07.2020 робоча зустріч з начальником Валківського 

РЦСССДМ «Взаємодія організацій та спільна робота орга-

нів». 

 

 

 

 

 

18.09.2020 робоча зустріч з сільським головою Перекіпська сільської ради 

24.09.2020 робоча зустріч з сільським головою Шарівської сільської ради 

 

21.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро право-

вої допомоги» Охмат О.І. проведено робочу зустріч з начальником від-

ділу у Краснокутському районі Головного управління Держгеокадастру 

в Харківській області Боряк І.В., щодо співпраці при проведенні виїзних 

консультувань з питань земельних правовідносин.  

 

 



 

31.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Охмат О.І. проведено робочу зустріч з головою Оле-

ксіївської сільської ради Лучковською Л.О. з метою залучення зовні-

шніх ресурсів  

 

 

 

 

07.08.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро право-

вої допомоги» Охмат О.І. проведено робочу зустріч з в.о.голови Каплу-

нівської сільської ради Кравцовою Н.П. з метою залучення зовнішніх ре-

сурсів  

 

 

 

 

18.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Охмат О.І.  проведено робочу зустріч з головою Ко-

стянтинівської селищної ради  Конюшенко Ю.В. з метою залучення 

зовнішніх ресурсів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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

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

бесіди, диспути, круглі столи та інші правопросвітницькі заходи, застосовувались  засоби онлайн 

зв’язку. 



Наприклад: 

01.07.2020 року працівниками відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було організовано та проведено лекцію для працівни-

ків КП «Виробниче управління житлово-комунального господарства» Ко-

ломацької селищної ради. Тема лекції: «Запобігання нелегальній трудовій 

міграції та торгівлі людьми». 

 

 

03.07.2020 року працівниками відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було 

організовано та проведено семінар для фахівців відділу у 

справах дітей та сім’ї Коломацької селищної ради на тему: 

"Новели у Кримінальному Кодексі України». До участі у 

семінарі було запрошено дільничного офіцера поліції Ко-

ломацького відділення поліції Валківського ВП ГУНП в 

Харківській області старшого лейтенанта поліції Віталія 

Пілютика. 

  

07 липня 2020 року начальник відділу "Коломацьке бюро правової допо-

моги" Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Віктор Дорожко для фахівців Шелестівського старос-

тату Коломацької селищної ради провів семінар на тему «Позбавлення ба-

тьківських прав: процедура та документи». 

 

 

06.07.2020 року у приміщенні відділу з надання соціальних 

послуг Коломацької селищної ради Харківської області від-

бувся тристоронній тематичний правопросвітницький круг-

лий стіл, в ході якого розглядалося питання щодо доступу 

до правової допомоги для людей похилого віку, осіб з інва-

лідністю та пенсіонерів. 

 

 

 



09.07.2020 У приміщенні Покровського старостату Ко-

ломацької селищної ради Харківської області за ініціа-

тиви відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» 

Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги для фахівців старос-

тату було організовано та проведено заняття «Стан ре-

алізації права громадян на безоплатне отримання земе-

льної ділянки». 

 

 

10 липня 2020 року У приміщенні відділу освіти, молоді та спорту 

Коломацької селищної ради відбувся круглий стіл на тему: «Законо-

давчі ініціативи щодо захисту прав дітей» за участю представників 

Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

відділу освіти, молоді та спорту Коломацької селищної ради Харків-

ської області та Коломацького відділення поліції Валківського ВП 

ГУНП в Харківській області. 

 

 

 

20.07.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. проведено лекцію «Які існують 

обмеження щодо отримання подарунків посадовцями» для пра-

цівників Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Краснокутської районної ради. 

 

 

21.07.2020 З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи се-

ред сільської місцевості на базі Гутянської селищної бібліотеки-філії Бо-

годухівської ЦБС заступником начальника відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз М.В. про-

ведено семінар для місцевих жителів селища. Тема семінару: "Актуальні 

зміни в земельному законодавстві". 

 

 

 

 

 



28.07.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. проведено лекцію «Які існують 

обмеження щодо отримання подарунків посадовцями» для 

працівників Краснокутського районного відділу ДВС Східного між-

регіонального управління Міністерства юстиції м. Харків. 

   

 

 

04.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. у Краснокутському районному від-

ділі філії ДУ «Центр пробації» у Харківській обл.. було проведено 

правопросвітницький захід з питань земельних правовідносин 

«Щодо прав та способів захисту земельних прав». 

  

 

 

10 серпня 2020 року  Працівниками Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було організовано та проведено 

лекцію для працівників Коломацької районної дер-

жавної лікарні ветеринарної медицини ( РДЛВМ ). 

Тема лекції: «Безоплатна передача земельної 

ділянки громадянам із земель комунальної і 

державної власності». 

 

 

11.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

вової допомоги» Охмат О.І. проведено правопросвітницький захід з 

питань земельних правовідносин «Порядок реєстрації права власності 

на земельну ділянку» для працівників Краснокутської районної дер-

жавної лікарні ветеринарної медицини  

 

 

 

 

 

 

 



12.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. у Краснокутському районному 

відділі філії ДУ «Центр пробації» у Харківській обл. було прове-

дено лекцію «Запобігання безробіттю, роз’яснення змісту ключо-

вих реформ пенсійного законодавства ».  

 

 

12.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро право-

вої допомоги» Охмат О.І. було проведено правопросвітницький захід з 

питань земельних правовідносин «Щодо прав та способів захисту зе-

мельних прав »для працівників ПАТ «Послуга»  

 

 

11.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у 

сфері земельних відносин в приміщенні Коломацького 

районного сектору Державної установи «Центр пробації» 

у Харківській області працівниками Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було організовано та проведено лекцію «Безо-

платна передача земельної ділянки громадянам із земель 

комунальної і державної власності». 

 

13.08.2020 В приміщенні Кленівської сільської ради для місце-

вих жителів та працівників сільської ради працівниками Богоду-

хівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги організовано та проведено правопросвітницький 

семінар на тему: «Як органи місцевого самоврядування і дер-

жава можуть відповісти на правові потреби громад?» 

 

 

13.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у 

сфері земельних відносин в приміщенні Кленівської сіль-

ської ради, Богодухівського району, Харківської області 

для місцевих жителів та працівників сільської ради заступ-

ником начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз М.В. організовано та проведено правопросвіт-

ницька лекція на тему: «Земельна реформа в Україні». 

 



14.08.2020  начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» 

Сбітнєвою А.В. проведено правопросвітницький захід з питань земельних пра-

вовідносин «Розірвання договору оренди земельної ділянки (паю)» для праців-

ників Костянтинівської селищної ради  

 

 

 

17.08.2020  начальником відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги» Сбітнєвою А.В. проведено правопросвітницький захід з 

питань земельних правовідносин «Приватизація земельної ділянки 

біля житлового будинку» для працівників Краснокутського дошкі-

льного навчального закладу № 2  

 

 

19.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро право-

вої допомоги» Охмат О.І. у Краснокутському районному відділі філії 

ДУ «Центр пробації» у Харківській обл.. було проведено правопросвіт-

ницький захід з питань земельних правовідносин «Приватизація земе-

льної ділянки біля житлового будинку ».  

 

 

19.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у сфері 

земельних відносин в приміщенні Сіннянського сільського 

клубу, Богодухівського району, Харківської області для міс-

цевих жителів заступником начальника відділу правопросвіт-

ництва та надання безоплатної правової допомоги Богодухів-

ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз М.В. організовано та проведено право-

просвітницьку лекцію на тему: «Земельна реформа в Україні». 

 

 

19.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у сфері зе-

мельних відносин в приміщенні Комунального підприємстві 

«Коломацьке виробниче управління житлово-комунального гос-

подарства» (КП ВУЖКГ) головним спеціалістом Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Юрієм Межерицьким організовано та проведено правопро-

світницьку лекцію на тему: «Безоплатна передача земельної ді-

лянки громадянам із земель комунальної і державної власності». 

 



 

19 серпня 2020 року В приміщенні Коломацького селищ-

ного будинку культури працівниками Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги організовано та проведено лекцію для працівників 

Управління культури та туризму Коломацької селищної 

ради. Тема лекції: «Безоплатна передача земельної діля-

нки громадянам із земель комунальної і державної власно-

сті». 

 

21.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у 

сфері земельних відносин в приміщенні Коломацького 

районного сектору Державної установи «Центр проба-

ції» у Харківській області начальником Відділу «Коло-

мацьке бюро правової допомоги» Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги Віктором Дорожко за участю начальника 

Коломацького районного сектору пробації Тетяни Хе-

мліної було організовано та проведено лекцію на тему: 

«Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із 

земель комунальної і державної власності» для осіб, які 

перебувають на обліках в секторі пробації. 

 

 

 21 серпня 2020 року В приміщенні земельного від-

ділу Коломацької селищної ради головним спеціаліс-

том Відділу "Коломацьке бюро правової допомоги" 

Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги Юрієм Межериць-

ким організовано та проведено семінар з працівни-

ками земельного відділу. Тема семінару: «Основні 

положення Закону про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо обігу земель сільсько-

господарського призначення». 

 

 



 21.08.2020 року З метою посилення захисту прав грома-

дян у сфері земельних відносин в приміщенні Управ-

ління соціального захисту населення Коломацької район-

ної державної адміністрації Харківської області для пра-

цівників управління начальником Відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Віктором Дорожко організовано та проведено пра-

вопросвітницьку лекцію на тему: «Земельна реформа в 

Україні». 

 

 

25.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у 

сфері земельних відносин в приміщенні Шарівської ЗОШ 

I-III ст., Богодухівської районної ради, Харківської області 

для керівництва школи та вчителів заступником началь-

ника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз 

М.В. організовано та проведено правопросвітницька лек-

ція на тему: «Земельна реформа в Україні». 

 

 

27.08.2020 З метою посилення захисту прав громадян у 

сфері земельних відносин в приміщенні Заміської сільської 

ради, Валківського району, Харківської області для місце-

вих жителів начальником відділу "Валківське бюро право-

вої допомоги" Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Шульжик Тетя-

ною організовано та проведено правопросвітницьку лекцію 

на тему: «Зміни умов обігу земель сільськогосподарського 

призначення. Державний аграрний реєстр» . 

 

06.07.2020 лекція з працівниками РЦСССДМ «Соціальні гарантії особам, які 

усиновили дитину, опікунам та піклувальникам будинку сімейного типу»  

 

 

 

 

 

 

 

 



07.07.2020 лекція у відділі Валківського районного сектору філії Дер-

жавної установи "Центр пробації" в Харківській області тема: «Права 

національних меншин в Україні», «Робота довідково інформаційної 

платформи вікілегалайд»  

 

 

 

05.08.2020 правопросвітницький семінар для осіб, які пере-

бувають у Валківській районній філії Харківського облас-

ного центру зайнятості, як безробітні на тему: «Трудові 

права жінок, які перебувають у декретній відпустці у разі 

ліквідації підприємства» 

 

 

11.08.2020 лекція у відділі Валківського районного сектору 

філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській об-

ласті тема: «Відповідальність за куріння у громадських і за-

боронених місцях»   

 

 

 

 

16.09.2020 правопросвітницький захід для працівників 

Валківського ДНЗ “Веселка” на тему: «Робота бюро пра-

вової допомоги. Його завдання та функції» 

 

 

 

 

17.09.2020 17 вересня 2020 року правопросвітницький захід 

для працівників Валківського ДНЗ “Берізка” на тему: «Робота 

бюро правової допомоги. Його завдання та функції» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            На протязі III-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. 

 

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 III-й квартал 2020 

року.  

 

 

 

 

 

 

 

Протягом III-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: 

07.07.2020 В приміщенні Шелестівського старостинського округу 

Коломацької селищної ради Харківської області діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу «Колома-

цьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

08.07.2020 В приміщенні Богодухівського районного відділу фі-

лії державної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

1.2 Клієнти отримують якісні послуги БПД 

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

 



 

08.07.2020 року в приміщенні Шляхівського старостинського 

округу Коломацької селищної ради Харківської області діяв 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

09.07.2020 року в приміщенні Покровського старостату 

Коломацької селищної ради Харківської області діяв мо-

більний пункт доступу до безоплатної правової допомоги 

відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

 

15.07.2020 В приміщенні Павлівської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області діяв мобі-

льний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

17.07.2020 В приміщенні Забродівської сільської ради Бо-

годухівського району Харківської області діяв мобільний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Богоду-

хівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 



 

 

20.07.2020 В приміщенні Крисинської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області діяв мобі-

льний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

21.07.2020 В приміщенні Гутянської селищної ради Богоду-

хівського району Харківської області діяв мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги. 

 

 

 

23.07.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. забезпечено роботу 

дистанційного пункту в Краснокутському районному відділі 

ДРАЦС (1 ос.) 

 

 

23.07.2020 В приміщенні Сазоно - Баланівської сільсь-

кої ради Богодухівського району Харківської області 

діяв мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

24.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. забезпечено виїзний прийом гро-

мадян в мобільному консультаційному пункті  Любівської сіль-

ської ради. Звернулося 4 особи. 

 

 



 

31.07.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги» Охмат О.І.  забезпечено виїзний прийом громадян в мобільному кон-

сультаційному пункті  Олексіївської сільської ради. Звернулося 5 осіб. 

 

 

 

 

05.08.2020 В приміщенні Павлівської сільської ради Богодухів-

ського району Харківської області діяв мобільний пункт дос-

тупу до безоплатної правової допомоги Богодухівського місце-

вого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги. 

 

06.08.2020 головним спеціаліс-

том відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» Охмат О.І. 

забезпечено роботу дистанційного пункту в Краснокутському рай-

онному відділі ДРАЦС  

 

 

 

07.08.2020  головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І.  забезпечено виїзний прийом 

громадян в мобільному консультаційному пункті  Каплунівської 

сільської ради. Звернулося 5 осіб. 

 

 

 

 

14.08.2020  начальником відділу «Краснокутське бюро правової допомоги» 

Сбітнєвою А.В. забезпечено виїзний прийом громадян в мобільному консуль-

таційному пункті  Костянтинівської селищної ради.  

 

 

 

 



 

18.08.2020 року  В приміщенні Шелестівського старостинсь-

кого округу Коломацької селищної ради Харківської області 

діяв мобільний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Відділу «Коломацьке бюро правової допомоги» Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. 

 

 

19 серпня 2020 року В приміщенні Комунального підпри-

ємстві «Коломацьке виробниче управління житлово-кому-

нального господарства» КП ВУЖКГ) діяв дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

19.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське 

бюро правової допомоги» Охмат О.І. забезпечено роботу ди-

станційного пункту у Краснокутському районному відділі 

філії ДУ «Центр пробації» у Харківській обл. 

 

 

 

 

19.08.2020 В приміщенні Сіннянської сільської ради Богоду-

хівського району Харківської області діяв мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

19.08.2020 В приміщенні Богодухівського районного відділу 

філії державної установи «Центр пробації» в Харківській об-

ласті Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 



 

20.08.2020 року В приміщенні Різуненківського старостинського 

округу, Коломацької селищної ради, Харківської області діяв мобі-

льний пункт доступу до безоплатної правової допомоги Відділу 

«Коломацьке бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

21 серпня 2020 року В при-

міщенні Управління соціального захисту населення Коло-

мацької районної державної адміністрації Харківської обла-

сті діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної право-

вої допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. 

 

 

21 серпня 2020 року  В приміщенні Коломацького районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області Мі-

ністерства юстиції України діяв дистанційний пункт доступу до безо-

платної правової допомоги Відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги. 

 

 

 

 

02.09.2020 В приміщенні Богодухівського районного 

відділу філії державної установи «Центр пробації» в Хар-

ківській області Міністерства юстиції України діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 



04.09.2020 В приміщенні Богодухівського районного відділу 

ДРАЦС Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної пра-

вової допомоги Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

18.09.2020 В приміщенні Богодухівського районного відділу 

філії державної установи «Центр пробації» в Харківській об-

ласті Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги Богодухівсь-

кого місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги. 

 

 

 

22.09.2020 В приміщенні Центру з надання адміністратив-

них послуг Богодухівської РДА Харківської області діяв ди-

станційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги.   

 

 

 

27.07.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Охмат О.І. забезпечено роботу дистанційного пункту у Красно-

кутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Харківській обл.  

 

 

 

 



04.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро пра-

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

кту у Краснокутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» 

у Харківській обл.  

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги» Охмат О.І. забезпечено роботу 

дистанційного пункту у приміщенні Територіального центру со-

ціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красно-

кутської районної ради. 

 

 

 

 

 

05.08.2020 В приміщенні Богодухівського районного від-

ділу філії державної установи «Центр пробації» в Харків-

ській області Міністерства юстиції України діяв дистан-

ційний пункт доступу до безоплатної правової допо-

моги Богодухівського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

10 серпня 2020 року в приміщенні Коломацької районної 

державної лікарні ветеринарної медицини Харківської 

області діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги відділу «Коломацьке бюро правової 

допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



 

12.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Охмат О.І. забезпечено роботу дистанційного пункту у Красно-

кутському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» у Харківській обл. 

 

 

 

 

 

 

11.08.2020 В приміщенні Коломацького районного сектору фі-

лії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області 

Міністерства юстиції України діяв дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

12.08.2020 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.   

 

 

 

18.08.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової 

допомоги» Охмат О.І. забезпечено роботу дистанційного пункту у примі-

щенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соці-

альних послуг) Краснокутської районної ради. 

 

 

 



06.08.2020 В приміщенні Комунальної установи Бо-

годухівський геріатричний пансіонат, Департаменту 

праці та соціального захисту населення, Харківської 

обласної державної адміністрації діяв виїзний консу-

льтативний пункт Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

13.08.2020 В приміщенні Кленівської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області відбулося 

виїзне консультування з питань земельних правовід-

носин фахівцями Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

19.08.2020 В приміщенні Сіннянського сільського клубу, 

Богодухівського району, Харківської області відбулося виї-

зне консультування з питань земельних правовідносин фа-

хівцями Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

25.08.2020 В приміщенні Шарівської селищної ради, Бо-

годухівського району, Харківської області відбулося ви-

їзне консультування з питань земельних правовідно-

син фахівцями Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 



03.07.2020 Фахівець Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію 

на тему: "Кодекс етики депутатів місцевого рівня". 

 

 

 

06.07.2020 З нагоди відзначення Дня родини в Укра-

їни, фахівець Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: 

"Встановлення факту родинних відносин". 

 

 

10 липня 2020 року З нагоди відзначення Дня родини в Ук-

раїни, фахівець Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Коноз Ми-

хайло підготував відеоконсультацію на тему: "Правове ре-

гулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у циві-

льному шлюбі". 

 

 

 

17.07.2020 року З нагоди відзначення Дня прийняття 

Декларації про державний суверенітет України, фахі-

вець Богодухівського місцевого центру з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги Коноз Ми-

хайло підготував відеоконсультацію на тему: "Декла-

рація про державний суверенітет України та її істори-

чне значення". 

 

 

24.07.2020 Фахівець Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію на 

тему: "Земельна реформа в Україні". 

 

 

 



 

29.07.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію на 

тему: "Оформлення постійного догляду за особами, які 

його потребують (особи з інвалідністю, громадяни по-

хилого віку)". 

 

03.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: 

"Грошова компенсаційна виплата непрацюючій особі, 

яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи або 

за особою, яка досягла 80-річного віку". 

 

06.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: 

"Порядок виділення земельної ділянки в натурі під осо-

бисте селянське господарство". 

 

 

10.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: "По-

рядок надання земельних ділянок для сільськогосподар-

ських потреб". 

 

 

 

12.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: "Поря-

док та умови створення особистого селянського господарс-

тва". 

 

 

 

 



14.08.2020 З нагоди відзначення Міжнародного дня 

молоді, фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію 

на тему: "Податкова знижка на навчання". 

 

 

 

 

17.08.2020 З нагоди відзначення Всесвітнього дня 

безпритульних тварин, фахівець Богодухівського міс-

цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги Коноз Михайло підготував відеокон-

сультацію на тему: "Відповідальність за жорстоке по-

водження з тваринами". 

 

 

18.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: 

"Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям: порядок 

призначення, строки виплат та необхідні документи". 

 

 

19.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Ко-

ноз Михайло підготував відеоконсультацію на тему: 

"Право учасників АТО/ООС на отримання земельних ді-

лянок". 

 

 

24.08.2020 З нагоди відзначення Дня незалежності 

України, фахівець Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію 

на тему: "24 серпня - День Незалежності України". 

 

 

 



25.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Коноз Михайло підготував відеоконсу-

льтацію на тему: "Визнання права власності на 

земельну частку (пай)". 

 

 

26.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого цен-

тру з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію на 

тему: "Безоплатна передача земельної ділянки грома-

дянам із земель державної і комунальної власності". 

 

 

28.08.2020 Фахівець Богодухівського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допо-

моги Коноз Михайло підготував відеоконсультацію на 

тему: "Конституційне забезпечення реалізації гарантій 

прав та свобод людини і громадянина в Україні". 

 

 

 

Також працівниками Богодухівського МЦ та його структурних підрозділів здійснено 11 виї-

здів для надання адресної правової допомоги.  

Наприклад: 

 17.07.2020 року Головним спеціалістом відділу «Коломацьке 

бюро правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрієм Меже-

рицьким здійснена адресна правова допомога в с. Білоусове Ко-

ломацького району Харківської області. 

 

 

23.07.2020  Головним спеціалістом Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Юрієм Меже-

рицьким здійснена адресна правова допомога мешканцю се-

лища Коломак, Коломацького району, Харківської області. 

 

 



 

24.07.2020 Заступником начальника відділу правопросві-

тництва та надання безоплатної правової допомоги Бого-

духівського місцевого центру з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги Михайлом Конозом здійснена 

адресна правова допомога в м. Богодухів, Харківської об-

ласті. 

 

 

 

30.07.2020 головним спеціалістом відділу «Краснокутське бюро правової до-

помоги» Охмат О.І. надано адресну безоплатну правову допомогу гр. Реше-

тник К.Я. 1939 р/н. 

 

 

 

 

 07.08.2020 року Начальником Відділу «Коломацьке бюро 

правової допомоги» Богодухівського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги Віктором До-

рожко здійснено адресну правову допомогу жительці с. По-

кровка, Коломацького району, Харківської області. 

 

 

20.08.2020 року Головним спеціалістом Відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрієм Межерицьким здійснено адресну 

правову допомогу мешканці селища Коломак, Коломацького району, Хар-

ківської області. 

  

 

 

 

25 вересня 2020 року начальник відділу «Коломацьке бюро право-

вої допомоги» Богодухівського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги Віктор Дорожко надав адре-

сну правову допомогу двом мешканкам сел. Коломак Коломацького 

району Харківської області. 

 



 

11.09.2020  року начальник відділу «Коломацьке бюро правової допо-

моги» Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Віктор Дорожко надав адресну правову допомогу мешка-

нці с. Різуненкове Коломацького району Харківської області. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Богодухівським МЦ за звітний період проведено аналіз діяльності Центру, оприлюднено 

звіт про виконання квартального плану роботи за 2-й квартал 2020 року. Також проводились 

робочі наради з питань організації роботи Центру, обговорювались проблемні питання що ви-

никають 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 01.07.2020 по 30.09.2020 року  Богодухівським місцевим центром з надання БВПД 

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

ровано 966 звернень клієнтів. 861 особам надано правову консультацію, 40 особам складено заяву, 

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

     За наданням вторинної правової допомоги звернулось 65 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 

300 259 41 

2 Відділ «Валківське бюро» 233 213 20 

3 Відділ «Коломацьке бюро» 218 214 4 

4 Відділ «Краснокутське бюро» 215 215 0 

 Разом по МЦ 966 901 65 

              

1.4 Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 66 (з урахуванням 

залишку з минулого кварталу) рішень про надання БВПД, надано 6 доручень адвокатам та 60 на-

казів штатним працівникам  МЦ.  

По 0 письмовим зверненням надано  відмову у наданні БВПД. 

  

   В звітному кварталі клієнти зверталися з наступних питань: 

 

Адміністративне право  
57 6% 

Адміністративне правопорушення  15 2% 

Житлове право 69 7% 

Земельне право 98 10% 

Кримінальне право 13 1% 

Кримінальний ПРОЦЕС 14 1% 

Пенсійне право 32 3% 

Податкове право 17 2% 

Сімейне право 237 25% 

Спадкове право 79 8% 

Трудове право 32 3% 

Цивільне право 65 7% 

Цивільний ПРОЦЕС 51 5% 

Соціальне забезпечення 39 4% 

Виконання судових рішень 78 8% 

Інші питання 70 7% 

 

                       

 

        

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки 185 

жінки 364 

 

 

 

 
 

 

 

5 0,9%

73 13,3%

107 19,5%

95 17,3%

107 19,5%

91 16,6%

51 9,3%

20 3,6%

до 18 років

 від 18 до 29 років включно 

 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.



 

 

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

було прийнято:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 80%

3 5%

1 2%

1 2%

2 3%

5 8%

1 2%

ВПО

Ветерани війни та особи, на яких поширюється 

дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту

Особи, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі

Малозабезпечені особи

Особи з інвалідністю

Діти без окремих категорій 

Діти, позбавлені батьківського піклування



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

 здійснено 44 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 53 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 223 особу, в тому числі  

114 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

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

 надано методичну допомогу 173 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 148 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 148 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: 
44 / 114 53 / 109 173 148 1 

1 
Богодухівський 

МЦ 
11/32 8/11 40 47 0 

2 
Валківське 

бюро 
10/18 10/18 52 35 1 

3 
Коломацьке 

бюро 
12/27 17/34 29 33 0 

4 
Краснокутське 

бюро 
11/37 18/46 52 33 0 

 

 

 

Директор Богодухівського МЦ  

з надання БВПД                                                                                  Перепелиця Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 


