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ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги:
• Організація роботи мобільних точок доступу до
безоплатної правової допомоги.
• Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
• Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру.
• Розроблена правова література працівниками Місцевого центру.
2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної
правової допомоги. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація
обміну досвідом між ними.
3. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з
метою удосконалення надання БПД .
4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування.
5. Реалізація правопросвітницького проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!».
6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до
виконання його функцій.
РОЗДІЛ ІІ. Результативні показники діяльності
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ВСТУП

Діяльність Центру охоплює 7 районів:

Юрисдикція Чугуївського МЦ з
надання БВПЛ
м.Чугуїв
Чугуїв
м.Куп’янськ
Куп’янський район
сел.Великий Бурлук
Великобурлуцький район
сел.Шевченкове
Шевченківський район
сел.Дворічна
Дворічанський район
сел.Борова
Борівський район
сел.Печеніги
Печенізький район
УСЬОГО

Населення
(осіб)

Площа
(км2)

46 487

1 148,61

24 352

1 280

21 914

1 221

20 325

977

17 264

1 112

16 588

875,3

156 910

7 081,41

5,8 %

22,5 %
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РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомог и.
Організація роботи мобільних точок доступу
до безоплатної правової допомоги.
03.07.2018 року в приміщенні комунального підприємства Великобурлуцьке бюро
технічної інвентаризації організована робота мобільної точки доступу до безоплатної правової
допомоги. Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.
Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження
інформаційних матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги.

05.07., 06.07., 10.07.2018 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні консультаційні пункти на
базі Куп'янського міськрайонного відділу з питань пробації Північно - Східного
міжрегіонального управління питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України, Лісностінківської сільської ради та за місцем проживання
інвалідів. Клієнти отримали консультації з питань земельного, кримінального, спадкового, трудового,
житлового законодавства та соціального забезпечення, а інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

Представниками Дворічанського районного центру зайнятості організовано роботу мобільного
консультаційного пункту в с.Колодязне Дворічанського району Харківської області із залученням
соціальних партнерів: представників відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ
з надання БВПД та Дворічанського районного військового комісаріату. Громадяни села мали
можливість звернутись до офісу за отриманням інформації з будь-яких правових питань, питань
працевлаштування, зайнятості в районі, проходження строкової чи контрактної служби в лавах
Збройних Сил України.
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Організовано роботу мобільного центру професійної орієнтації в Петро-Іванівській сільській
раді Дворічанського району Харківської області. До роботи були залучені представники відділу
"Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД, Дворічанського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Дворічанського районного військового комісаріату. Жителі
села мали можливість отримати безкоштовні консультації юриста Дворічанського бюро правової
допомоги, інформацію з питань працевлаштування та вакантних робочих місяць в районі, дізнатись
про умови контрактної та строкової служби в лавах збройних сил України, порядок усиновлення
дитини чи встановлення над нею опіки та отримати відповіді на інші питання.
Мобільний консультаційний пункт доступу також було організовано на базі Тавільжанської
сільської ради, Жителі села мали можливість отримати безкоштовні консультації юриста
Дворічанського бюро правової допомоги. Також проведено робочу зустріч з головою сільської ради з
метою аналізу найбільш актуальних правових питань населення села.

12.07.2018 року, головним спеціалістом «Борівське бюро надання безоплатної правової
допомоги» було проведено виїзний прийом громадян в с.Чернещина. Відвідувачам надано
консультації з питань діючого земельного та сімейного законодавства. З метою підвищення правової
обізнаності мешканців села та у межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту
Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» працівником бюро проведено інформування громадян щодо
можливостей отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права.
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30.07.2018 року в приміщенні комунального підприємства “Великобурлуцьке бюро технічної
інвентаризації” організована робота мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги.
Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги,
категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене
інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження
інформаційних матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги.
26.07.2018 та 02.08.2018 року проведено прийом громадян в мобільному консультаційному
пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізької районної філії Харківського
обласного центру зайнятості. Клієнти отримала консультацї з цивільного права, а також було
здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові буклети серіїї «Я маю
право» та інші.

25.07, 27.07, 06.08., 14.08.2018 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено виїзні мобільні консультаційні пункти на базі
Куп'янського міськрайонного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України,
Курилівської, Кіндрашівської сільської ради та за місцем проживання інвалідів. Клієнти отримали
консультації з питань земельного, податкового, спадкового, трудового, житлового законодавства та
соціального забезпечення. Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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10.08.2018 року здійснено виїзний прийом громадян в с.Чернещина, Борівського району.
Відвідувачам надано консультації з питань діючого земельного та спадкового законодавства. Спільно з
працівником Чернещинської сільської бібліотеки поновлено куточок правової просвіти, додано
брошури в межах загальнонаціонального правовпросвітницького проекту «Я маю право!».

10 серпня 2018 року на базі Малиніської селищної ради було організовано мобільну точку
доступу до безоплатної правової допомоги. Мешканці смт Малинівка мали можливість отримати
інформацію з будь-яких правових питань. Зокрема, за консультацією до заступника директора
Чугуївського МЦ звернулось 6 осіб з сімейних та спадкових питань, питань соціального забезпечення.

10 серпня 2018 року в приміщенні комунального підприємства “Великобурлуцький районний
центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” проведена робоча зустріч з начальником щодо
обговорення питання надання безоплатної правової допомоги. Організована робота мобільної точки
доступу до безоплатної правової допомоги. Надано консультацію 1 особі. Начальником відділу
роз’яснено поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають
право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект
Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної
інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІІ квартал
2018 року

30.08.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з було здійснено виїзд в рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в села Аркадівка та Петрівка, в ході якого
бажаючим мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо
порядку отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову тематику,в тому
числі серії ЯМП, а також прийнято участь у виїзному обстеженні сімей зазначених сіл, які стоять на
обліку ССД Шевченківської РДА; Шевченківського РЦССДМ Шевченківської РДА; управління праці
Шевченківської РДА. Підчас заходу відвіданим сім’ям було надано юридичну літературу та доведено
інформацію щодо права на отримання безоплатної правової допомоги.

31.08.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з було здійснено виїзд в рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в селі Новомиколаївка, в ході якого
бажаючим мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо
порядку отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову тематику, в тому
числі серії ЯМП.
11.09.2018 року начальником Дворічанського бюро правової допомоги спілно з партнерамипровайдерами БПД ГО «ФСГД» та керівником Дворічанського офісу мережі правового розвитку
організовано мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги в селі Кутьківка
Дворічанського району Харківської області, де присутніх поінформовано про правову допомогу, які
можна отримати в районі, та надано 8 індивідуальних консультацій.
Також всім присутнім повідомлено про реалізацію правоосвітнього проекту «ЯМП», роздано
правові буклети та в сільській бібліотеці розміщено плакати «Я МАЮ ПРАВО».
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12.09.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з було здійснено виїзд в рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в селі Волоська Балаклія, в ході якого
бажаючим мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо
порядку отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову тематику,в тому
числі серії ЯМП

13.09.2018 року здійснено виїзд до с. Мартове Печенізького району, де було проведено прийом
громадян в мобільних консультаційних пунктах: Мартівській сільській раді, комунальному
підприємстві «Аква» та ОСББ «Мартівчани», також було здійснено правове інформування про
систему БПД та розповсюджені правові буклети серіїї «Я маю право» та інші.

Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
З метою попередження ризиків скоєння повторних злочинів, в рамках спільної діяльності
Дворічанського бюро правової допомоги та Дворічанського районного сектору з питань пробації,
02.07.2018 року, начальником відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з
надання БВПД, із залученням провідного спеціаліста з питань зайнятості Дворічанського районного
центру зайнятості та фахівців Дворічанського РЦСССДМ, на базі Дворічанського районного сектору
з питань пробації, організовано роботу дистанційного пункту доступу до БПД осіб, які перебувають
на обліку у відділі пробації. В ході роботи розглянуті питання: «Гепатит С – невизнана епідемія»,
«Звикання до марихуани», а також проведено консультування з вибору шляхів розв’язання проблем,
правових питань та питань зайнятості.
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03.07.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено прийом громадян
в дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги створеному при
Шевченківському районному центрі зайнятості, під час прийому присутнім було надано правові
консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги та надано правопросвітні
буклети, в тому числі серії ЯМП.

03.07., 04.07., 05.07.2018 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти
доступу до безоплатної правової допомоги на базі Куп'янського міськрайонного центру зайнятості та
управління праці та соціального захисту населення Куп’янської районної державної адміністрації
відповідно до визначеного графіку. Клієнтиі отримали безоплатні юридичні консультації з питань
спадкового, трудового, житлового законодавства, соціального забезпечення, інформаційні буклети на
правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".
04.07.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено прийом
громадян в дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги
створеному при Шевченківській районній бібліотеці, під час прийому присутнім було надано
правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги та надано право
освітні буклети із серії ЯМП.
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10.07.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено прийом
громадян в дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги
створеному при Шевченківському районному відділі з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України, під час прийому присутнім було роз’яснено порядок отримання
безоплатної правової допомоги та надано право освітні буклети в тому числі із серії ЯМП.

16.07.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті
доступу до безоплатної правової допомоги створеного в Печенізькій районній філії Харківського
обласного центру зайнятості. Клієнтам було надано консультації з питань цивільного законодавства
та соціального забезпечення, також було здійснено інформування про систему БПД та розповсюджено
правову літературу.

24.07.2018 р. заступником начальника бюро організовано роботу дистанційнго пункту доступу
до безоплатної правової допомоги, створенго на базі Дворічанського районного центру соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді. Відвідувачам центру було надано правові консультації з сімейного,
земельного та цивільного законодавства.
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26.07.2018, 30.08.2018 року в рамках реалізації завдань меморандуму, укладеного між
Міністерством оборони України та Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги
щодо співробітництва, було проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної
правової допомоги на базі військових частин А 4104 та А 0501, відповідно до графіку.
26.07, 31.07, 02.08, 07.08.2018 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до
безоплатної правової допомоги на базі Куп'янського міськрайонного центру зайнятості та управління
праці та соціального захисту населення Куп’янської районної державної адміністрації відповідно до
визначеного графіку. Клієнти отримали безоплатні юридичні консультації з питань сімейного,
земельного, житлового, адміністративного, трудового, цивільного законодавства та соціального
забезпечення, отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

06.08.2018 року було забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до безоплатної
правової допомоги, створеного на базі Дворічанького районного сектору з питань пробаціїу
північно-східному регіоні з питань виконання покарань. Відвідувачам надано консультації з
різноманітних правових питань. Ведеться активна співпраця з організаціями, з якими укладені
меморандуми стосовно перенаправлень клієнтів для більш повних та розгорнутих консультувань,
надання БВПД, здійснюється обмін освітньою літературою та ін. Так, зокрема регулярно здійснюється
направлення громадян до бюро з Дворічанського РЦСССДМ для отримання первинної правової
допомоги та з ГО «ФСГД» для прийняття звернень громадян на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги.
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В рамках роботи дистанційних пунктів прийому громадян, головним спеціалістом «Борівського
бюро правової допомоги», 15.08.2018 року було проведено дистанційний прийом громадян в
приміщенні Борівського районного центру занятості. Відвідувачам надано інформацію щодо
організації роботи по прийому громадян в Борівському бюро та консультації з правових питань. Серед
основних питань: сімейні стосунки та питання земельного законодавства, роздано буклети, згідно
плану реалізації заходів правопросвітницького проекту «Я маю право!».

04.09.2018 року, начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено прийом
громадян в дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги
створеному при Шевченківському районному відділі з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України, під час прийому присутнім було роз’яснено порядок отримання
безоплатної правової допомоги та надано право освітні буклети в тому числі із серії ЯМП.
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27.08.2018 та 11.09.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному
пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізької районної філії Харківського
обласного центру зайнятості. Клієнти отримали консультацію з сімейного та цивільного права, а
також було здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові буклети
серіїї «Я маю право» та інші.

30.08.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу до
безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Клієнти отримали консультації зі спадкового права та іншого цивільного
законодавства, також було здійснено правове інформування про систему БПД, розповсюджені правові
буклети серіїї «Я маю право» та інші.

11.09.2018 року, проведено дистанційний прийом в управлінні соціального захисту
населення. В ході роботи відвідувачам було надано консультації з питань отримання субсидій та
надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також роз’яснено їхнє право на
безоплатну вторинну правову допомогу та порядок звернення про надання такої допомоги. В рамках
правопросвітницького проекту «Я маю право!» присутні отримали буклети та брошури на правову
тематику.
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З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям
населених пунктів працівниками центру надають адресну правову допомогу.
13.07.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено адресну правову
допомогу.

18.07.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено адресну правову
допомогу, підчас виїзду клієнту було надано консультування та розясненно порядок отримання
безоплатної правової допомоги, а також надано право освітню літерату, в тому числі серії ЯМП.

Головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги продовжується робота щодо
забезпечення доступності правової допомоги для жителів віддалених від центру населених пунктів
району. З цією метою, 30.07.2018 р., було проведено виїзд до с.Ізюмське та надано адресну допомогу
престарілим особам, які не в змозі самостійно пересуватися та звернулися до Борівського бюро за
правовою допомогою.
Головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги продовжується робота щодо
забезпечення доступності правової допомоги для жителів віддалених від центру населених пунктів
району. З цією метою, 12.09.2018 р., було проведено виїзд до с.Ізюмське та надано адресну допомогу
престарілій громадянці, яка не в змозі самостійно пересуватися та звернулися до Борівського бюро за
правовою допомогою.
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Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру
05.07.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з батьками
вихованців Куп’янського дошкільному навчальному закладі ясла-садок №8 комбінованого типу
Куп’янської міської ради Харківської області на тему: «Батькам про права дитини» та доведено
інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

05.07.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з вихованцями
Куп’янського дошкільному навчальному закладі ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської
ради Харківської області на тему: «Права дитини».
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06.07.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової проведено бесіду з особами, що перебувають на
обліку в Куп'янському міськрайонному відділі з питань пробації Північно - Східного міжрегіонального
управління питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України на тему:
«Мораль, право, закон» та доведено інформацію про правопросвітницький проект Міністерства
юстиції України "Я маю право!".

11.07.2018 року, з метою підвищення інформаваності громадян, інтегратор Чугуївського МЦ
відвідала Чугуївський міський суд Харківської області та оновила правопросвітницькі матеріали, які
знаходились на території закладу. Серед правопросвітницьких матеріалів, розміщено буклети
Міністерства юстиції «Я маю право!».

12.07.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з працівниками
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фінансового управління Куп’янської районної державної адміністрації на тему: «Безоплатна правова
допомога в Україні». Присутнім також надано інформаційні буклети на правову тематику та доведено
інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

Начальник відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД
взяла участь у семінарі, присвяченому торгівлі людьми та трудовій міграції населення, який
відбувся на базі Дворічанського районного центру зайнятості. Захід провів представник Харківської
обласної громадської організації "Твоє право" Полянський Олександр. Соціальним партнерам центру
зайнятості було надане вступне слово, під час якого представник бюро правової допомоги, розповіла
присутнім про право на доступ до безоплатної правової допомоги в Україні, роз'яснено про можливість
отримання вторинної правової допомоги, поширено правову літературу. Після чого учасники заходу
обговорили проблеми трудової міграції, як виїхати за кордон працювати, аби не потрапити в "пастку",
організатор розповів про електронні ресурси, якими слід користуватись під час пошуку роботи за
кордоном. Також було переглянуто документальний фільм про осіб, які виїхали працювати до інших
країн нелегальним шляхом.

Борівським бюро правової допомоги спільно з Ізюмською сільською бібліотекою, в рамках
реалізації загальнонаціональго проекту «Я маю право!», проведено урок-подорож в країну права: «Свої
права, дитино, знай та про обов’язки не забувай». Дітям в доступній ігровій формі було роз’яснено
їхні права та обов’язки. Доведена інформація була закріплена і розвинута під час проведення правової
вікторини. Діти активно, з зацікавленістю вирішували практичні завдання щодо встановлення
порушених прав казкових героїв. Всі такі випадки знайшли правову оцінку суддівської бригади юних
учасників уроку.
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17.07.2018 року, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД відвідала
загальні збори працівників Чугуївського ЖРЕП. Під час зборів головний спеціаліст проінформувала
присутніх про систему безоплатної правової допомоги, розташування центру та бюро правової допомоги
м.Чугуїв та Чугуївського району, а також про загальнонаціональний проект «Я маю право!».

17.07.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була проведена гра: «Я розумію
свої права» для дітей ДНЗ «Калинка»

19.07.2018 року працівником відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» було організовано
виставку юридичної літератури на базі Дворічанського краєзнавчого музею. Усім відвідувачам музею
було розяснено про порядок отримання безоплатної правової допомоги та про правопросвітницький
проект Мінюсту «Я МАЮ ПРОАВО».
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20.07.2018 року фахівцем бюро було проведено роз`яснювальну роботу щодо отримання
безоплатної правової допомоги серед відвідувачів Дворічанської центральної районної бібліотеки.
Всім бажаючмим було надано буклети на різноманітну правову тематику. Також всім присутнім
доведено до відома про правопросвітницький проект МіністерстваюстиціїУкраїни «Я МАЮ ПРАВО» та
розповсюджено відповідні буклети.

24.07.2018 року начальником відділу у приміщенні Великобурлуцького бюро правової допомоги
проведена робоча зустріч з начальником Великобурлуцького районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді щодо обговорення питань надання безоплатної правової допомоги.

30.07.2018 року, головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги було проведено
робочу зустріч з заступником керівника Борівського районного центру занятості, в ході якої обговорено
питання співпраці двох установ: проведення спільних правових просвітницьких заходів, взаємне
інформування та інше.
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31.07.2018 року відбулось засідання круглого столу на базі Дворічанського бюро правової
допомоги. Були присутні представники Дворічанського районного сектору з питань пробації та
виконавчої служби. Обговорювались питання щодо спільного проведення заходів на виконання плану
по реалізації проекту Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО». Представники організацій дійшли згоди щодо
необхідності проведення лекцій для осіб, що перебувають на обліку в Дворічанському районному
секторі з питань пробації.

31.07.2018 року здійснено правове інформування про систему БПД, проект «Я маю право»,
розповсюджено правові буклети для громадян, які становились на облік як безробітні в Печенізькій
філії Харківського обласного центру зайнятості.

01.08.2018 року, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ відвідала Чугуївський міський суд
Харківської області та оновила правопросвітницькі матеріали, які знаходились на території закладу.
Серед правопросвітницьких матеріалів, розміщено правові тематичні буклети, а також буклети
Міністерства юстиції «Я маю право!».

01.08.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з директором
Куп'янського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Куп’янської РДА прочитано
лекцію для осіб, що перебувають в Куп’янському міськрайцентрі зайнятості на обліку, як безробітні, на
тему: "Право громадян на безоплатну правову допомогу» та «Торгівля людьми». Присутнім також
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надано інформаційні буклети на правову тематику та доведено інформацію про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

Діяльність Чугуївського місцевого центру (системи БПД) стає діже затребуваною серед
мешканців міста і велика кількість звернень стає цьому підтвердженням. Мешканці міста те тільки
довіряють працівникам свої проблемні правові питання, а ще й не забувають дякувати їм. Так, у серпні
2018 року до Чугуївського МЦ завітали вдячні клієнти, справи яких отримали позитивне вирішення у
місцевому та апеляційному судах.

02.08.2018 року у приміщенні Куп’янського міськрайцентру зайнятості відбувся семінар для
роботодавців на тему: «Фінансова підтримка підприємств, у тому числі, на яких працюють
інваліди, у період тимчасових труднощів. Застосування профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання настанню страхових випадків». В заході взяли участь 11 представників підприємств,
організацій та установ міста Куп’янська та Куп’янського району в тому числі і начальник відділу
"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД. Під час семінару присутні
були ознайомлені: зі ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення», у якій йдеться про надання
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допомоги по частковому безробіттю застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної
плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у
зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин; з
умовами та порядком надання допомоги по частковому безробіттю; із Законом України від 21.03.1991
р. «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами). Присутнім також
надано інформаційні буклети на правову тематику та доведено інформацію про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

03.08.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД взято участь у семінарі для роботодавців, що проводився на базі
Куп’янського міськрайцентру зайнятості на тему: «Окремі правові аспекти працевлаштування
неповнолітньої молоді, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі
осіб з обмеженими фізичними можливостями». Присутні були ознайомлені з законодавчими та
правовими аспектами працевлаштування неповнолітньої молоді, умовами праці, строками виплати
заробітної плати. Також надано інформаційні буклети на правову тематику та доведено інформацію про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

06.08.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено лекцію з особами, що перебувають на обліку в
Куп'янському міськрайонному відділі з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України на тему: «Твоя
майбутня пенсія, нові можливості» та доведено інформацію проправопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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06.08.2018 року працівником бюро була проведена лекція для осіб, що перебувають на обліку в
Дворічанському районному секторі з питань пробації на тему: «Запобігання насильству в сім`ї».
Також присутнім доведено до відома про Всеукраїнський проект Мін`юсту «Я маю право».

07.08.2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації
начальником відділу проведена лекція на тему “Безоплатна правова допомога”, “Підстави, порядок
затримання, права затриманої особи”. Працював дистанційний консультаційний пункт доступу до
безоплатної правової допомоги. Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної первинної та
вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги. Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та
розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової
допомоги.

10.08.2018 року спільно з працівниками Печенізької районної філії Харківського обласного
центру зайнятості та Печенізького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
проведено семінар на тему: «Запобігання торгівлі людьми» з переглядом відеофільму на дану
тематику, та прочитано лекцію на тему: «Стягнення нарахованої але невиплаченої заробітної
плати» розповсюджено правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право», поінформовано
про систему надання БПД та БВПД.
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14.08.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено бесіду для працівників Куп’янської ЗОШ № 12 (сел.
Ківшарівка) на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні». Присутнім також надано
інформаційні буклети на правову тематику та доведено інформацію про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".

14.08.2018 року спільно з працівниками Печенізької районної філії Харківського обласного
центру зайнятості та Чугуївським міськрайонним відділом філії Державної установи «Центр
пробації» в Харківській області проведено семінар на тему: «Запобігання торгівлі людьми» з
переглядом відеофільму на дану тематику та прочитано лекцію на тему: «Встановлення факту
належності особі правовстановлюючих документів», розповсюджено правову літературу,
поінформовано про проект «Я маю право», поінформовано про систему надання БПД та БВПД.

14.08.2018 року начальником відділу спільно з представниками Великобурлуцького районного
відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області та Великобурлуцького районного відділу ДВС ГТУЮ у
Харківській області проведене інформування громадян у приміщенні відділу ДРАЦС про порядок
отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, щодо категорій осіб, які мають право
на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект
Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної
інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги.
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22.08.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з нагоди Дня Прапора та Дня
Незалежності, було проведено право освітній захід для дітей селища: «Ми – Україна»,
розповсюдженням правової літерату, в тому числі серії ЯМП.

23.08.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з нагоди Дня Прапора та Дня
Незалежності, було проведено обговорення на тему: «Вільні та незалежні» для працівників
Шевченківської держпродспоживслужби.

23.08.2018 року з нагоди Дня державного прапора начальником відділу спільно з
представниками Великобурлуцького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області та
Великобурлуцького районного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області проведене інформування
громадян у приміщенні Великобурлуцької ОТГ про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та
розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової
допомоги. Начальником відділу зроблена доповідь на тему “Безоплатна правова допомога — створення
рівних можливостей доступу до правосуддя”.
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23.08.2018 року з нагоди Дня державного прапора начальником відділу спільно з керівником та
спеціалістами Великобурлуцького районного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області проведене
інформування працівників відділу освіти Великобурлуцької РДА про проект Міністерства юстиції «Я
МАЮ ПРАВО!» , розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної інформації про
Великобурлуцьке бюро правової допомоги. Начальником відділу зроблена доповідь на тему
“Безоплатна правова допомога — створення рівних можливостей доступу до правосуддя”.

27.08.2018 року начальником відділу у приміщенні Великобурлуцького районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведена робоча зустріч з спеціалістом центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді щодо обговорення питань надання безоплатної правової допомоги.
Проведене інформування про порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги, про проект Міністерства юстиції України “Я МАЮ ПРАВО”,
розповсюдження
інформаційних матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги.

30.08.2018 року спільно з працівниками Печенізького районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді» проведено семінар для прийомної сім’ї на тему: «Права дитини»,
розповсюджено правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право», поінформовано про
систему надання БПД та БВПД.
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31.08.2018 року працівники Чугуївського МЦ БВД провели робочу зустріч з директором КП
телерадіокомпанія Чугуївщини «Слобожанка», в ході якої була досягнута домовленість, щодо подальшої
співпраці та безоплатного розміщення інформації про роботу Чугуївського МЦ БВПД на місцевому
телебаченні у щоденному блоці оголошень.
У серпні - вересні 2018 року, працівники Чугуївського МЦ БВПД прийняли участь у низці
заходів організованих ГО «Наш вибір» (організацією-партнером). Мета заходів - реалізація проекту
«Спільна громада», що спрямований на сприяння згуртованості, інклюзивності та розвиток громади. В
заходах також прийняли участь громадські активісти, представники державних установ, ОМС та поліції.

07.09.2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації
начальником відділу проведена лекції на тему “Безоплатна правова допомога”, “Порядок застосування
запобіжних заходів”. Працював дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги, надано консультації 2 особам. Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної
вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
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ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке
бюро правової допомоги.

10.09.2018 року, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД поповнила
правопросвітницькими матеріалами стенди Чугуївського міського суду, а також ознайомила працівників
суду з реалізацією загальнонаціонального проекту «Я маю право!» та змінами, щодо категорії осіб, які
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

10.09.2018 року начальником відділу для працівників Великобурлуцького районного будинку
культури проведена бесіда на тему “Безоплатна правова допомога — доступ до правосуддя”, “Зміни до
порядку нарахування субсидій”. Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке
бюро правової допомоги.

Так, з метою підвищення рівня правової обізнаності громадян, захисту їх прав та законних
інтересів, економії часу громадян, представники цих двох організацій провели робочу нараду, на якій
було вирішено розробити різного роду правові буклети та брошуру з найбільш актуальних та часто
запитуваних аспектів, які прослідкували спеціалісти РЦСССДМ. Для того, щоб зрозуміти відповіді на
такі питання не потрібно глибоких юридичних знань, а достатньо буде лише прочитати та взяти до
відома інформацію, яка буде міститись в буклеті. Серія цих буклетів та брошур вже має назву "Що
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потрібно знати про...". Також буде розроблено ряд правової літератури не лише юристами бюро правової
допомоги, а й спільно з психологом Дворічанського РЦСССДМ, яка буде містити не тільки правові
аспекти вирішення спорів чи проблем, а й психологічні.
Вже розроблено та передано до центру соціальних служб буклети під назвою "Що потрібно знати
про розірвання шлюбу", в якому викладено процедури розлучення, документи, які для цього необхідні,
описані всі строки даного процесу.

В Дворічанського районному секторі філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській
області представником Дворічанського бюро правової допомоги організовано роботу дистанційного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, які перебувають на обліку в секторі пробації.
Юрист розповіла про те, як та де отримати правову допомогу двадцятьом особами, та надала
індивідуальні юридичні консультації шістьом громадянам.
Також були присутні фахівці та спеціалісти з Дворічанського районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді та Відділу надання соціальних послуг у Дворічанському районі Куп'янського
міськрайцентру зайнятості, які є соціальними партнерами Дворічанського бюро правової допомоги.
Вони надали особам, які перебувають на обліку у Центрі пробації, різні соціальні послуги, розповіли про
працевлаштування та вакансії, які є вільними в районі, провели бесіду стосовно шкоди та небезпеки для
людини наркотиків та алкоголю.
На прийомі також був присутній і волонтер Благодійної організації "Парус", який безкоштовно
провів експрес-тести на наявність СНІД- та ВІЛ-інфікування присутніх.
Такі заходи, перш за все, спрямовані на правоосвіту категорії осіб, які засуджені до покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, виявлення негативних явищ, шляхів їх подолання, превенцію вчинення
нових правопорушень чи повторних злочинів.
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Спільно з представниками Дворічанського районного відділу Державної виконавчої служби
10.09.2018 та 14.09.2018 року в 1 та 10 класах Дворічанської районної школи Харківської області,
проведені заходи під гаслом «Стоп булінг!» з питаннь запобігання насильству в сім`ї в рамках
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», на яких поінформовано як дітей, так і
батьків. Розповсюджено правові буклети.

В межах правопросвітницького проекту «Я маю право!» головним спеціалістом Борівського
бюро правової допомоги, спільно з педагогічним колективом Ізюмської ЗОШ, було проведено
правовий урок на тему: «СтопБуллінг!». В ході уроку, присутнім школярам, розкрито поняття
буллінгу та наведено приклади захисту від нього, в ігровій формі змодельовано можливі випадки
буллінгу та обрано шляхи вирішень проблемних ситуацій.

13.09.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД проведено на базі Куп’янського НВК «Школа – гімназія №3» для учнів 4- А, 4 - Б, 4-В
класів тематичні уроки на тему: «Стоп булінг». В ході яких разом з дітьми було визначено поняття
«булінг», його види, причини його виникнення, як розпізнати булінг і що робити в ситуації булінгу .
Також звернуто увагу на відповідальність, що передбачена чинним законодавством за фізичне
насильство.
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Головним спеціалістом Шевченківського бюро правової допомоги, було проведено правовий
урок на тему: «СтопБуллінг!». В ході уроку, присутнім школярам, розкрито поняття буллінгу та
наведено приклади захисту від нього, в ігровій формі змодельовано можливі випадки буллінгу та
обрано шляхи вирішень проблемних ситуацій.

19.09.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД в рамках реалізації інформаційної кампанії #СтопБулінг загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для учнів Кіндрашівського ліцею , Смородьківської
ЗОШ І-ІІ ст., Грушівської ЗОШ І- ІІІ ст., Нечволодівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради Харківської області проведено уроки на
тему: «Стоп булінг». В ході зустрічі обговорювалися права обов’язки дітей в Україні, що таке «булінг»,
проблема булінгу серед підлітків, які бувають види булінгу, як відрізнити булінг від звичайного
конфлікту та як діяти, якщо став жертвою булінгу.
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19.09.2018 головним спеціалістом Чугуївського МЦ з надання БВПД в рамках реалізації
інформаційної кампанії #СтопБулінг загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» для учнів Чугуївського НВК №8 проведено уроки на тему: «Стоп булінг». В ході занять були
обговорені поняття «булінг», проблема булінгу серед підлітків, види булінгу, як відрізнити булінг від
звичайного конфлікту та як діяти, якщо став жертвою булінгу.

28.09.2018 року, працівники Чугуївського МЦ провели робочі зустрічі з представниками
військовослужбовців, в ході яких було вирішено змінити форму роботи з дистанційних пунктів на
мобільні пункти доступу до безоплатної правової допомоги, які будуть здійснюватись за попереднім
запрошенням та у зручний для військовослужбовців час. Також надано правопросвітницьку літратуру
(буклети) для розповсюдження серед особового складу та розміщення у правових куточках.

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
мешканцям населених пунктів працівниками центру постійно проведяться
заходи ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН про систему та можливості безоплатної
правової допомоги.
04.07.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено вуличне
інформування громадян, в ході якого доведено інформацію про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!" та діяльність бюро правової допомоги.
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06.07., 09.07. та 13.07. 2018 року проведено вуличні інформування громадян Великобурлуцького
району з метою поширення інформації про систему БПД, проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!».

06.07.2018 року головним спеціалістом «Борівського бюро правової допомоги» в с.Борова було
проведено вуличні інформування громадян, в ході яких жителі району отримали інформацію щодо
порядку звернення за первинною та вторинною правовою допомогою та отримали буклети і брошури, в
рамках проекту «Я маю право».

18.07.2018 р. заступником начальника відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» було
проведене «вуличне» інформування населення шляхом розповсюдження буклетів серед перехожих
громадян. Всім заінтересованим було також роз’яснено про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО» та роздано відповідні буклети.
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25.07.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено «вуличне»
інформування громадян в селі Курилівка, в ході якого доведено інформацію про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!" та діяльність Куп'янського бюро правової
допомоги.

27.07.2018 року заступником начальника відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» було
проведене «вуличне» інформування населення шляхом розповсюдження буклетів серед перехожих
громадян. Всім заінтересованим було також роз’яснено про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО» та роздано відповідні буклети.

09.08.2018 року, головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ, було проведено вуличне
інформування мешканців селища Малинівка. Мешканці отримали інформаційні буклети щодо
діяльності системи безоплатної правової допомоги, а також проінформовані про можливість отриманні
безкоштовної правової допомоги у рамках роботи мобільної точки доступу. Також правові буклети були
розміщені на дошці оголошень Малинівської селищьної ради.
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13.08.2018 року, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ провела вуличне інформування у
м.Чугуїв. Всім заінтересованим було також роз’яснено про загальнонаціональний правопросвітницький
проект Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО» та роздано відповідні буклети.

14.08.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено «вуличне» інформування громадян в селищі Ківшарівка,
в ході якого громадянам доведено інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!" та діяльність Куп'янського бюро правової допомоги.

09.08. 2018 року працівниками відділу спільно з працівниками Великобурлуцького районного
відділу державної виконавчої служби Голоного територіального управління юстиції у Харківській
області проведене інформування громадян смт Великий Бурлук щодо порядку отримання безоплатної
вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке
бюро правової допомоги.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІІ квартал
2018 року

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців Великобурлуцького
району бюро проводить заходи інформування громадян про систему та можливості безоплатної
правової допомоги. Під час проведення вуличних акцій поширюється матеріал про безоплатну правову
допомогу, контактну та довідкову інформацію про Бюро. Так, 20 липня, 25 липня, 01 серпня, 03
серпня 2018 року було проведене вуличне інформування громадян Великобурлуцького району з метою
поширення інформації про систему БПД, проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!».

13.08. 2018 року головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги., в людних місцях селища
Борова, було проведено вуличні інформування громадян , в ході яких жителі району отримали
інформацію щодо порядку звернення за первинною та вторинною правовою допомогою та отримали
буклети і брошури, в рамках проекту «Я маю право».
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13.09.2018 року начальником відділу спільно з працівниками Великобурлуцького районного
відділу державної виконавчої служби Голоного територіального управління юстиції у Харківській
області проведене інформування громадян смт Великий Бурлук щодо порядку отримання безоплатної
вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке
бюро правової допомоги.

03.09. 2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., в людних місцях селища
Борова було проведено вуличне інформування громадян , в ході яких жителі району отримали
інформацію щодо порядку звернення за первинною та вторинною правовою допомогою та отримали
буклети і брошури, в рамках проекту «Я маю право».

23 серпня 2018 року, напередодні відзначення Дня Державного Прапора України та Дня
Незалежності України, з ініціативи працівників Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, у
м.Чугуєві було проведено тематичний захід спрямований на підвищення правової інформованості
мешканців міста. Працівники МЦ роздавали правопросвітницькі матеріали, інформували про роботу
сисеми БПД та можливість доступу до безоплатної правової допомоги.
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23.08.2018 року з нагоди Дня державного прапора начальником відділу спільно з
представниками Великобурлуцького районного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області проведене
вуличне інформування громадян про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», про порядок
отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, щодо категорій осіб, які мають право
на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та розповсюдження інформаційних матеріалів,
контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги.

20.08., 23.08., 07.09. та13.09.2018 року здійснювалось вуличне правове інформування про
систему БПД, проект «Я маю право» та розповсюджувались правові буклети в смт.Печеніги та
с.Мартове Печенізького району.
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Окрім правопросвітницьких заходів працівниками
ведеться тісна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема:

Чугуївського

МЦ

Озвучено виступи в ефірах місцевих вузлів радіомовлення за темами:
- Умови призначення виплати допомоги при народженні дитини;
- Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» - допомога в захисті своїх
прав;
- Позбавлення особи права користування жилим приміщенням;
- Як протидіяти домашньому насильству;
- Що робити, якщо роботодавець затримує заробітну плату;
- Стоп булінг;
- Отримання безоплатної правової допомоги.
Друковані ЗМІ:
- Павова стаття на тему: «Університет третього віку» на Дворічанщині»
- В рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” розпочато масштабну інформаційну кампанію по всій території
України за напрямком #СтопНасильство.
Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та ОМС:
- Правовий урок-подорож для учнівської молоді Ізюмської ЗОШ
- За свої права варто боротися
- Аліменти у запитаннях і відповідях
- Про аліменти. Відповіді міністра
- Право на спадщину у цивільному шлюбі
- Реєстрація народження дитини
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- Нові правила виїзду дітей за кордон
- Захищаємо права разом!
- Що потрібно знати про...
- Булінг у школі: як допомогти дитині
- Щодо обміну земельними ділянками сільськогосподарського призначення
- Кримінальна відповідальність неповнолітніх
- Як отримати право на шлюб неповнолітнім
- Благодійні внески в закладах освіти
Протягом звітнього періоду (у липні та вересні) на ТРК в щоденному блоці новин було розміщено
соціальну рекламу про діяльність Чугуївського МЦ з надання БВПД.

Розроблена правова література працівниками Місцевого центру
Працівниками Центру постійно здійснюється розробка різних правових методичних рекомендацій,
брошур, буклетів, алгоритмів дій у конкретних ситуаціях, які згодом поширюються серед населення, в
органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях та ін. Вибір тематики
здійснюється за картою правових протреб, розробленою Чугуївським МЦ БВПД, яка відображає актуальні
правові запити населення.
У ІІІ третьому кварталі були розроблені правові методичні рекомендацій за темами:
- Щодо обміну земельними ділянками сільськогосподарського призначення;
- Вирішення трудових спорів у судовому порядку;
- Основні засади врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та в діяльності органів
місцевого самоврядування;
- Правова допомога ВПО в Україні;
- Протидія домашньому насильству;
- Що потрібно знати про...
- Як отримати право на шлюб неповнолітнім.

2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової
допомоги.
З метою підвищення якості надання БВПД місцевим центром упродовж звітного періоду регулярно
здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучаються до надання безоплатної вторинної
правової допомоги, зобов’язань, визначених у контракті, для цього щомісячно велась системна робота щодо
отримання відповідної інформації від адвокатів та клієнтів по виданим дорученням. Систематично
проводилося узагальнення інформації щодо успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності.
Крім того, не полишена уваги діяльність центру щодо спостереження за роботою адвокатів під час
консультування клієнтів та наданні БВПД за виданими дорученнями.
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3. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання БПД. Співпраця з громадськими організаціями.
У липні 2018 року, заступник директора Чугуївського МЦ з надання БВД взяв участь в заході,
організованому «Чугуївською правозахисною групою», в ході якого зустрілись лідери громадських
організацій, активні громадяни міста Чугуїв та Чугуївського району. Темою заходу стало підвищення
ефективності діяльності громадського сектору на Харківщині.

02.07.2018 року, працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД прийняли участь у заході
організованому партнером-провайдером надання безоплатної равової допомог. Метою заходу стало
обговорення шляхів утворення прозорої системи передачі комунального майна в аренду. В результаті
був сформульований та погоджений перелік пропозицій до органів місцевого самоврядування.

05.07.2018 року працівники Чугуївського МЦ прийняли участь у заході, метою якого було
налагодження взаємозв’язку органів місцевого врядування, місцевих та громадських організацій.
Учасники дізнались про діяльність РПР (реанімаційний пакет реформ), регіональну співпрацю РПР, а
також поняттям «дорожня карта реформ».
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11.09.2018 року начальником Дворічанського бюро правової допомоги спілно з партнерамипровайдерами БПД ГО «ФСГД» та керівником Дворічанського офісу мережі правового розвитку
організовано мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги в селі Кутьківка
Дворічанського району Харківської області, де присутніх поінформовано про правову допомогу, які
можна отримати в районі, та надано 8 індивідуальних консультацій.
Також всім присутнім повідомлено про реалізацію правоосвітнього проекту «ЯМП», роздано
правові буклети та в сільській бібліотеці розміщено плакати «Я МАЮ ПРАВО».

В Дворічанського районному секторі філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській
області представником Дворічанського бюро правової допомоги організовано роботу дистанційного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, які перебувають на обліку в секторі пробації.
Юрист розповіла про те, як та де отримати правову допомогу двадцятьом особами, та надала
індивідуальні юридичні консультації шістьом громадянам.
Також були присутні фахівці та спеціалісти з Дворічанського районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді та Відділу надання соціальних послуг у Дворічанському районі Куп'янського
міськрайцентру зайнятості, які є соціальними партнерами Дворічанського бюро правової допомоги.
Вони надали особам, які перебувають на обліку у Центрі пробації, різні соціальні послуги, розповіли про
працевлаштування та вакансії, які є вільними в районі, провели бесіду стосовно шкоди та небезпеки для
людини наркотиків та алкоголю.
На прийомі також був присутній і волонтер Благодійної організації "Парус", який безкоштовно
провів експрес-тести на наявність СНІД- та ВІЛ-інфікування присутніх.
Такі заходи, перш за все, спрямовані на правоосвіту категорії осіб, які засуджені до покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, виявлення негативних явищ, шляхів їх подолання, превенцію вчинення
нових правопорушень чи повторних злочинів.
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У серпні - вересні 2018 року, працівники Чугуївського МЦ БВПД прийняли участь у низці
заходів організованих ГО «Наш вибір» (організацією-партнером). Мета заходів - реалізація проекту
«Спільна громада», що спрямований на сприяння згуртованості, інклюзивності та розвиток громади. В
заходах також прийняли участь громадські активісти, представники державних установ, ОМС та поліції.
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4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних
громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з представниками органів
державної влади, місцевого самоврядування.
06.07.2018 року працівниками відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в
засіданні комісії з питань захисту прав дітей при Шевченківській районній державній адміністрації, в
ході якої присутнім було доведено інформацію на тему: «Гендерна рівність».

12.07.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з працівниками
фінансового управління Куп’янської районної державної адміністрації на тему: «Безоплатна правова
допомога в Україні». Присутнім також надано інформаційні буклети на правову тематику та доведено
інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої
влади, та координації діяльності в сфері правової освіти населення, 24.07.2018 року, головним
спеціалістом Борівського бюро правової допомоги було проведено навчання з прав людини для
співробітників Ізюмської сільської ради. Окрім того, обговорено питання взаємодії Борівського бюро
та сільської ради з питань реалізаціїї правопросвітницького проекту «Я маю право!» на території ради.
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З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої
влади, головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги, проведено робочу зустріч з
головою Борівської районної державної адміністрації Кіяном В.О., в ході якої було обговорено
правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування Борівського району та питання
співпраці з ними щодо правової освіченості працівників сільських рад;
03.09.2018р. та 07.09.2018р головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги прийняв
участь у роботі постійних комісій районної ради та в роботі чергової сесії Борівської районної
ради, де обговорювалися питання стану законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності
прокуратури на території Борівського району та питання про стан боротьби зі злочинністю та
охорони громадського порядку на території району Борівським відділенням Національної поліції.

У вересні 2018 року працівники Чугуївського МЦ БВПД провели робочу зустріч з головою
Чугуївської районної ради, в ході якої були обговорені шляхи захисту прав та інтересів внутрішньо
переміщених осіб.
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07.09.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД взято участь в робочій зустрічі з уповноваженими по квартальним комітетам,
керівниками загального відділу та державної реєстрації Куп’янської міської Ради. В ході зустрічі було
обговорено питання щодо видачі довідок за зверненнями громадян, порядку надання безоплатної
правової допомоги. Також присутнім доведено інформацію про роботу Куп’янського бюро правової
допомоги та правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

5. Реалізація правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я
МАЮ ПРАВО!»
Впродовж всього звітнього періоду, працівники Чугуївського МЦ та підпорядкованих бюро
розміщують інформаційні буклети та плакати «Я МАЮ ПРАВО!», ознайомлюють клієнтів із
загальнонаціональним проектом під час правопросвітницьких заходів та вуличних інформувань.

Спільно з представниками Дворічанського районного відділу Державної виконавчої служби
10.09.2018 та 14.09.2018 року в 1 та 10 класах Дворічанської районної школи Харківської області,
проведені заходи під гаслом «Стоп булінг!» з питаннь запобігання насильству в сім`ї в рамках
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», на яких поінформовано як дітей, так і
батьків. Розповсюджено правові буклети.
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В межах правопросвітницького проекту «Я маю право!» головним спеціалістом Борівського
бюро правової допомоги, спільно з педагогічним колективом Ізюмської ЗОШ, було проведено
правовий урок на тему: «СтопБуллінг!». В ході уроку, присутнім школярам, розкрито поняття
буллінгу та наведено приклади захисту від нього, в ігровій формі змодельовано можливі випадки
буллінгу та обрано шляхи вирішень проблемних ситуацій.

13.09.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД проведено на базі Куп’янського НВК «Школа – гімназія №3» для учнів 4- А, 4 - Б, 4-В
класів тематичні уроки на тему: «Стоп булінг». В ході яких разом з дітьми було визначено поняття
«булінг», його види, причини його виникнення, як розпізнати булінг і що робити в ситуації булінгу .
Також звернуто увагу на відповідальність, що передбачена чинним законодавством за фізичне
насильство.

Головним спеціалістом Шевченківського бюро правової допомоги, було проведено правовий
урок на тему: «СтопБуллінг!». В ході уроку, присутнім школярам, розкрито поняття буллінгу та
наведено приклади захисту від нього, в ігровій формі змодельовано можливі випадки буллінгу та обрано
шляхи вирішень проблемних ситуацій.
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19.09.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД в рамках реалізації інформаційної кампанії #СтопБулінг загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для учнів Кіндрашівського ліцею , Смородьківської
ЗОШ І-ІІ ст., Грушівської ЗОШ І- ІІІ ст., Нечволодівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради Харківської області проведено уроки на
тему: «Стоп булінг». В ході зустрічі обговорювалися права обов’язки дітей в Україні, що таке «булінг»,
проблема булінгу серед підлітків, які бувають види булінгу, як відрізнити булінг від звичайного
конфлікту та як діяти, якщо став жертвою булінгу.

19.09.2018 головним спеціалістом Чугуївського МЦ з надання БВПД в рамках реалізації
інформаційної кампанії #СтопБулінг загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» для учнів Чугуївського НВК №8 проведено уроки на тему: «Стоп булінг». В ході занять були
обговорені поняття «булінг», проблема булінгу серед підлітків, види булінгу, як відрізнити булінг від
звичайного конфлікту та як діяти, якщо став жертвою булінгу.
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6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання його
функцій.
05.07.2018 року працівники Чугуївського МЦ, підтримуючи ініціативи сучасного суспільства,
провели тематичний захід, метою якого стало збереження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
на робочому місці. В ході заняття виникла жвава дискусія стосовно понять «гендерна рівність» та
«європейські стандарти правової рівності», а також їх дотримання на території України. Підсумував
результати обговорення ми дійшли висновку, що хоча Україна займає далеко не перше місце у
Всесвітньому рейтингу рівності статей, але працівники колективу відчувають себе рівними по
відношенню один до одного, мають рівні права та можливості на робочому місці, відчувають підтримку
колективу незалежно від статі та віку.

09.07.2018 року відбулось обговорення нових шляхів розвитку системи безоплатної правової
допомоги. В ході заходу учасники обговорили питання актуальності та необхідності юридичних реформ,
зокрема питання введення інститутів: «сімейний юрист», «третинна правова допомога», «юристмедіатор». В результаті заходу, учасники підкреслили необхідність використання інноваційних
технологій, які значною мірою сприятимуть розвитку системи БПД та підвищенню ефективності
надання безоплатної правової допомоги населенню.

14.07.2018 року, Чугуївський МЦ з надання БВПД створив свою волейбольну команду. Як
відомо, колективні види спорту допомагають формувати колектив, розвивають відчуття єдності,
взаємодопомоги та взаєморозуміння. Так, створення волейбольної команди стало ще одним етапом
нашого професійного зростання. Після розминки на турніках, спортсмени провели блискучу гру у два
тайми.
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03 серпня 2018 року, працівники Чугуївського МЦ та бюро правової допомоги прийняли участь
у робочій групі. Метою робочої групи було обговорення методичних рекомендацій для адвокатів та
працівників Центрів БПД щодо ідентифікації випадків гендерної дискримінації та надання правової
допомоги.

15 серпня 2018 року, відбулась нарада працівників Чугуївського МЦ БВПД метою якої став
аналіз першочергових правових потреб громад, що викликають найбільший резонанс серед населення
територіальних громад, обговорення та внесення змін до карти правових потреб.
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21 серпня 2018 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД прийняла участь у
засіданні круглого столу на тему: «Співпраця системи БПД України та Міністерства оборони
України в інтересах забезпечення захисту прав військовослужбовців Збройних сил України,
перспективи та виклики».
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 липня 2018 по 30 вересня 2018 року Чугуївським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,
було зареєстровано 1903 звернень клієнтів, надано 1895 правових консультацій, 173 із них
написали письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання
БВПД, було прийнято 172 рішеня про надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам та 111
наказів працівникам відділу представництва/бюро, надано 1 відмову у наданні безоплатної
вторинної правової допомоги.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів
Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправле
нь до інших
провайдерів
БПД

Найменування відділу
МЦ

Кількість
зареєстровани
х звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Відділ правової
інформації та
консультації

565

565

57

0

Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»

127

127

9

0

Відділ
«Великобурлуцьке бюро
правової допомоги»

155

154

21

0

Відділ
«Дворічанське бюро
правової допомоги»

126

126

7

0

Відділ «Куп’янське бюро
правової допомоги»

763

763

60

0

Відділ «Печенізьке бюро
правової допомоги»

72

65

7

0

Відділ
«Шевченківське бюро
правової допомоги»

95

95

12

0

Разом

1903

1895

173

0
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У звітньому періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
- іншого цивільного права ( встановлення фактів, що мають юридичне значення;
зняття арешту з майна; стягнення матеріальної та моральної шкоди; питання пов’язані з
цивільним процесом; визнання особи недієздатною) - 25 %
- соціального забезпечення - 14 %
- сімейного - 14 %
- спадкового - 9 %
- житлового - 11 %
- земельного - 4 %
- з інших питань (кримінальне; кримінально-процесуальне; податкове) - 11 %
- трудового - 4 %
- адміністративного - 2 %
- договірного - 2 %
- з питань виконання судових рішень - 2 %
- з не правових питань - 1 %
- медичного - 1 %

Діаграма 1. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією питань
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договорне право

9%

14%

з питань виконання судових
рішень
з неправових питань
медичне право
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю

34%
Чоловіки
Жінки

66%

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком
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30%
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Понад 60 років

52%
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітній період найбільше позитивних рішень
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) – 52 %, інваліди – 19 %, ветерани війни – 13 %, внутрішньо переміщені
особи – 14 %, особи, які постраждали від домашнього насильства – 1%, особи, щодо яких суд
розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особ – 1 %.

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

1%

Внутрішньо переміщені
особи

1%
13%

14%

Малозабезпечені особи
Інваліди

19%
Ветерани війни
Особи, які постраждали
від насильства
52%

Обмеження цивільної
дієздатності фізичної
особи

Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за
звітний квартал:
-

-

здійснено 37 мобільних виїздів та забезпечено діяльність 24 дистанційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги;
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час
виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 219
особи, із них: 91 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до
мобільних пунктів та 128 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
проведено 184 правопросвітницьких захода;
розміщено у друкованих ЗМІ, на веб-сайтах/порталах та озвучено 25 інформаційних
матеріалів з питань надання БВПД;
кількість прийнятих та перевірених актів - 19, кількість оплачених – 47;
13 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Таблиця 2.
Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі

Назва МЦ та Бюро

Чугуївський МЦ з
надання БВПД
Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Шевченківське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Печенізьке
бюро правової
допомоги»
Відділ «Дворічанське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»
Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

Загальний показник

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів

Кількість
проведених
правопросвітницьких
заходів

Кількість
ОМС та
установпровайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

1

2

36

2

13

11

2

45

1

0

5

4

16

4

0

4

4

17

1

0

4

4

22

2

0

6

6

12

1

0

6

2

36

1

0

37

24

184

12

13

В.о. директора Чугуївського МЦ

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронн их
сервісів МЮ

О.П. Хомич

з надання БВПД
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