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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

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2018 року

ВСТУП
Діяльність Центру охоплює 7 районів:

Юрисдикція
Чугуївського МЦ з надання
БВПД
м. Чугуїв,
Чугуївський район
м. Куп`янськ,
Куп`янський район

Населення

Площа

(осіб)

(км2)

46 487

1148.61

24 352

1280

сел. Великий Бурлук,
Великобурлуцький район

21 914

1 221

сел. Шевченкове,
Шевченківський район

20 325

977

17 264

1 112

16 588

875,3

9 980

467,5

156 910

7 081,41

5,8 %

22, 5 %

сел. Дворічна,
Дворічанський район
сел. Борова,
Борівський район
сел. Печеніги,
Печенізький район
УСЬОГО
Відсоток від загальної
кількості по Харківській
області
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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.
Головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» спільно з
представниками Чугуївського місцевого центу з надання БВПД та Чугуївської правозахисної групи
організовано роботу 3 мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Тавільжанської, Кутьківської та Колодязненської сільських рад Дворічанського району Харківської
області. Під час виїздів фахівцями надано близько 20 індивідуальних правових консультацій з
земельних, сімейних та спадкових питань.

02.04, 04.04. 2018 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні консультаційні пункти на базі
Куп’янського міськрайцентр зайнятості, відділі з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції.За консультацією звернулося 13 осіб з питань соціального забезпечення, виконання зобов’язань
за кредитним договором тощо.
На базі Комунального підприємства “Великобурлуцьке бюро технічної інвентаризації” та
Великобурлуцького відділу РАГС організовано роботу мобільних точок доступу до безоплатної
правової допомоги, в ході яких було надано 4 консультації. Начальником відділу роз’яснено поняття
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання
безоплатної вторинної правової допомоги.
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13.04.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено виїзи в рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Петропілля та село Борівське, в ході
якого мешканцям сіл були надані правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку
отримання безоплатної правової допомоги.

25.04.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з представниками
Шевченківської районної державної адміністрації, було здійсненно виїз в рамках мобільного
консультаційного пункту доступу до БПД в село Нижній Бурлук, в ході якого бажаючим мешканцям
села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку отримання
безоплатної правової допомоги.

27.04., 10.05.2018 року, працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні консультаційні пункти на базі
Куп’янського міськрайцентру зайнятості, Курилівської сільської ради. За консультацією звернулося
4 особи з питань сімейного, кримінального та спадкового права.
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02.05.2018 року головним спеціалістом «Дворічанське бюро правової допомоги» було
організовано роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги
на базі
Рідкодубівської сільської ради. Під час прийому громадян було надано 2 консультації з питань
земельного законодавства.

23.05.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з представниками
Шевченківської районної державної адміністрації, було здійснено виїзд в рамках мобільного
консультаційного пункту доступу до БПД в село Новомиколаївка, в ході якого бажаючим
мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку
отримання безоплатної правової допомоги.

29.05.2018 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» у приміщенні
Територіального центру соціального обслуговування населення Великобурлуцької РДА, організовано
роботу мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги. Надано 1 консультацію.
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30.05.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з заступником начальника відділу
грошових виплат і компенсаційуправління праці та соціального захисту населення Куп’янської РДА
проведено виїзний мобільний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги
для людей похилого віку на базі Курилівського відділення денного перебування Куп’янського
районного територіального центру соціального обслуговування.
Присутнім надано безоплатні
юридичні консультації та роз’яснення законодавства,інформаційні буклети на правову тематику та
доведено інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".

30.05.2018 року головним спеціалістом «Борівського бюро правовоъ допомоги» було проведено
виїзний прийом громадян в с.Підлиман. Відвідувачам надано консультації з питань діючого
земельного та сімейного законодавства.

24.05., 25.05, 29.05, 30.05, 04.06., 07.06. 2018 року, працівниками відділу "Куп'янське
бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні
мобільніконсультаційні пункти на базі Куп'янського міськрайонного відділу з питань
пробації Північно - Східного міжрегіонального управління питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, Кругляківської сільської
ради, Курилівського відділення денного перебування Куп’янського районного
територіального центру соціального обслуговування, Сеньківської сільської ради та за
місцем проживання інвалідів. За консультацією звернулося 18 осіб з питань земельного,
кримінального, спадкового, трудового, житлового законодавства та соціального забезпечення.
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Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
03.04, 05.04.2018 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. За консультацією звернулося - 8 осіб, які отримали безоплатні юридичні
консультації з питань сімейного, трудового, земельного законодавства, соціального забезпечення.

06.04 2018 року начальником відділу відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено
дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Великобурлуцького районного центру зайнятості та Великобурлуцького районного сектору з
питань пробації, під час прийому консультації надано 5 особам.

10.04 2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» було
запезпечено роботу дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, створеного на
базі Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді Дворічанської РДА. Під час прийому
громадян було надано 1 консультацію з приводу позбавлення батьківських прав.
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10.04.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу
до безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного сектору Чугуївського
міськрайонного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. Було надано 2 консультації
з кримінального права

12.04.2018 року працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги,
створений на базі Дворічанського районного центру зайнятості. Під час прийому громадян було
надано 2 індивідуальні консультації з питань земельного та сімейного законодавства.

12.04.2018 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 та Шевченківському районному центрі
зайнятості. Під час прийому присутнім було надано правові консультації, роз’яснено порядок
отримання безоплатної правової допомоги.
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25.04.2018 року працівником відділу "Печенізьке бюро правової допомоги" проведено прийом
громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Печенізького районного центру зайнятості. Було надано 2 консультації з житлового та іншого
цивільного права, також було розповсюджено правові буклети.

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги військовослужбовців,
організовано роботу дистанційних пунктів консультування у військовихчастинах А 0501 та А 4104
містаЧугуїв. Відповідно до графіку, 27.04., 29.05, 27.06 2018 року працівниками Чугуївського МЦ було
проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги в ході
яких військовослужбовці отримали юридичні консультації.

18.04, 20.04, 27.04. 2018 року головним спеціалістом «Дворічанського бюро правової допомоги»
було здійснено прийом громадян в дистанційних консультаційних пунктах доступу до БПД,
створеномих на базі Територіального центру соціального обслуговування та Дворічансякому районному
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Під час прийому громадян надано 7 консультацій
щодо спадкового, земельного та сімейного законодавства.
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04.05.2018 року працівником відділу "Печенізьке бюро правової допомоги"проведено прийом
громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги
створеного в КУ «Печенізький територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Печенізької районної ради Харківської області». Були надані 2 консультації з
сімейного права та іншого цивільного права.

04.05 2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації
працював дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, надано
консультації 1 особі.

07.05.2018 року спеціалістом «Дворічанського бюро правової допомоги» було забезпечено
роботу дистанційного пункту доступу до БПД, створеного на базі Дворічанського районного сектору з
питань пробації. Під час прийому громадян було надано 3 консультації з питань сімейного
законодавства.
08.05.2018 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.
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24.05.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу
до безоплатної правової допомоги створеного в Печенізькому районному центрі соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. Було надано 2 консультації з сімейного права та з питань соціального
захисту.

В рамках роботи дистанційних пунктів прийому громадян, головним спеціалістом Борівського
бюро правової допомоги, 29.05.2018 року в приміщенні Борівського районного сектору з питань
пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України проведено бесіду на тему: «Зміни в законодавстві про стягнення
аліментів»; надано роз’яснення та консультації з правових питань. Було надано 2 консультації з
сімейного права.

29.05, 31.05, 05.06, 07.06. 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. За консультацією звернулося - 10 осіб, які отримали безоплатні
юридичні консультації з питань спадкового,трудового, земельного законодавства, соціального
забезпечення.

01.05 та 01.06. 2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному
пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізької районної філії Харківського
обласного центру зайнятості. Було надано 4 консультації з житлового, цивільного права та питань
соціального забезпечення.
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04.06.2018 року здійснено прийом громадян в дистанційному пункті доступу до безоплатної
правової допомоги для осіб, які перебувають на обліку в Дворічанському районному секторі
пробації.
05.06.2018 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.

05.06 2018 року начальником відділу відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено
дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Великобурлуцького районного сектору з питань пробації Надано консультації 1 особі, роз’яснено
поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на
отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

06.06, 12.06 2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено
прийом громадян в Шевченківському районному центрі зайнятості та Шевченківській районній
бібліотеці, під час прийому присутнім було надано правові консультації, роз’яснено порядок
отримання безоплатної правової допомоги.
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Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців міста та
налагодження співпраці, працівники Чугуївського МЦ зустрілися з працівниками соціальнопсихологічних служб та працівниками Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та
Чугуївського НВК Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 5, Чугуївським НВК №8.
Працівники МЦ ознайомили працівників соціально-психологічних служб з роботою центру, системою
доступу до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також надали правопросвітницькі
матеріали для розповсюдження серед населення.

03.04.2018 року представниками Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги організовано та проведено двогодинний тренінг "Твої права у повсякденному
житті" у Чугуївській загальноосвітній школі І -ІІІ ступенів № 1 для учнів 10 класу, які навчаються
за правознавчим спрямуванням. Тренінг проведено з метою розширення та закріплення знань учнів про
права та основоположні свободи громадян, як права змінювались протягом часу, які тенденції
прослідковуються в сьогоденні та інше. Заняття пройшло в досить демократичній формі: діти грали в
різні розвиваючі ігри, висловлювали свої думки та заперечення, кожен мав право озвучити свої
зауваження й побажання.
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04.04.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД 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: «Безоплатна
правова допомога – гарантія держави щодо дотримання прав людини». Громадяни також
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

04.04.2018 року начальником відділу «"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД прочитано лекцію для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському
міськрайцентрі зайнятості, як безробітні, на тему: “Безоплатна правова допомога - створення
рівних можливостей для доступу до правосуддя». Присутні також отримали інформаційні буклети
на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".

12.04.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД, начальником служби у справах дітей Куп'янської районної державної адміністрації та
головним спеціалістом Куп'янського міськрайцентр зайнятості проведено спільний правоосвітній
захід для учнів Сеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області в ході
якого висвітлено теми: "Право кожного на працю. Трудова міграція", «Підліткова злочинність.
Причини та наслідки». Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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18.04.2018 року в Печенізькому районному центрі зайнятості головним спеціалістом відділу
«Печенізьке бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено дві лекції на тему:
«Порядок розірвання шлюбу» та «Встановлення факту родинних відносин», розповсюджено
правопросвітницьку літературу, в тому числі «Я маю право!», поінформовано про систему надання БПД
та БВПД.

20.04.2018 року в Чугуївському міськрайонному центрі зайнятості спільно з працівниками
центру зайнятості проведено інформаційну лекцію для осіб, які перебувають на обліку в
Чугуївському міськрайонному відділі з питань пробації. На заході присутніх ознайомлено з різними
питаннями працевлаштування, легальної зайнятості та ін., також представники Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги продемонстрували презентацію про роботу
Центру, послуги, які надаються фахівцями, адреси та графік роботи Центру та його підрозділів.
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20.04.2018 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» Чугуївського
МЦ з надання БВПД у приміщенні Територіального центру соціального обслуговування населення
Великобурлуцької РДА проведений семінар, на якому висвітлені теми: “Безоплатна правова
допомога —
можливості доступу до правосуддя”, “Що робити, коли турбують колектори”.
Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

24.04.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД проведено бесіду для відвідувачів та працівників відділу грошових виплат
Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської РДА на тему: “Безоплатна
правова допомога - створення рівних можливостей для доступу до правосуддя». Присутні були
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

24.04.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД проведено бесіду для працівників відділу персоніфікованого обліку пільгових
категорій населення, реабілітації та обслуговування інвалідів Управління праці та соціального
захисту населення Куп’янської РДА на тему: «Встановлення факту належності особі
правовстановлюючих документів». Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову
тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".
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26.04.2018р. начальником відділу "Шевченківське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в заході
під гаслом: «Той квітень не забудеться ніколи», приуроченому до дня Чорнобильської катастрофи.
В ході заходу присутнім школярам Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. начальником БПД було доведено
інформації щодо права на безпечне життя та щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги,
а також надано правові буклети.

26.04.2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД було прочитано лекцію на тему: «Прийняття спадщини, у
складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих
документів на майно», для слухачів соціально-правового факультету «УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО
ВІКУ», створеного на базі територіального центру соціального обслуговування. Присутні
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2018 року

26.04.2018 року головним спеціалістом відділу «Печенізьке бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД для працівників та відвідувачів Управління соціального захисту
населення Печенізької районної державної адміністрації прочитано лекцію на тему «Безоплатна
передача земельної ділянки». Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

Протягом звітного періоду, 26.04.18, 05.05.18 та 07.05.18 року керівництвом Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги були здійснені 4 прийоми
громадян спільно з працівниками Шевченківського, Куп’янського, Печенізького та Великобурлуцького
Бюро. Під час прийому громадян, мешканцям сіл було надано індивідуальні консультації з земельних,
сімейних питань та питань соціального забезпечення населення. Громадяни отримали інформаційні
буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".
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02.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взято участь в семінарі, що
проводився на базі Куп’янського міськрайцентр зайнятості для осіб, які перебувають на обліку, як
безробітні, на тему: «Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів».

07.05.2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД було організовано круглий стіл з працівниками центру надання
адміністративних послуг при Дворічанській РДА за участю представників Державної виконавчої
служби. Метою круглого столу є налагодження ефективної співпраці між організаціями у сфері
надання безоплатної правової допомоги населенню.

07.05.2018 року на базі відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено круглий стіл на
теми: «Звернення до ЄСПЛ» та «Насильство в сім’ї», за участі представників: Шевченківського
районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України; ССД Шевченківської РДА;
Шевченківського РЦССДМ Шевченківської РДА; відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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08.05.2018 року головним спеціалістом відділу «Печенізьке бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з Печенізьким районним центром зайнятості та
Печенізьким районним сектором Чугуївського міськрайонного відділу з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України для облікового контингенту служби пробації прочитано лекцію
на тему «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника» та розповсюджено інформаційні
буклети на правову тематику та буклети "Я маю право!".

10.05.2018 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» Чугуївського
МЦ з надання БВПД проведені лекції для відвідувачів Великобурлуцького районного центру
зайнятості на теми: “Безоплатна правова допомога — можливості доступу до правосуддя”, “Як
захиститися від колекторів”.

11.05.2018 року начальник відділу правопросвітництва Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги взяла участь у зустрічі з особами, які перебувають на
обліку в Чугуївському міськрайонному відділі з питань пробації, яка відбулась в Чугуївському
міськрайцентрі зайнятості. Юрист повідомила присутніх про послуги, які надаються у сфері безоплатної
правової допомоги.
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14.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з спеціалістом
Куп’янського міськрайцентру зайнятості проведено бесіду для учнів старших класів Ягіднянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області на тему: «Трудове життя
неповнолітніх. Експлуатація дитячої праці».

14.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з спеціалістом
Куп’янського міськрайцентру зайнятості проведено бесіду для учнів молодших класів
Ягіднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області на тему: «Знай
та поважай свої права». Діти також були проінформовані про загальнонаціональний проект
«Ямаю право!»

17.05.2018 року головним спеціалістомвідділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД взято участь у відкритому уроці з правознавства, на якому учні
інсценізували судове засідання (тема позову): «Поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника», що проводився в 9 класі Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської міської ради
№6.
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21.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з спеціалістом
Куп’янського міськрайцентру зайнятості,проведено бесіду для учнів старших класів Лісностінківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області на тему: «Трудове життя
неповнолітніх. Експлуатація дитячої праці».

21.05.2018 року в Печенізькій районній філії Харківського обласного центру зайнятості
проведено
лекцію на тему: «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника»,
розповсюджено правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право», поінформовано про
систему надання БПД та БВПД.

23.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з фахівцями Куп’янського
міськрайцентру зайнятості, служби у справах дітей Куп’янської РДА, лейтенантом поліції сектору
ювінальної превенції Куп’янського відділу поліції ГУНП України в Харківській області прочитано
лекцію для учнів Гусинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області в ході
якої висвітлено теми: «Праця неповнолітніх», «Особливості кримінальної та адміністративної
відповідальності неповнолітніх».
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25.05.2018 року представники Чугуївського МЦ БВПД, спільно із заступником начальника
Чугуївського міськрайонного відділу з питань пробації Харківської області, провели з неповнолітніми
суб’єктами пробації заняття, присвячене захисту прав дитини. У ході заходу, неповнолітні
ознайомились з діяльністю центру, прослухали основні положення щодо захисту власних прав та
дізнались про те, які основні нормативно – правові акти врегульовують їх права.

29 травня 2018 року на базі Куп’янського міськрайонного центру зайнятості був проведений
просвітницький захід щодо профілактики домашнього насильства, в якому взято участь головним
спеціалістомвідділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Мета заходу було допомогти людям, розпізнати свої та чужі
емоції у випадку загрози скоєння насильства та встановлення, яким чином тіло, розум та емоції особи
попереджають про загрозу прояву насильства.
Присутнім роздано інформаційно-просвітницькі буклети: «Насильство – цесміття, яке треба
виносити з дому!», «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник», «Захищай свої права!».

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею партнери-провайдери безоплатної
правової допомоги на території Дворічанського району завітали до Дитячого англомовного табору
відпочинку з денним перебуванням "Веселка" ("Rainbow") при Дворічанській загальноосвітній школі.
Юристи продемонстрували дітям 1 - 4 класів навчальні мультфільми, присвячені вивченню прав та
обов'язків дітей, захисту від експлуатації дитячої праці. Далі фахівці провели ігри для дітей на свіжому
повітрі, щоб закріпити набуті під час перегляду знання. Правоосвітній захід проведено начальником
відділу "Дворічанське бюро правовоїдопомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД та
керівником Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку.
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31.05.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено захід
приурочений до Дня Міжнародного дня захисту дітей, а саме: здійснено обговорення на тему:
«Права дітей на прикладах казкових героїв» з дітьми Дошкільного навчального закладу
«Калинка».
31.05.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено захід
приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, а саме: в Шевченківському аграрному ліцеї на
ранковій лінійці для учнів було здійснено правове інформування щодо порядку отримання безоплатної
правової допомоги, а також прочитано лекцію на тему: «Відповідальність за злочин».

01.06.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Шевченківському аграрному
ліцеї була проведена бесіда, метою якої було обговорення правових життєвих ситуацій на прикладах, а
також доведено інформацію щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги та роздано
правові буклети, в тому числі серії ЯМП.
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01.06.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено захід
приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, а саме: здійснено обговорення на тему: «Права
дітей на прикладах казкових героїв» з дітьми початкових класів Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.

04.06.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД 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: «Твоя правова
культура», присутні також проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".

05.06, 07.06 року проведено 2 екскурсії для дітей молодшого та середнього шкільного віку,
які перебувають у пришкільному таборі Печенізької ЗОШ І –ІІІ ст.. ім.. Г. Семирадського, до бюро
правової допомоги. Молодших дітей було ознайомлено в доступній для них формі про завдання бюро
щодо захисту прав дитини. Для дітей середньої
групи було проведено більш детальне правове
інформування про права дітей та їх відповідальність за вчинення правопорушень, а також про домашнє
насильство та захист від домашнього насильства, про обов’язки батьків по вихованню дітей, зокрема
щодо забезпечення належного рівня життя дитини для її нормального фізичного, духовного розвитку та
розвитку її здібностей. Зокрема, мова йшла про обов’язок одного з батьків, який не проживає з дитиною
постійно, утримувати її, про розмір аліментів, які повинні сплачуватись. Під час екскурсіїї дітям
роздавались буклети «Твої права – твій захист» та доведена інформація про телефон єдиного контактцентру системи безоплатної правової допомоги.
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Начальник відділу "Дворічанське бюро правовоїдопомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД та
представник Дворічанського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідали
Пристанційну загальноосвітню школу, де працюєлітній дитячий табір "Сонечко". Фахівці
продемонстрували дітям фільм, в якому показані судові засідання з різними героями мультфільмів чи
казок, провели обговорення, які права були порушені та як вирішити спір. Щоб закріпити знання, юрист
провела правознавчі ігри для дітей 1-4 класів.

14.06.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання допомоги проведено гру-мандрівку «В країні прав» на базі міської бібліотеки № 1 управління
культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради для дітей пришкільного табору Куп’янської ЗОШ –
І-ІІІ ступенів.

З метою підвищення правової обізнаності серед учнів молодших класів в дитячому літньому
таборі, який працює при Тавільжанській загальноосвітній школі Дворічанського району, начальником
відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД та фахівцем
Дворічанського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено правові ігри,
спрямовані на вивчення обов'язківдітей та підвищення рівня громадянської відповідальності.

15.06.2018 року пройшов Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб
похилого віку. Так, начальником відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД на базі Університету третього віку Дворічанського територіального центру соціального
обслуговування (надання послуг) Дворічанської райдержадміністрації проведено ознайомчу лекцію
для відвідувачів, під час якої фахівець розповіла про шахрайські дії та обмани, які вчиняються стосовно
пенсіонерів, привела конкретні приклади випадків, за якими відкрито кримінальні провадження, як слід
вчиняти та куди звертатись, аби не потрапити в таку "пастку". В свою чергу присутні поділились своїми
знаннями та ситуаціями, в які потрапляли вони.
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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.
06.04.2018 року в смт. Печеніги на площі біля селищної ради проведено правове інформування
населення про систему БПД та розповсюджено правову літературу, буклети «Я маю право!»

11.04, 13.04, 18.04, 23.04, 05.05 2018 року з метою забезпечення доступу до безоплатної
правової допомоги мешканців Великобурлуцького району працівником бюро проведено заходи
інформування громадян про систему та можливості безоплатної правової допомоги було
проведеневуличне інформування громадян смт. Великий Бурлук з метою поширення інформації про
систему БПД.

20.04, 25.04, 04.05 2018 року фахівцем Дворічанського бюро було організовано «вуличне»
інформування населення, шляхом розповсюдження правової літератури перехожим громадянам в
центрі селища Дворічна. Всім заінтересованим було повідомлено про діяльність та функції бюро
правової допомоги, контактні телефони та адресу розташування бюро.
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23.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро
правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведено
«вуличне» інформування громадян в селі Просянка. В ході
якого доведено інформацію мешканцям села про порядок
надання безоплатної правової допомоги.

25.05. 2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, на центральній площі смт.
Шевченкове було проведено вуличне інформування населення щодо
порядку отримання безоплатної правової допомоги, а також
роздано правові буклети, в тому числі серії ЯМП.

22.05., 13.06. 2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., 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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01.06.2018 року працівниками відділу «Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з нагоди Міжнародного дня
захисту дітей взято участь у заході, що проводився в міському парку для дітей міста та гостей.
Працівниками бюро проведено бесіди з дітьми на тему: «Права дітей в Україні»також доведено
інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

01.06 2018 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правовоъ допомоги взято участь у
заходах, присвячених до Міжнародного дня захисту дітей, під час якого проведене інформування дітей
та їх батьків про порядок отримання безоплатної правової допомоги.

25.06, 26.06 2018 року в м.Чугуїв, головним спеціалістом відділу правопросвітництва
Чугуївського МЦ з надання БВПД, було проведено інформування громадян про систему БПД,
розповсюджено правову літературу, буклети «Я маю право!»
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Окрім правопросвітницьких заходів працівниками Чугуївського МЦ ведеться
тісна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема:
Озвучено виступи в ефірах місцевих вузлів радіомовлення за темами:
- «Встановлення фактів належності особі правовстановлюючих документів»
- «Що робити, коли турбують колекстори?»
- «Договір дарування»
- «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної та комунальної власності»
- «Звернення до Європейського суду з прав людини»
- «Застосування правил добросусідства»
- «Висилення з квартири без надання іншого житлового приміщення!»
- «Право на аліменти»
Друковані ЗМІ:
Павова стаття на тему: «Університет третього віку» на Дворічанщині»
Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та ОМС:
- «Мінюст на захисті підприємців»;
- «Втратив чинність порядок видачі паспорта у формі книжки зразка 1994 року»
- «Як отримати безкоштовну консультацію юриста на Дворічанщині?»
- «Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів.»
- «Позасудові форми легалізації самочинного будівництва»
- «Правила добросусідства»
- «Паспорт у вигляді ID-картки»
- «Правове інформування – дітям»
- «Порядок зміни документів внаслідок зміни прізвища при одруженні»
- «Домашне насильство. Огляд нового закону України»
Протягом звітнього періоду 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.

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
Протягом кварталу продовжувалась робота по налагодженню співпраці з існуючими
громадськими організаціями, благодійними фондами та іншими органами щодо сприяння розвитку
мережі установ, які надають безоплатну правову допомогу, розширення кола осіб приватного права,
залучення до надання БППД. Найбільш тісна співпраця налагоджена з ГО «Фонд сільських громад
Дворічанщини» та «Чугуївська правозахисна група», які є провайдерами безоплатної правової
допомоги на територіях юрисдикції Чугуївського МЦ.
Працівники Центру займають активну громадську позицію, тому не залишаються осторонь
заходів, які проводяться у містах.
13.04 2018 року головним спеціалістом бюро спільно з начальником відділу державної
виконавчої служби було організовано робочу зустріч з ГО «Фонд сільських громад Дворічанщини».
Під час зустрічі обговорювались питання щодо надання особам безоплатної правової допомоги та щодо
ефективної співпраці між організаціями.

15.05.2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД було взято участь у засіданні круглого столу «Моніторинг
місцевих проблем та вироблення їх експертно-правового супроводу зі сторони Офісу Мережі»,
організованого Дворічанським Офісом Мережі правового розвитку та ГО «Фонд сільських громад
Дворічанщини». На засіданні круглого столу були присутні голови всіх сільських рад, голова
Дворічанської районної державної адміністрації, голова районної ради, керівники організацій району.
Після закінчення засідання головним спеціалістом розповсюджено інформаційні буклети правового
характеру та брошури «Я МАЮ ПРАВО».
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05.06.2018 року представники Чугуївського МЦ БВПД взяли участь у круглому столі,
організованому «Чугуївською правозахисною групою», за темою: «Голос жінки має силу -2018». На
заході були присутні представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування,
волонтери та громадські активісти. Під час заходу були обговорені питання захисту прав вимушених
переселенців.

Заступник директора Чугуївського МЦ з надання БВД також взяв участь в заході,
організованому «Чугуївською правозахисною групою», в ході якого зустрілись лідери громадських
організацій, активні громадяни міста Чугуїв та Чугуївського району. Головною темою заходу стало
підвищення ефективності діяльності громадського сектору на Харківщині.

З метою підвищення ефективності надання правових послуг населенню, громадським
організаціям постійно надається консультаційна допомога з питань правової діяльності, здійснюється
обмін досвідом.
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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.

02.04.2018 року головний спеціаліст відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» відвідала
Тавільжанську бібліотеку, передала пакет правової літератури для розповсюдження серед населення,
розповіла про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО» та
розмістила відповідні буклети в правовому куточку.

03.04, 05.04, 11.04 2018 року головний спеціаліст відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» провела робочі зустрічі з головами Лиманської Другої сільської ради, Тавільжанської
сільської ради та Пісківської сільської ради. Обговорювались питання щодо надання безоплатної
правової допомоги населенню, проблемні питання мешканців села та шляхи їх вирішення. Передано
пакет правової літератури для розповсюдження серед населення.

10.04.2018 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я
маю право!» начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з працівниками Куп’янської
міської ради на тему: «Відповідальність за несвоєчасне виконання батьківського обов’язку по
сплаті аліментів на утримання дітей».
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11.04.2018 року, ході робочих зустрічей, правопросвітницькі матеріали були надані працівникам
Архівного відділу Чугуївської районної адміністрації Харківської області, а також працівникам
Чугуївського житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства, для розміщення та розповсюдження
серед населення.

13.04.2018 року за ініціативи головного спеціаліста відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» відбулась робоча зустріч з представниками Центру соціальних служб для сім`ї дітей та
молоді. Обговорювались деякі робочі моменти щодо співпраці між організаціями, а також передано
пакет правової літератури.
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17.04, 19.04 2018 року головний спеціаліст відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД організувала робочі зустрічі з головою Рідкодубівської
сільської ради та представником Новоєгорівської сільської ради. В ході зустрічі було обговорено
деякі робочі моменти щодо надання правової допомоги мешканцям сільради.

18.04.2018 року начальником 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 прочитано лекцію на тему: «Прсихологічне насильство в
сім’ї».

19.04.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД в читальній залі центральної районної бібліотеки прочитано
лекцію для завідувачів сільських бібліотечних філій на тему: «Безоплатна правова допомога –
гарантія держави щодо дотримання прав людини». Після закінчення заходу, працівникам
бібліотечних філій передано інформаційні буклети на правову тематику для розповсюдження
серед мешканців сільської місцевості.
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19.04.2018 року головний спеціаліст відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД зустрілась з представником Новоєгорівської сільської ради. В ході
зустрічі було обговорено деякі робочі моменти щодо надання правової допомоги мешканцям сільради
та повідомлено про правоспросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО».
Передано комплект відповідних брошур для розповсюдження серед населення сільської ради.
24.04.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання БВПД проведено робочу зустріч з головою Кислівської сільської ради в ході якої передано
інформаційні буклети на правову тематику та досягнуто домовленості про співпрацю в забезпеченні
доступу мешканців сільської місцевості до безоплатної правової допомоги.

25.04.2018 року, керівництвом Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги була проведена зустріч з головою Дворічанської сільської ради. В ході зустрічі
голові ради було передано інформаційні буклети на правову тематику, обговорено напрямки подальшої
співпраці в забезпеченні доступу мешканців сільської місцевості до безоплатної правової допомоги.

04.05.2018 року в приміщенні КУ «Печенізький територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Печенізької районної ради Харківської області»
розміщено плакат «Я маю право» та надано правові буклети для розповсюдження серед клієнтів, яким
надаються соціальні послуги, та проведено правове інформування про проект «Я МАЮ ПРАВО» та
розповсюдження правової літератури серед працівників установи.
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07.05.2018 року головним спеціалістом відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочу
зустріч з заступником начальника Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської РДА.
В ході зустрічі досягнуто домовленості про спільне інформування мешканців сільської місцевості про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!» та їх консультування
з питань соціального забезпечення.

07.05.2018 року начальником відділу "Шевченківське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в
розширеній нараді при голові Шевченківської районної державної адміністрації в ході якої
присутнім було доведено інформацію щодо роботи Шевченківського бюро правової допомоги.
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08.05.2018 року відбулася робоча зустріч директора центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та начальника відділу «Куп’янського бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з
надання БВПД. Під час зустрічі обговорювалися питання: поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника; встановлення факту родинних відносин; встановлення факту особі правовстановлюючих
документів. Крім того, підчас зустрічі відбулося підписання меморандуму про співпрацю між
Куп’янським бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та Куп’янським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

08.05 2018 року, з метою налагодження співпраці та розширення доступу до безоплатної
правової допомоги мешканців міста та налагодження співпраці, головний спеціаліст відділу
правопросвітництва Чугуївського МЦ зустрілась з начальником відділу освіти Чугуївської міської
ради. Представник повідомила інформацію щодо роботи Чугуївського МЦ та послуги, які надаються
населенню, а також передала пакет правопросвітницької літератури для ознайомлення.
15.05.2018 року представниками ГО «Фонд сільських громад Дворічанщини проведено»
семінар"Посилення правових можливостей громад через ознайомлення із формами участі горомадян у
місцевому самоврядуванні". Основна мета проведення заходу – переорієнтування системи безоплатної
допомоги від безпосереднього надання послуг з правової допомоги громадянам, до перенесення цих
послуг в громади, що дозволить підвищити правову спроможність та розвиток громади Дворічанського
району. Представники Дворічанського бюро правової допомоги взяли участь в обговореннях та різних
практичних вправах.
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16.05.2018 року начальником відділу "Шевченківське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено інформування
колективу Шевченківського відділу Куп'янського об'єднаного управління Пенсійного фонду
України Харківської області щодо роботи Шевченківського бюро правової допомоги, в ході якого
присутнім було надано юридичну літературу, в тому числі серії ЯМП, та надано відповіді на запитання.

18.05.2018 року головний спеціаліст «Борівського бюро правової допомоги» прийняв участь у
роботі постійних комісій Борівської районної ради та в роботі чергової сесії районної ради, де приймав
участь в обговоренні правових питань порядку денного.

18.05.2018 року заступник директора та головний спеціаліст відділу правопросвітництва
Чугуївського МЦ БВПД завітали з робочім візитом до Чугуївської міської ради. З метою підвищення
рівня якості надання правових послуг населенню, партнери отримали інформаційні правопросвітницькі
матеріали за темою «Права ВПО та правова допомога в їх реалізації», а також повідомлені про
функціонування загальнонаціонального проекту «Я маю право!».
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24.05.2018 року проведено робочу зустріч з директором та соціальним працівником
Печенізького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді темою якої було «Право
на безоплатну правову допомогу жертв домашнього насильства та внутрішньо переміщених осіб».
В ході зустрічі була досягнута домовленість про співпрацю між Бюро та Центром з цього питання. В
приміщенні Центру був розміщений плакат «Я МАЮ ПРАВО» та «Подолати насильство можливо» та
передано правові буклети для розповсюдження серед клієнтів.

06.06.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання
БВПД проведено бесіду для працівників Управління агропромислового розвитку Куп’янської РДА на
тему: «Безоплатна правова допомога в Україні»присутні також проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

07.06.2018 2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання допомоги проведено бесіду з колективом Сеньківської сільської ради на тему: «Безоплатна
правова допомога в Україні». Присутніх також було проінформовано про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України «Я маю право!» та надано інформаційні буклети на правову тематику.

08.06.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з
надання допомоги проведено робочу зустріч з заступником начальника Управління праці та соціального
захисту населення Куп’янської РДА. В ході зустрічі досягнуто домовленості про спільне інформування
мешканців сільської місцевості про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!" та їх консультування з питань соціального забезпечення.
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З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої
влади головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги, було проведено робочі зустрічі: з
Борівським селищним головою, в ході якої обговорено питання дотримання земельного
законодавства на території селищної ради, в ході якої сторони відмітили необхідність суворого
дотримання норм права в сфері земельних відносин та домовилися про шляхи співпраці з даного
питання; з заступником голови Борівської районної державної адміністрації, в ході якої
обговорено питання дотримання законодавчих норм в оплаті праці працівників закладів культури
Борівського району, сторонами досягнуто згоди в основних питаннях, співпраця в даному напрямі
продовжується.

З метою надання методичної допомоги , головний спеціаліст відділу правопросвітництва провела
навчання для представників юридичних служб органів органів місцевого самоврядування за темою:
«Права людини та їх захист». Присутніх також було проінформовано про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України «Я маю право!» та надано інформаційні буклети на правову тематику.
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5. Реалізація правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»
Працівники Центру дотримуються концепції того, що на кожному правоосвітньому
заході, проведеному ними, має місце згадування та розкриття змісту та суті проекту «Я МАЮ
ПРАВО!». Проте, хотілося б виділити такі заходи:
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців міста та
налагодження співпраці, працівники Чугуївського МЦ зустрілися з працівниками соціальнопсихологічних служб та працівниками Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та
Чугуївського НВК Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 5, Чугуївським НВК №8.
Працівники МЦ ознайомили працівників соціально-психологічних служб з роботою центру, системою
доступу до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також надали буклети та плакати
загальнонаціонального проекту «Я маю право!», для розповсюдження серед населення.

Під час вуличних інформувань, мешканці населених пунктів отримують правопросвітницьку
літературу, в тому числі отримують інформацію стосовно загальнонаціонального проекту «Я маю
право!»

10.04.2018 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я
маю право!» начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з працівниками Куп’янської
міської ради на тему: «Відповідальність за несвоєчасне виконання батьківського обов’язку по
сплаті аліментів на утримання дітей».
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11.04.2018 року, ході робочих зустрічей, правопросвітницькі матеріали, буклети та плакати
«Я маю право!» були надані працівникам Архівного відділу Чугуївської районної адміністрації
Харківської області, а також працівникам Чугуївського житлово ремонтно-експлуатаційного
підприємства, для розміщення та розповсюдження серед населення.

02.05.2018 року, в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я
маю право!», головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, прочитано лекцію для осіб, що
перебувають в Куп’янському міськрайцентрі зайнятості на обліку, як безробітні, на тему: «Порядок
прийняття спадщини».
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04.05.2018 року в приміщенні КУ «Печенізький територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Печенізької районної ради Харківської області»
розміщено плакат «Я маю право» та надано правові буклети для розповсюдження серед клієнтів, яким
надаються соціальні послуги, та проведено правове інформування про проект «Я МАЮ ПРАВО» та
розповсюдження правової літератури серед працівників установи.

08.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено інформування
працівників Куп’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

24.05.2018 року проведено робочу зустріч з директором та соціальним працівником
Печенізького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді темою якої було «Право
на безоплатну правову допомогу жертв домашнього насильства та внутрішньо переміщених
осіб». В ході зустрічі була досягнута домовленість про співпрацю між Бюро та Центром з цього
питання. В приміщенні Центру був розміщений плакат «Я МАЮ ПРАВО» та «Подолати насильство
можливо» та передано правові буклети для розповсюдження серед клієнтів.
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25 травня 2018 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва Чугуївського МЦ БВПД,
з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, було проінформовано неповнолітніх суб’єктів пробації про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". Також, діти отримали
правопросвітницьки матеріали та буклети.

31.05.2018 року головні спеціалісти Чугуївського МЦ та Куп’янського бюро БВПД, в рамках
активності
«Я
маю
право!»,
прийняли
участь
у
заході
"ЧужихДітейНеБуває".
Захід було проведено у форматі brainstorm, що дозволило максимально ефективно використати час
відведений на роботу. В результаті заходу були створені короткі меседжи «зрозумілою мовою» стосовно
питань стягнення аліментів, які можуть бути використані у подальшій роботі з населенням та розробці
відповідних пропозицій Національному проекту «Я маю право!».
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6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання
його функцій.
24.05.2018 року відбулось відкриття соціально-правового хабу «Центр соціально-правового
розвитку». В ході заходу були обговорені питання щодо майбутнього розвитку вказаної ініціативи та
подальші напрямки діяльності. Також, в рамках роботи Центра соціально-правового розвитку, були
визначені пріоритетні та найбільш актуальні правові тематики для опрацювання у найближчій
перспективній діяльності. З метою реалізації завдань та підвищення рівня правових знань учасників,
заплановані заходи з обговорення змін в законодавстві, цивільно-процессуальні нововведення.

25.05, 26.05 2018 року представники Чугуївського МЦ БВПД взяли участь у тренінгу з розвитку
навичок роботи з вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги "Soft — skills",
який проводився у клубі «PRАVOKATOR” у Харкові.

31.05.2018 року головні спеціалісти Чугуївського МЦ та Куп’янського бюро БВПД, в рамках
активності
«Я
маю
право!»,
прийняли
участь
у
заході
"ЧужихДітейНеБуває".
Захід було проведено у форматі brainstorm, що дозволило максимально ефективно використати час
відведений на роботу. В результаті заходу були створені короткі меседжи «зрозумілою мовою» стосовно
питань стягнення аліментів, які можуть бути використані у подальшій роботі з населенням та розробці
відповідних пропозицій Національному проекту «Я маю право!».
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02.04, 03.04 2018 року начальник відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» взяла
участь у семінарі “Процесульні кодекси України: останні зміни та судова практика”, який відбувся у м.
Харків.

08.06.2018 року в.о. директора Чугуївського МЦ БВПД провів спільну скайп-конференцію з
працівниками підпорядкованих бюро. Метою конференції було підвищення рівня правових знань
працівників, отримання досвіду зі складання процесуальних документів, обговорення змін в
законодавстві, цивільно-процессуальні нововведення.

Також в.о. директора Чугуївського МЦ БВПД відвідал тематичний захід, в ході якого був
ознайомилений з комплексним дослідженням Лондонського Королівського інституту міжнародних
відносин Chatham House «Боротьба за Україну» («The struggle for Ukraine»), присвяченим підсумуванню
основних викликів, успіхів та невдач у зовнішній та внутрішній політиці з часів Євромайдану: від
безпекових, що пов'язані з російською агресією, до потреб глибинного реформування і модернізації
української держави.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 квітня 2018 по 30 червня 2018 року Чугуївським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,
було зареєстровано 1429 звернень клієнтів, надано 1427 правових консультацій, 121 із них
написали письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання
БВПД, було прийнято 116 рішень про надання БВПД та надано 50 доручень адвокатам та 96
наказів працівникам відділу представництва/бюро.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

Найменування відділу
МЦ

Кількість
зареєстровани
х звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправле
нь до інших
провайдерів
БПД

Відділ правової
інформації та
консультації

417

416

46

0

Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»

66

66

8

0

Відділ
«Великобурлуцьке бюро
правової допомоги»

89

88

9

0

Відділ
«Дворічанське бюро
правової допомоги»

109

109

17

0

Відділ «Куп’янське бюро
правової допомоги»

576

576

35

0

Відділ «Печенізьке бюро
правової допомоги»

80

80

0

0

Відділ
«Шевченківське бюро
правової допомоги»

92

92

6

0

Разом

1429

1427

121

0

В результаті розгляду письмових заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги,
було прийнято 116 рішень про надання БВПД та надано 50 доручень адвокатам та 96 наказів
штатним працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних документів).
По 1 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.
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У звітньому періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
-

іншого цивільного права 329 (23 %)
соціального забезпечення 186 (13 %)
сімейного 190 (13 %)
спадкового 115 (8 %)
житлового 168 (12 %)
земельного 54 (4 %)
з інших питань 189 (13 %)
трудового 59 (4 %)
адміністративного 27 (2 %)
договірного 45 (3 %)
з питань виконання судових рішень 29 (2 %)
з не правових питань 26 (2 %)
медичного 12 (1 %)
Діаграма 1. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією питань

інше цивільне право
сімейне право
житлове право
з інших питань
адміністративне право
з питань виконання судових рішень
медичне право

1%
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спадкове право
земельне право
трудове право
договорне право
з неправових питань
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю
Чоловіки

Жінки

36%

64%

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком

До 18 років

від 18 до 35 років

від 35 до 60 років

1%

Понад 60 років

20%

29%

50%
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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) – 53 %, інваліди – 13 %, ветерани війни – 16 %, внутрішньо переміщені особи – 16 %, особи які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2 %.

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

Внутрішньо переміщені особи
Малозабезпечені особи
Інваліди
Ветерани війни
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

17%

2%

16%

13%

52%
Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги,
за звітний квартал:
-

-

здійснено 25 мобільних виїздів та забезпечено діяльність 24 дистанційного пункта 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 129
особи, із них: 54 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до
мобільних пунктів та 75 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
проведено 228 правопросвітницьких захода;
розміщено у друкованих ЗМІ, на веб-сайтах/порталах та озвучено 30 інформаційних
матеріалів з питань надання БВПД;
опрацьовано 41 акт надання БВПД, що були подані адвокатами;
23 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
Кількість
проведених
діючих
праводистанційних
просвітницьких
пунктів
заходів

Кількість
ОМС та
установпровайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронн их
сервісів МЮ

0

2

38

1

17

11

2

62

3

2

5

4

29

3

0

2

4

27

1

1

1

4

24

2

2

3

6

15

1

1

3

2

33

0

0

25

24

228

11

23

В.о. директора Чугуївського МЦ

О.П. Хомич

з надання БВПД
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