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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 

Населення 

(осіб) 

Площа 

(км2) 

м.Чугуїв 

Чугуїв 
46 487 1 148,61 

м.Куп’янськ 

Куп’янський район 
24 352 1 280 

сел.Великий Бурлук 

Великобурлуцький район 
21 914 1 221 

сел.Шевченкове 

Шевченківський район 
20 325 977 

сел.Дворічна 

Дворічанський район  
17 264 1 112 

сел.Борова 

Борівський район 
16 588 875,3 

сел.Печеніги 

Печенізький район 
156 910 7 081,41 

УСЬОГО 5,8 % 22,5 % 
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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. 

 

Впродовж IV кварталу 2018 року, працівниками Чугуївського МЦ БВПД та підпорядкованих бюро 

було здійснено 31 виїзд мобільної точки доступу до безопланої правової допомоги.  

01.10., 10.10, 12.10., 16.10 (2 виїзди)., 2018 року, працівниками відділу "Куп'янське бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні консультаційні 

пункти на базі Куп’янського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, 

Сеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області та за місцем проживання 

інвалідів. За консультацією звернулося 11 осіб з питань житлового, сімейного  законодавства та 

соціального забезпечення. Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову тематику та 

проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

   
04.10.2018 року працівниками відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з головою та 

представника Шевченківської районної державної адміністрації  було здійснено виїзд в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Борівське, 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. 

  
24.10.2018 року працівниками відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було здійснено виїзд в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Великі Хутори, 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. 

25.10.2018 р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було здійснено виїзд в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Василенкове, в ході якого бажаючим 

мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку 
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отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову тематику,в тому числі серії 

ЯМП   

30.10., 06.11, 07.11, 15.11.2018 року–працівникамивідділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні консультаційні пункти на базі 

Куп’янського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, комунального 

закладу "Куп'янський спеціалізований НВК" Харківської обласної ради, Курилівської сільської ради, 

Кіндрашівської сільської ради. За консультацією звернулося 13 осіб з питань житлового, сімейного 

законодавства та соціального забезпечення. Громадяни також отримали інформаційні буклети на правову 

тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю 

право!". 

  
 

31.10.2018 року на базі Тавільжанської сільської ради Дворічанського району спільно з 

представниками ГО «ФСГД» та МПР організовано роботу мобільного пункту доступу до БПД, куди за 

правовою допомогою звернулось 7 осіб з земельних, сімейних житлових та інших питань. 

  
12.11.2018 року, на базі Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області 

було організовано мобільну точку доступу до безоплатної правової допомоги. Під час прийому 

громадян, працівниками Чугуївського МЦ з надання БВПД було проконсультовано три особи з питань 

сімейного права та соціального захисту переселенців. 

        
 

13.11.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було здійснено виїзд в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Безмятежне, в ході якого бажаючим 
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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  

14.11.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було здійснено виїзд в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Березівка, 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.   

   
20.11., 21.11, 26.11, 28.11., 03.12., 06.12. 2018 року – працівниками відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні 

консультаційні пункти на базі Куп’янського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області, Піщанської сільської ради та за місцем. За консультацією звернулося 11осіб з 

питань спадкового, житлового, сімейного  законодавства та соціального забезпечення. Громадяни також 

отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

03.12., 16.12.2018 року працювали дистанційні пункти доступу до безоплатної правової 

допомоги, створені на базі сектору з питань пробації та базі Дворічанського РЦСССДМ. Під час 

прийому громадян було надано 12 консультацій, розповсюджено інформаційні буклети та 

проінформовано про проект Міністерства юстиції України «Я маю право» 

  
10.12.2018 року начальником відділу  в приміщенні комунального підприємства 

“Великобурлуцьке бюро технічної інвентаризації” організована робота мобільної точки доступу до 

безоплатної правової допомоги, в ході якої проведене інформування про проект Міністерства юстиції 

«Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної інформації про 

Великобурлуцьке бюро правової допомоги.  
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В ході виїзного прийому до села Маліївка, 24.10.2018р., було надано адресну допомогу  

громадянці,  яка не в змозі самостійно пересуватися та звернулася до Борівського бюро за наданням 

такої допомоги. 

 
 

Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

 
В кварталі продовжено роботу дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

Зокрема, діють пункти утворені на базі Борівської районної бібліотеки, Борівського управління Пенсійного 
фонду, Районного центру занятості, Борівського районного сектору з питань пробації Північно-Східного 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 
України, Борівського ЦСССМД, Куп'янського міськрайцентр зайнятості та управління праці та соціального 
захисту населення Куп'янської РДА, Куп’янського МРВ Державної установи «Центр пробації» в 
Харківській області, Дворічанського районного центру соціальних служб для сім`ї дітей та молоді, 
Дворічанського районного сектору з питань пробації у Північно-Східному регіоні з питань виконання 
покарань, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), та інш. 

01.10.18 р. на базі Дворічанського районного сектору з питань пробації, організовано роботу 

дистанційного пункту доступу до БПД. Кожну особу, яка перебуває на обліку в секторі пробації 

повідомлено про роботу бюро, його функції та контактні дані, куди можна звернутись за захистом 

порушуваних прав. Усього охоплено 18 осіб. 
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02.10., 04.10.,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 - 9 осіб, які 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!". 

02.10., 25.10., 15.11 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 консультації зі спадкового права, сімейного та трудового права, а також було 

здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові буклети серіїї «Я маю право» 

та інші. 

   

09.10.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному  консультаційному пункті доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області. Було надано консультації із земельного права та з питань виконання 

рішень суду, також було здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові 

буклети серіїї «Я маю право» та інші. 

09.10.2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації працівниками 

відділу в рамках праврпросвітницької кампанії, присвяченої до Дня захисника Вітчизни проведені лекції на 

тему “Право на безоплатну правову допомогу”, “Гарантії учасників АТО та членів їх сімей”. Працював 

дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, надано 2 консультації.  

Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження 

інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

 

    

В рамках роботи дистанційних пунктів прийому громадян головним спеціалістом Борівського бюро 

правової допомоги, 16.10.2018р., проведено дистанційний прийом громадян в приміщенні Борівської 

центральної бібліотеки. Присутні отримали консультації та роз’яснення з питань соціального захисту та 

сімейного законодавства. В рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» присутні отримали 

буклети та брошури на правову тематику. 

 



 

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД ІV квартал 
 

 2018 року 
  

 

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/ 

  
 

     
 

25.10, 30.10., 01.11., 05.11, 06.11., 08.11.2018 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, 

управління праці,  соціального захисту населення Куп’янської районної державної адміністрації, , 

Куп’янського МРВ Державної установи «Центр пробації» в Харківській області відповідно до визначеного 

графіку. За консультацією звернулося - 10 осіб, які отримали безоплатні юридичні консультації з питань 

сімейного,  спадкового,трудового, житлового законодавства, соціального забезпечення, інформаційні 

буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України "Я маю право!". 

07.11.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з представником Головного 

територіального управління юстиції в Харківській області було здійснено прийом громадян в 

дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової допомоги створеному при 

Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської районної 

державної адміністрації, під час прийому присутнім було надано правові консультації, роз’яснено порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та надано право освітні буклети у тому числі серії ЯМП. 

 

      

07.11.2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації 

начальником відділу   проведені лекції на тему “Право на безоплатну правову допомогу”, “Адміністративне 

затримання”. Працював дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, 

надано 2 консультації.  Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та 

розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги. 

 

06.11., 11.12. 2018 року проведено прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті 

доступу до безоплатної правової допомоги на базі Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області. Було надано консультації із сімейного, житлового права, 

також було здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові буклети серіїї «Я 

маю право» та інші. 
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20.11.2018р. 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. 

 
27.11, 29.11., 01.11., 04.12, 06.12.2018 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, 

управління праці,  соціального захисту населення Куп’янської районної державної адміністрації відповідно 

до визначеного графіку.  

В рамках роботи дистанційних пунктів прийому громадян головним спеціалістом Борівського бюро 

правової допомоги 03.12.2018р., спільно з відділом надання соціальних послуг у Борівському районі 

Ізюмського МРЦЗ, з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, було проведено  День відкритих 

дверей центру зайнятості та правовий семінар за участю осіб з інвалідністю. 

З метою більш повного охоплення жителів району правоосвітницькими заходами та наближення 

надання правової допомоги до населення, головним спеціалістом Борівського бюро, 19.12.2018 р. здійснено 

виїзний прийом громадян  в  с.Ізюмське, Борівського району. 

 
21.12.2018 року, на базі Дворічанського РЦСССДМ проведено дистанційний пункт доступу до БПД. 

Було надано консультації із сімейного, житлового права, також було здійснено правове інформування про 

систему БПД та розповсюджені правові буклети серіїї «Я маю право» та інші.  
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Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру 
 

Значну увагу в своїй діяльності працівники Чугуївського МЦ БВПД приділяють проведенню 

інформаційно-просвітницькій діяльності, мєтою якої є підвищення правової обізнаності мешканців 

територіальних громад, інформуванняя про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

До найбільш актуальними правопросвітницькими заходами, що були проведені у четвертому кваталі, 

можна віднести наступні. 

01.10.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД прочитано лекцію для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: «Захищеність особи у правовій державі». 

Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

   
 
01.10.18 року традиційно відзначається день людей похилого віку. До Дворічанського 

територіального центру обслуговування з привітаннями завітала начальник бюро та провела для 

присутніх семінар з питаннями профілактики шахрайства стосовно людей похилого віку, як уникнути 

обману, та куди звертатись у разі виникнення подібних ситуацій. Також фахівець розповіла про проект «Я 

МАЮ ПРАВО!». Розповсюджено правові буклети. 

В листопаді 2018 року на базі Чугуївського МЦ з надання БВПД відбулась робоча зустріч з 

працівниками Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області. В ході зустрічі було обговорено шляхи подальшої співпраці, а також підвищення 

правової обізнаності суб’єктів пробації, через проведення спільних заходів. Досягнута домовленість щодо 

організації та проведення мобільних точок доступу до БПД.. За активну співпрацю та допомогу в 

розбудові системи БПД, організації та проведення правопросвітницьких заходів, в.о. директора 

Чугуївського МЦ з надання БВПД відзначив Подякою Начальника Чугуївського міськрайонного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. 

  
 

В рамках заходів з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 09.10.2018 року головний 

спеціаліст відділу «Куп’янське бюро правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД взяла участь в 

навчальному семінарі-тренінзі «Протидія торгівлі людьми, ідентифікація постраждалих і робота з ними», 
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програмою  якого передбачалося ознайомлення з законодавчою та нормативною базою,  вивчення поняття 

«торгівлі людьми», прямих та непрямих індикаторів, що вказують на ситуацію торгівлі людьми.  

   
 

09.10.2018 року в Печенізькому підрозділі Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області серед облікового контингенту служби пробації 

проведено правове інформування на тему: «Легальне працевлаштування, як захист трудових прав 

працівників». 

10.10.2018 року до Дня захисника України проведено правове інформування для учасників АТО про 

систему БПД, право учасників АТО на безоплатну правову допомогу, права та пільги, розповсюджено 

правову літературу 

   

12.10.2018 р на базі Дворічанського районного центру зайнятості представник Дворічанського бюро 

провела лекцію з питань легального працевлаштування та правових аспектів реєстрації та діяльності 

фізичної особи-підприємця. Розповсюджено правову літературу та буклети про бюро з адресою та 

контактним телефоном. 

  
12.10.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з було рприйнято участь в урочистостяз з 

нагоди Дня Захисника України, по закінченню якого присутнім учасникам АТО було доведено 

інформацію щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову 

тематику,в тому числі серії ЯМП 
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14.10.2018 року  з нагоди Дня захисника України на центральній площі міста Куп’янська відбулися 

святкові заходи, присвячені Дню захисника України, що співпадає з Покровою Пресвятої Богородиці та 

Днем Українського козацтва в яких взяли участь працівники  відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД. В ході заходів працівниками бюро було проведено бесіду з  

військослужбовцями  та членами їх сімей на тему: "Соціальний та правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей". 

  
 

16.10.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД взято участь у семінарі, що проводився на базі Куп’янського міськрайцентр зайнятості для осіб, що 

перебувають на обліку  у пошуках роботи на тему: «Легальна трудова міграція». В ході якого присутнім 

було роз’яснено правові наслідки нелегальної трудової міграції та надано інформацію про порядок 

надання безоплатної правової допомоги в Україні. 

18.10.2018 року, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД здійснила дві робочі зустрічі 

з працівниками Чугуївського районного Центру соціальних служб для сім’ї та молоді та працівниками 

Чугуївської районної служби у справах дітей. В ході зустрічей було обговорено шляхи підвищення 

правової обізнаності клієнтів центру та служби, отримання вичерпної інформації про роботу системи 

БПД. 

26.10.2018р. 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 доведено інформацію на тему: «Захист майнових прав дітей». 
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29.10.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено бесіду для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: «Правові проблеми, які нас турбують». 

Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю право!". 

30.10.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено бесіду для працівників відділу взаємодії з роботодавцями Куп’янського міськрайцентр 

зайнятості на тему: «Зміни до Порядку надання населенню субсидій». Присутні також отримали 

інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України"Я маю право!". 

  
30.10.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено бесіду для працівників відділу активної підтримки безробітних Куп’янського 

міськрайцентр зайнятості, та осіб що перебувають на обліку як безробітні на тему: «Актуальні зміни в 

законодавстві щодо призначення житлових субсидій». Присутні також отримали інформаційні буклети на 

правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я 

маю право!". 

01.11.2018 року начальник відділу взяла участь у засіданні круглого столу з питань обговорення 

створення  районної координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 

протидії торгівлі людьми та гендерної нерівності. Начальник відділу доповіла про систему безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання БПД та БВПД, ознайомила з питаннями ЗУ “Про безоплатну 

правову допомогу” в частині суб'єктів права на БВПД, щодо положень законодавства в частині захисту 

прав громадян, які постраждали від домашнього насильства. 
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05.11.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено бесідудля осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському МРВ філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області на тему: «Основні положення законодавства про працю».Присутні 

також отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

    
 

06.11.2018 року між Чугуївським МЦ з надання БВПД та «Союзом ветеранів війни у Афганістані 

«Шураві» було підписано Меморандум про співпрацю. «Союз ветеранів війни у Афганістані «Шураві» є 

організацією, яка здійснює підтримку та допомогу ветеранам війни у Афганістані та є активним 

учасником міських заходів. 

06.11.2018 року в Печенізькому підрозділі Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області серед облікового контингенту служби пробації 

проведено правове інформування на тему: «Безоплатна правова допомога: де і як отримати». 

07.11.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  спільно з представником Головного 

територіального управління юстиції в Харківській області було здійснено робочу зустріч з колективом 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської 

районної державної адміністрації, а також представниками відділу освіти  Шевченківської районної 

державної адміністрації. Начальник відділу провела заходи за темами: «Податкова знижка на навчання» 

та «Поїхати з дитиною за кордон – легко», а також роз’яснено порядок отримання безоплатної правової 

допомоги та надано право освітні буклети, в тому числі із серії ЯМП. 

   

08.11.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД прийнято участь у семінарі на базі Куп’янського міськрайцентр зайнятості, що проводився для 

безробітних на тему: «Легальна зайнятість».  В ході семінару присутніх було звернуто увагу про 

захищеність осіб у правовій державі, про порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги.   Не залишились без уваги такі важливі питання  - як запобігання торгівлі людьми  та домашнє  

насильство. Слухачам заходу також було запропоновано переглянути інформаційні матеріали в 
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профінформаційному секторі на тему «Побудова вашої кар’єри», «Як самостійно шукати роботу». 

Спеціаліст центру зайнятості Оксана Забудько нагадала присутнім про послуги служби зайнятості, 

сучасні методи  пошуку роботи,  можливість створення  резюме за допомогою «персонального кабінету» 

на web-сайті Державної служби зайнятості та програми «Конструктор резюме», присутні переглянули  

відео курс  «Резюме на мільйон. Секретиуспіху» за допомогою дистанційного помічника з пошуку роботи 

та працевлаштування «SmartJob». 

    

08.11.2018 головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД прийнято участь у засіданні круглого столу на тему : «Взаємодія суб’єктів, які 

відповідають за питання протидії домашнього насильства та насильства за ознаками статі», що 

проводився на базі управління праці та соціального захисту населення Куп’янської РДА.  

8.11.18 р. представниками Дворічанського бюро правової допомоги та Дворічанського Офісу Мережі 

правового розвитку була проведена інтерактивна лекція в Дворічанському ліцеї щодо відповідальності 

неповнолітніх. В ході заходу учні 8-10 класів дізнались про види юридичної відповідальності, підстави 

при яких можливе її настання, наслідки її застосування. Найбільший інтерес у присутніх викликали 

питання адміністративної та кримінальної відповідальності. 

   
 

08.11.2018 року працівники Чугуївського МЦ БВПД зустрілися з працівниками Малинівської 

служби у справах дітей та сім’ї. В ході зустрічі були обговорені шляхи співпраці та інформування 

населення, зокрема клієнтів служби, стосовно діяльності системи БПД. Працівники служби у справах 

дітей та сім’ї отримали правопросвітницькі матеріали, в тому числі серії «Я маю право!». 

В рамках проведення тижня права, працівники Чугуївського МЦ місцевого центру з надання БВПД 

завітали до Відділу земельних відносин та комунальної власності Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. Під час зустрічі були обговорені питання пов’язані з 

вирішенням земельних спорів, норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (в тому числі 

учасникам АТО), строк дії та поновлення договору оренди землі. В результаті обговорення спеціалісти 

дійшли згоди в тому, що правова обізнаність громадян та дотримання норм земельного законодавства 

сприяє зниженню рівня спорів, пов’язаних з земельними питаннями. 
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09.11.2018 року та 15.11.2018року спільно з працівниками Печенізької районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості та Служби у справах дітей Печенізької районної адміністрації проведено 

право освітні заходи  на тему «Гендерна рівність»,  розповсюджено правову літературу, поінформовано 

про проект «Я маю право»,  поінформовано про систему надання БПД та БВПД. 

    
 

11.12.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД  в рамках Всеукраїнського тижня права прийнято участь в оформленні куточка права в Куп’янській 

районній центральній бібліотеці. Працівники бібліотеки отримали інформаційні буклети на правову 

тематику та були  поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю 

право!". 

   
 

12.11.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД  в рамках Всеукраїнського тижня права прийнято участь у засіданні «круглого столу» учнів 10 

класу Курилівського ліцею Куп’янської районної ради Харківської області на тему: «Право у твоєму 

житті».  

Цього ж дня,  начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД,  в рамках Всеукраїнського тижня права, спільно з представниками служби у справах дітей 

Куп'янської РДА проведено бесіду для учнів 9-го класу Піщанської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп’янської 

районної ради Харківської області на тему: «Запобігання насильству над дітьми». 
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12.11.2018 року, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД провела робочу зустріч з 

працівниками Чугуївської районної служби у справах дітей. В ході зустрічі, були обговорені питання 

співпраці та проведення спільних заходів, також передана правопросвітницька література (буклети, 

плакати), в тому числі серії ЯМП. 

   
 

В листопаді 2018 року відбулась робоча нарада - зустріч за участю в.о. начальника відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області Череповської М.В. та працівників Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в першу чергу спілкувались з 

фахівцями про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право», окремо розглянувши основні 

напрями такі як: «Встановлення факту родинних відносин», «Виїзд з дитиною за кордон», «Отримуй 

аліменти», «Оформлення субсидії», та інші цікаві теми проекту. Присутні юристи охоче ділились своїми 

враженнями та пропозиціями щодо реалізації проекту. 

   
 

Напередодні Всеукраїнської щорічної акції «16 днів проти насильства» працівники Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги прийняли участь у семінарі-нараді 
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організованій Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і управління 

праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами безоплатної первинної правової допомоги Чугуївського 

МЦ БВПД повідомила всіх присутніх про систему Безоплатної Правової Допомоги, дію Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», а також перелік суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в тому числі діти та жертви домашнього насильства. Обговоривши всі підняті питання, 

фахівці дійшли до висновку, що суспільна відповідальність та нетерпимість до проявів домашнього 

насильства, а також чітка координація роботи суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, стануть ключовими чинниками на шляху 

до подолання такого явища, як домашнє насильство. 

  
20.11.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на базі Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.., 

прийнято участь  у батьківських зборах з елементами тренінгу – інформація щодо дозволу батьків на фото 

та відео знімання дітей, з розповсюдженням правової літератури, в тому числі серії ЯМП. 

   

22.11.2018 року в  Печенізькій районній філії Харківського обласного центру зайнятості  для 

безробітних проведено правоосвітній захід  на тему «Захист прав осіб, постраждалих від домашнього 

насильства»,  розповсюджено правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право»,  

поінформовано про систему надання БПД та БВПД. 
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26.11.2018 року начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги” Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з начальником відділу 

активної підтримки безробітних Великобурлуцької районної філії Харківської обласної служби зайнятості 

провели семінар на тему “Захист постраждалих від домашнього насильства” для відвідувачів філії. 

Під час заходу  було звернуто увагу присутніх на масштабність  проблеми, пов'язаної з насильством. 

Також роз'яснено поняття насильства та його видів, ознаки ідентифікації домашнього насильства, щодо 

адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього 

насильства. При цьому звернуто увагу на такі спеціальні заходи, як терміновий заборонний припис та 

обмежувальний припис. Ознайомлено зі змінами до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів, які наберуть чинності в 2019 році, в частині відповідальності за вчинення домашнього 

насильства. 

Були роздані інформаційно-просвітницькі матеріали з даної тематики та контактною інформацією 

бюро правової допомоги. 

      
 

29 листопада 2018 року начальник відділу провела робочу зустріч з працівниками фінансового 

управління Великобурлуцької РДА, в ході якої висвітлено  питання “Попередження насильства в сім'ї”. 

Захист постраждалих від домашнього насильства обговорено в ході даної зустрічі. Присутніх було 

проінформовано про можливість отримання безоплатної правової допомоги, роз'яснено порядок її 

надання, в т.ч. особам, які постраждали від домашнього насильства, малозабезпеченим та людям з 

інвалідністю. Було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «Я МАЮ 

ПРАВО!».  

26.11.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведенобесіду для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: «Гендерна рівність та протидія домашньому 

насильству».Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю право!". 

   
 

27.11.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД спільно з начальником Куп’янського районного центру сім’ї та молоді прочитано лекцію для осіб, 

що перебувають на обліку в Куп’янському міськрайцентр зайнятості в пошуках роботи на тему: «Гендерна 

рівність та протидія домашньому насильству». Присутні також отримали інформаційні буклети на правову 

тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю 

право!". 
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 27.11.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на базі ліцею Шевченківської 

райради, прийнято участь  у батьківських зборах з елементами тренінгу – інформація щодо дозволу 

батьків на фото та відео знімання дітей, з розповсюдженням правової літератури, в тому числі серії ЯМП. 

 
 

З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади,  29.11.2018р., проведено робочу зустріч з працівниками Борівського районного центру соціальних 

служб для сім’ї дітей та молоді та відділу у справах сімї та молоді Борівської райдержадміністрації. В ході 

зустрічі було обговорено питання проведення спільних заходів в рамках правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» та загальні питання правоосвітницької роботи в освітніх закладах Борівського району. 

 
 

30.11.20018 р. начальником відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»  було проведено годину 

спілкування про ВІЛ та СНІД. На базі Дворічанського районного центру сімї, дітей та молоді. Було 

розяснено рівність прав та можливостей віл та снід інфікованих. 
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03.12.2018 року з нагоди Міжнародного дня захисту людей з інвалідністю начальником відділу 

«Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з начальником 

Куп’янського відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області проведено 

бесіду з особою, яка має статус інваліда. В ході бесіди чоловікові було роз’яснено права людей з 

інвалідністю та доведено інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я 

маю право!". 

03.12.2018 головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД прийнято участь у засіданні «круглого столу» на тему : «Взаємодія суб’єктів, які 

відповідають за питання протидії домашнього насильства та насильства за ознаками статі», що 

проводився на базі управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради. 

 
03.12.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в заходах з нагоди 

Міжнародного дня інвалідів на базі Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Шевченківської районної державної адміністрації , в ході заходу  присутнім було 

доведено інформацію на тему: «Права людей з інвалідністю» та роздано буклети на правову тематику, в 

тому числі серії ЯМП. 

    

03.12.2018 року спільно з Управлінням соціального захисту населення та Печенізькою районною 

філією Харківського обласного центру зайнятості з нагоди відзначення Дня осіб з інвалідністю було 

проведено семінар «Трудові права осіб з інвалідністю», розповсюджено правову літературу, 

поінформовано про проект «Я маю право»,  поінформовано про систему надання БПД та БВПД. 

05.12.2018 року в  Печенізькій районній філії Харківського обласного центру зайнятості  для 

безробітних проведено правоосвітній захід  на тему «Протидія домашньому насильству»,  розповсюджено 
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правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право»,  поінформовано про систему надання БПД 

та БВПД. 

   
05.12.2018 року начальник відділу взяла участь у засіданні районної координаційної ради з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та гендерної нерівності. 

Начальник відділу взяла участь в обговоренні питання щодо надання безоплатної правової допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства. 

 

06.12.2018р.  начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено обговорення з учнями 3-х 

класів ліцею Шевченківської районної ради на тему: «Права дітей на прикладах казкових героїв». 

  
06.12.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено бесіду для працівників Піщанської сільської ради на тему: «Безоплатна правова 

допомога в Україні». Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику та 

проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю право!". 

10.12.2018 року в  Печенізькій районній філії Харківського обласного центру зайнятості  для 

безробітних проведено правоосвітній захід  на тему «10 грудня –День захисту прав людини»,  

розповсюджено правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право»,  поінформовано про 

систему надання БПД та БВПД 

 

10.12.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД  в рамках Всеукраїнського тижня права проведено гру – мандрівку на тему: «Дитина в країні прав». 



 

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД ІV квартал 
 

 2018 року 
  

 

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/ 

  
 

Захід проводився для дітей старшої групи Кислівського ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» Кислівської сільської 

ради. Діти жваво обговорювали свої права, приводячи приклади з особистого життя. 

    
 

11.12.2018 року  спільно з  Печенізькою районною філією Харківського обласного центру зайнятості   

та працівниками Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області для осіб, які перебувають на обліку в службі пробації проведено правоосвітній захід 

(відеопрезентація)  на тему «Права людини»,  розповсюджено правову літературу, поінформовано про 

проект «Я маю право»,  поінформовано про систему надання БПД та БВПД. 

11.12.2018 року у Великобурлуцькій районній філії Харківського обласного центру зайнятості в 

рамках проведення Всеукраїнського тижня права та загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту “Я МАЮ ПРАВО” для відвідучів центру зайнятості проведений  захід, в якому взяли участь 

начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги” Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, провідний спеціаліст Великобурлуцького районного відділу 

державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області, інспектор Великобурлуцького  районного 

сектору філії ДУ “Центр пробації” в Харківській області, заступник директора-начальник відділу 

організації працевлаштування населення Великобурлуцької районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості.  

В ході проведеного заходу начальником відділу  роз'яснено про права людини, які закріплені в 

Конституції України. Особливу увагу приділено захисту порушених трудових прав, а саме: судовому 

порядку поновлення на роботі незаконно звільнених працівників;  роз'яснено питання позасудового та 

судового порядку стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати; щодо вимог, які 

застосовуються до написання заяви про видачу судового наказу  та позовної заяви про  стягнення 

нарахованої, але невиплаченої заробітної плати. 

Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «Я 

МАЮ ПРАВО!».  

 

   
 

В межах проведення Всеукраїнського тижня права, 11.12.2018 р., головним спеціалістом Борівського 

бюро правової допомоги, спільно з педагогічним колективом Ізюмської ЗОШ, було проведено правову 

бесіду та вікторину на тему: «Основні права і свободи громадян України». В ході бесіди присутнім 

школярам розкрито поняття основних прав і свобод, а в процесі правової вікторини закріплено отриманні 

знання. 
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\    

11.12.2018 року було прочитано лекцію для відвідувачів Дворічанської районної центральної 

бібліотеки на тему: «Новини законодавства». Всім бажаючим роздано буклти на правову тематику. 

12.11.2018 року прочитано лекцію для працівників Управління Державного казначейства в 

Дворічанському районі на тему: «Мої права, мій захист». Організовано виставку правової літератури на 

базі Дворічанського краєзнавчого музею. Усім відвідувачам було роздано правову літературу.  

 

   
 

12.12.2018 року в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” та з нагоди проведення Всеукраїнського тижня 

права начальником відділу в приміщенні  Великобурлуцької районної центральної бібліотеки 

організовано виставку  друкованих видань правового змісту присвячену тижню права.  

   
 

13.12.2018 року до відділу «Куп'янське бюро првової допомоги» Чугуївського МЦ з надання БВПД, в 

рамках Всеукраїнського тижня права,завітали учні 10 класу Куп'янської гімназії №1 разом з учителем 

правознавства Радченко І.А з метою ознайомлення з роботою системи безоплатної правової допомоги. 

Учням було роз’яснено порядок надання БПД, визначено категорії осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Присутні також були ознайомлені з електронними сервісами Міністерства 

юстиції України та поінформованіпро правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю 

право!". Саме в цей час в до бюро за консультацією звернулося двоє громадян і з їх дозволу 

консультування проходило в присутності учнів з питань оформлення права власності на земельну ділянку 

та стягнення аліментів на неповнолітню дитину, народжену в цивільному шлюбу. 
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13.12.2018до бюро разом з інспекторомКуп’янського МРВ філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області до відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД, в рамках Всеукраїнського тижня права, завітали особи, які перебувають на обліку у відділі 

пробації. З відвідувачами працівниками бюро  проведено бесіду на тему: «Реалізація та захист прав 

людини».Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику, юридичні консультації та 

поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю право!" 

13.12.2018 начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД, в рамках Всеукраїнського тижня права,взято участь в засіданні «круглого столу» на тему: 

«Взаємодія органів державної влади заради дотримання прав людини», що проводився на базі 

Куп’янського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. 

   
13.12.2018 року спільно з представниками Дворічанської районної виконавчої служби та 

представниками фінансоіого управління було організовано круглий стіл з питань надання безоплатної 

правової допомоги громадянам. 

 

  
13.12.18р. 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 доведено інформацію на тему: «Зміна розміру аліментів на дитину».  
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14.12.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в районному турнірі 

юних правознавців для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Шевченківського району 

14.12.2018 року в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” та з нагоди проведення Всеукраїнського тижня 

права начальником відділу в приміщенні Великобурлуцького районного сектору філії ДУ “Центр 

пробації” в Харківській області,  проведені лекції на тему “Права людини. Право на захист в судовому 

порядку” та “Захист від домашнього насильства”. Працював дистанційний консультаційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

 Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «Я 

МАЮ ПРАВО!».  

21.12.2018 року, Працівники Чугуївського МЦ БВПД проведли лекцію для осіб, що перебувають на 

обліку в Чугуївському МРВ філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області, за темою: 

«Безоплатна правова допомога в Україні». Присутнім доведено інформацію про діяльність Чугуївського 

МЦ БВПД та алгоритм отримання безоплатної правової допомоги. 

 

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. 

 
05.10. та 08.10.2018 року проведено вуличне інформування мешканців міста Чугуєва. Також, 

головний спеціаліст Чугуївського МЦ БВПД здійснила інформування відвідувачів та працівників КЗОЗ 

«Чугуївська центральна районна лікарня ім.М.І.Кононенко». Всі бажаючі отримали правопросвітницькі 

буклети та інформацію про роботу Чугуївського МЦ БВПД. 

 

  
12.10.2018 року в сел. Дворічна Харківської області відзначили День захисника України, і з нагоди 

свята відбулось урочисте відкриття пам’ятного знаку біля будівлі Дворічанської районної адміністрації, 

привітання учасників АТО, ветеранів війни та ін. По закінченню свята представником Дворічанського 

бюро проведене вуличне інформування спільно з представниками Дворічанського РЦСССДМ, під час 
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якого розповсюджено буклети про бюро, його адресу та контактний телефон, іншу тематичну правову 

літературу. 

  
 

16.10., 24.10., 30.11. 2018 року, головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., в людних 

місцях селища Борова були проведені вуличні інформування громадян, в ході якого жителі району 

отримали інформацію щодо порядку звернення за первинною та вторинною правовою допомогою та 

отримали буклети і брошури, в рамках проекту: «Я маю право!».  

 

    
 

29.10., 07.11., 21.11.18 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського 

МЦ з надання БВПД проведено «вуличне» інформування, в ході якого пересічні громадяни були 

проінформовані правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю право!" та порядок 

надання безоплатної правової допомоги. 

 

    
 

10.12 та 11.12.2018 року, в рамках Всеукраїнського тижня права, а також з метою підвищення 

правової просвіти та інформування мешканців міста про роботу Чугуївського МЦ БВПД, головний 

спеціаліст Чугуївського МЦ БВПД здійснила вуличні інформування мешканців міста Чугуїв. В ході 

інформування всі бажаючі отримали вичерпну інформацію про контакти Центру та можливість отримати 

первинну та вторинну правову допомогу. 
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24.10, 30.10, 12.11., 19.11, 11.12. 2018 року  начальником відділу 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. 

 

    
 
Окрім правопросвітницьких заходів працівниками Чугуївського МЦ 

ведеться тісна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема: 
 

Озвучено виступи в ефірах місцевих вузлів радіомовлення за темами: 

 

- Права та гарантії учасників АТО та членів їх сімей 

- Соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 

- Як правильно давати гроші в борг 

- Зміни до порядку призначення житлових субсидій 

- Уряд вніс зміни до порядку надання населенню субсидій 

- Чи можуть спадкоємці самостійно поділити між собою спадщину 

- Оформлення права власності або користування на земельні частки (паї) 

- Спеціальні заходи протидії домашньому насильству 

- Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб 

- Права переселенців 

- Права людини. Захист порушених прав в судовому порядку. 
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Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та ОМС: 

 

- Право учасників АТО на безоплатні ліки 

- Уряд затвердив нову підставу, коли можнана негайно відібрати дітей у батьків 

- Учасникам АТО та ветеранам війни: як отримати правову допомогу безоплатно 

- Нюанси звільнення за власним бажанням 

- Фахівці обговорили питання запобігання та протидії домашньому насильству 

- Оголошено XI конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 

правової допомог 

- Консультація міністра. Підвищення мінімального розміру аліментів на дитину 

- Презентовано ґендерну стратегію системи безоплатної правової допомоги 

- Презентовано ґендерну стратегію системи безоплатної правової допомоги 

- Надано оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

БВПД 

- Висвітлення інформації про проведення групової роботи в рамках декадника гендерної рівності 

- Консультація міністра. Домашнє насильство 

- Оголошено XI конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

- 10 грудня — міжнародний день прав людини 

- Всеукраїнський тиждень права на Борівщині 

- Консультація міністра. Чи маю я право на допомогу по безробіттю та як її отримати? 

- Верховна рада продовжила мораторій на продаж землі 

 

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 ІV кварталі були розроблені правові методичні рекомендацій за темами: «Статус біженця та особи, 

що потребує додаткового захисту», «Порядок спадкування та приватизації нерухомого майна», «Захист 

прав дитини», «Порядок виїзду дитини за кордон», «Розгляд судом справ про усиновлення», «Соціальні 

гарантії для учасників АТО». 

 

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 . 

 
27.10.2018 року начальника відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» було запрошено на 

робочий моніторинг Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку, як представника партнера-

провайдера БПД за меморандумом. Так представниця бюро розповіла про тісну та ефективну співпрацю 

між організаціями, проведення численного ряду спільних правоосвітніх заходів, перенаправлення клієнтів 

та плани роботи на наступний рік. 

 

   
 

28.10.2018 року, заступник директора Чугуївського МЦ БВПД прийняв участь у засіданні 

громадської організації «Чугуївська правозахисна група». В ході засідання було обговорено результати 

роботи організації, перспективні напрямки співпраці та взаємодії, в якості партнера-провайдера надання 

правової допомоги, з Чугуївським МЦ БВПД. 

 

  
 

02.11.2018 року, працівники Чугуївського МЦ БВПД відвідали підсумковий захід проекту «Спільна 

громада», організований партнерською організацією. В ході заходу учасники мали можливість отримати 

інформацію про проект «Шерифи для нових громад», який вивчає досвід залучення громадськості до 

вирішення безпекових проблем у містах та містечках України, і дізналися про те, що в місті Чугуєві в 

результаті реалізації проекту організовано ініціативу «Сусідська варта». 
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20.11.18 року працівники Чугуївського МЦ БВПД прийняли участь у круглому столі за проектом 

“Голос жінки має силу-2018”. Організатори проекту повідомили про результати проекту та подальші 

перспективи на зміни в суспільстві. Під час заходу також було обговорено необхідність подальшої роботи 

в напрямку підвищення правової обізнаності жінок, та сприянню стратегії гендерної рівності у сучасному 

суспільстві. 

 
 

В грудні 2018 року, працівники Чугуївського МЦ БВПД прийняли участь у заході присвяченому 

презентації проекту «Перший громадський центр правосуддя на Харківщині». Зустріч відкрив Роман 

Лихачов, керівник проекту, який розповів про міжнародний досвід впровадження центрів сприяння 

доступу до правосуддя та перспективи їх створення в Україні. 

 

  
  

Постійно надається консультаційна допомога з питань правової діяльності громадським 

організаціям. Так, головним спеціалістом Борівського бюро проведено робочі зустріч з представниками 

районних громадських організацій: «Борівська районна спілка ветеранів антитерористичної операції», ГО 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241405154&__tn__=K-R&eid=ARDVbYNNvCabNYwZ9GVt-Bwm639Mx9PuGt2QjTLTW6EzoWJHTgYKkKQnoSp0enAcay7XRQw9nsH_UoH_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsCkAuUfvZ2Kxyl_c8rhMK0uuPnqfgeZJIVXSP7Rwtc-dEnl6uGiJWpQH13zcPknuhGjao8xZSiUevVakhw0MyE6gxRwQXH8xot4sx57obeTFsS7Z1VnFjCe7uXcZKnWTVCS66kAuYW3rneK3zXFXONWv0RUuUdM1X3xpyk8djOFtthV0YpgnYPRI-Rg33vi_DRFfSeSw0KUFp3Rt83FkonwkPUTa9kJZdAPAJQ1UxR8pxYzte5qE7b3oNRPUVQzJt0sjbeGEe2Mon4tfJ0bDi0sAjG1u1T1_1fisEXKFRE7KD1vxRgak4b8uhh6fCtNl962TkKKEw6y08ZODgOGhadw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241405154&__tn__=K-R&eid=ARDVbYNNvCabNYwZ9GVt-Bwm639Mx9PuGt2QjTLTW6EzoWJHTgYKkKQnoSp0enAcay7XRQw9nsH_UoH_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsCkAuUfvZ2Kxyl_c8rhMK0uuPnqfgeZJIVXSP7Rwtc-dEnl6uGiJWpQH13zcPknuhGjao8xZSiUevVakhw0MyE6gxRwQXH8xot4sx57obeTFsS7Z1VnFjCe7uXcZKnWTVCS66kAuYW3rneK3zXFXONWv0RUuUdM1X3xpyk8djOFtthV0YpgnYPRI-Rg33vi_DRFfSeSw0KUFp3Rt83FkonwkPUTa9kJZdAPAJQ1UxR8pxYzte5qE7b3oNRPUVQzJt0sjbeGEe2Mon4tfJ0bDi0sAjG1u1T1_1fisEXKFRE7KD1vxRgak4b8uhh6fCtNl962TkKKEw6y08ZODgOGhadw
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«Суспільна Служба України», районної ветеранської організації. В ході зустрічей партнери отримують 

роз’яснення з правових питань, пов’язаних з діяльністю громадських організацій та  консультації з питань 

соціального забезпечення та житлового законодавства; роздано буклети в  рамках заходів з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право». 

 

 

4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 
громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з представниками органів 
державної влади, місцевого самоврядування. 
 

02.10.2018 року головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги Малій О.Г.,прийняв 

участь у роботі постійних комісій  районної ради та в роботі чергової сесії Борівської районної ради, де 

виступив з питань правової діяльності  органів виконавчої влади. 

 

   
 

З метою налагодження зв’язків з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади, головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги, 24.10. та  26.10.2018 року прийняв 

участь у роботі постійних комісій  районної ради та в роботі чергової сесії Борівської районної ради, на 

яких вступав в обговорення питань правового характеру. 

 

 
 

02.10.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД  взято участь у робочій зустрічі керівників освіти м. Куп’янськ за участю заступника міського 

голови. В ході якої було присутнім доведено інформацію про роботу бюро, порядок надання безоплатної 

правової допомоги та реалізацію правопросвітницькогопроекту Міністерства юстиції України "Я маю 

право!". 
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30.10.2018 року з метою створення сприятливих умов для забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги особам, які відбувають покарання у вигляді обмеження воліначальником відділу 

«Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено робочу зустріч з 

начальником Куп’янському МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. В ході 

зустрічі обговорювалися питання  щодо утворення та забезпечення роботи дистанційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги на базі відділу на постійній основі за визначеним графіком.  

   
 

16.11.2018 р. 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 доведено інформацію на тему: «Прояви булінгу». 
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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!» в державних установах,  

ознайомлюють клієнтів із загальнонаціональним проектом під час правопросвітницьких заходів та 

вуличних інформувань. 

Найбільш знаковими, в цьому кварталі, стала робота працівників Чугуївського МЦ над темою «Стоп 

Булінг!», що є дуже актуальною сучасного суспільства. Працівники провели більш ніж 20 правових 

уроків, лекцій та ігор спрямованих на подолання цього негативного явища, в рамках 

загальнонаціонального проекту ЯМП. 

10.10.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД в рамках  загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для учнів 

старших класів Глушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Кругляківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської 

районної ради Харківської області спільно з працівниками  служби у справах дітей Куп’янської РДА та 

Куп’янського міськрайцентр зайнятості проведено урок 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. 

         
 

10.10.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД в рамках  загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для учнів 

старших класів СеньківськоїЗОШ І-ІІІ ступенів  Куп’янської районної ради Харківської області спільно з 

працівниками  служби у справах дітей Куп’янської РДАта Куп’янського міськрайцентр зайнятості 

проведено урок 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. 

    
 

18.10.2018 р., в рамках проведення Тижня протидії булінгу та інформаційної компанії стоп булінг на 

базі Шевченківського професійного аграрного ліцею відбувся інформаційний захід з учнями за участю 

представників Шевченківського районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, працівників 

відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, з розповсюдженням правової літерату, в тому числі серії ЯМП. 
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19.10.2018р. на базі Шевченківського відділу освіти  відбувся інформаційний захід на тему: 

«Недопустимо булінг  та відповідальність за приховування таких випадків» з представниками шкіл 

району за участю представників Шевченківського відділу освіти, начальника відділу «Шевченківське 

бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, та начальника служби у справах дітей, з розповсюдженням правової літератури, в тому числі 

серії ЯМП. 

      
 

В межах правопросвітницького проекту «Я маю право!» головним спеціалістом Борівського бюро 

правової допомоги Малієм О.Г., 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. 

   
 

06.11. 2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для учнів 

комунального закладу "Куп'янський спеціалізований НВК" Харківської обласної ради спільно зі 

спеціалістом Куп’янського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено урок 

на тему: «Стоп булінг!». 

08.11.2018 року начальник відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД разом з представниками служби у справах дітей Куп'янської РДА завітали до 9-10 класу 

Петропавлівської ЗОШ ІІІ ступенів Куп'янської районної ради з правоосвітнім уроком «Стоп 

булінг».Увагу учнів було звернуто на актуальність проблеми булінгу у шкільному середовищі. Школярів 

навчили розрізняти види булінгу, розробивши відповідну стратегію поведінки у різних ситуаціях. Урок 

супроводжувався переглядом відео-роликів, з яких учні дізналися багато цікавої інформації. Під час 

практичної частини уроку діти розв’язували ситуаційні завдання, розповідали, які випадки булінгу вони 
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зустрічали. Крім того, самостійно розробили алгоритм дій, що робити щоб не стати жертвою булінгу і до 

кого звертатися з такою проблемою. 

       
 

15.11.2018 року представником Дворічанського бюро правової допомоги та фахівцями Дворічанського 

РЦСССДМ на базі Дворічанської загальноосвітньої школи з учнями 5-6 класів проведено профілактичне 

заняття та показ кінофільму, роз’яснено методи запобігання та боротьби зі шкільним булінгом. На заході 

також були присутні представники національної поліції та районної служби у справах дітей. 

Цього ж дня проведено інтерактивну лекцію з учнями 9-11 класів на тему «Булінг у шкільному житті»: 

як уникнути конфліктів? як не стати жертвою чи кривдником? що робити, у разі виявлення булінгу? На ці 

та інші питання відповіла юрист Дворічанського бюро правової допомоги. 

     
 

21.11. 2018, 27.11.18 року начальник відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД разом з представниками служби у справах дітей Куп'янської РДА завітали до учнів 5, 10-

11 класу Кіндрашівського ліцею Куп'янської районної ради з бесідою на теми:«Стоп булінг» та 

«Запобігання насильства в сім’ї». Увагу учнів було звернуто на актуальність проблеми булінгу у 

шкільному середовищі та домашнього насильства в сім'ї. Школярів навчили розрізняти види булінгу, 

домашнього насильства, розробивши відповідну стратегію поведінки у різних ситуаціях. Урок 

супроводжувавався переглядом відео-роликів, з яких учні дізналися багато цікавоїі нформації. Під час 

практичної частини уроку діти розв’язували ситуаційні завдання, розповідали, які випадки булінгу та 

домашнього насильства вони зустрічали. Крім того, самостійно розробили алгоритм дій, що роботи щоб 

не стати жертвою булінгу чи жертвою домашнього насильства та до кого звертатися з такою проблемою. 
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12.12.2018 р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в право освітньому 

заході проведеному на базі Шевченківської районної бібліотеки на тему: «Шкільний боулінг». 

 

6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання його 

функцій. 

Працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД прийняли участь у тренінгу що відбувся в місті Харкові 

на базі правового клубу PRAVOKATORна тему: «Правовий захист осіб без громадянства». В ході тренінгу 

працівники отримали цінний досвід, що стне в пригоді під час надання первинної та вторинної правової 

допомоги. 

  
08.10.2018 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД  взято участь у нараді,  що проводилася директором Регіонального центру з надання БВПД у 

Луганській та Харківських областях з нагоди професійного свята – Дня юриста. Під час якої нагороджена 

почесною грамотою за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків.  

07.11.2018 року, головний спеціаліст відділу правової просвіти та співпраці з суб’єктами надання 

первинної правової допомоги та начальником відділу правових консультацій проведено робочу нараду, під 

час якої проведено аналіз першочергових правових потреб територіальних громад. 

28.11.2018 року відбулась нарада працівників Чугуївського МЦ БВПД під час якої обговорено 

режим роботи центру та бюро, на час запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях, а також питання введення правого режиму воєнного стану.  

В.о. директора Чугуївського МЦ БВПД було наголошено на тому, що всі територіальні відділення – 

регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі бюро 

правової допомоги, продовжують працювати відповідно до свого звичайного графіка роботи. Також була 

обговорена та розроблена правова консультація, в разі звернення осіб щодо питань введення воєнного 

стану. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 жовтня 2018 по 31 грудня 2018 року Чугуївським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1754 звернень клієнтів, надано 1753 правових консультацій, 

147 із них написали письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про 

надання БВПД, було прийнято 155 рішень про надання БВПД та надано 20 доручень 

адвокатам та 170 наказів працівникам відділу представництва/бюро. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 
       

Кількість 

  

Кількість 

  

Кількість 

 

            
 

Найменування відділу 
  

Кількість 
    

отриманих 
  

перенаправле 
 

     
наданих 

     

   
зареєстровани 

    
письмових 

  
нь до інших 

 
 

МЦ 
    

правових 
     

   
х звернень 

    
звернень про 

  
провайдерів 

 

      
консультацій 

     
         

надання БВПД 
  

БПД 
 

             
               

 Відділ правової              

 інформації та   445   445   56   0  

 консультації              

 Відділ «Борівське бюро   
96 

 
96 

  
2 

 
 0 

 
 

правової допомоги» 
       

              
               

 Відділ              

 «Великобурлуцьке бюро   123   123   15   0  

 правової допомоги»              
               

 Відділ              

 «Дворічанське бюро   109  109   3   0  

 правової допомоги»              
               

 Відділ «Куп’янське бюро   
747 

  
747 

  
54 

  
0 

 
 

правової допомоги» 
         

              
               
 

Відділ «Печенізьке бюро 

  

77 

 

76 

  

2 

 

0 

 

        
 

правової допомоги» 
       

              
               

 Відділ              

 «Шевченківське бюро   157   157   15   0  

 правової допомоги»              
               

 Разом   1754  1753   147  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) - 22 % 

- соціального забезпечення - 12 % 

- сімейного - 13 % 

- спадкового - 9 % 

- житлового - 14 % 

- земельного - 4 % 

- з інших питань - 12 % 

- трудового - 4 % 

- адміністративного - 2 % 

- договірного - 4 % 

- 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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У звітньому періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до статі, розподілилась наступним 

чином: 

- Чоловіків – 38%; 

- Жінок – 62% 

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 
У звітньому періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до віку, розподілилась 

наступним чином: 

- 18 років – 1%, 

- 18-35 років – 17%, 

- 35-60 років – 52%, 

-  більш 60 років – 30% 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано від 

малозабезпечених осіб, інвалідів, ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб. 

- Внутрішньо переміщені особи – 13 % 

- Малозапеспечені особи – 48 % 

- Інваліди – 22 % 

- Ветерани війни – 13 % 

- Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2 % 

- Діти сироти – 1 % 

- Особи, які постраждали від домашнього насильства – 1 % 

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

 

 
 

 

Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, 

за звітний квартал: 
 

- здійснено 31 мобільних виїздів та 35 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 168 

осіб, із них: 114 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних пунктів та 54 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД;  
- проведено 214 правопросвітницьких захода;  
- кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-сайтах/порталах та озвучено 

інформаційних матеріалів з питань надання БВПД - 28; 

- кількість прийнятих та перевірених актів – 35; кількість оплачених – 34;  
- 18 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 2. 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 
 

             

Кількість 
    

                 

    
Кількість 

     
Кількість 

  ОМС та   Кількість  
      

Кількість 
    

установ- 
  

клієнтів, 
 

    
здійснених 

    
проведених 

     
      

діючих 
    

провайдерів 
  

яким надано 
 

 
Назва МЦ та Бюро 

  
виїздів 

    
право- 

     

     
дистанційних 

    
БПД, яким 

  
доступ до 

 

    
мобільних 

    
просвітницьких 

     
      

пунктів 
    

надано 
  

електронн их 
 

    
пунктів 

    
заходів 

     

           
методичну 

  
сервісів МЮ 

 
                

             допомогу     

 Чугуївський МЦ з   
1 

  
0 

  
36 

  
3 

  
18 

 
 

надання БВПД 
           

                 

 Відділ «Куп’янське                 

 бюро правової    17   11   73   2  0  

 допомоги»                 

 Відділ «Шевченківське                 

 бюро правової   5   2   25   1   0  

 допомоги»                 

 Відділ «Печенізьке                 

 бюро правової   0   7   20   2  0  

 допомоги»                 

 Відділ «Дворічанське   1   6           

 бюро правової         22   2   0  

 допомоги»                 

 Відділ «Борівське бюро  
  3 

 
 5 

 
 13 

  
1 

 
0 

 
 

правової допомоги» 
       

                 

 Відділ                 

 «Великобурлуцьке   
4 

  
4 

  
25 

  
1 

  
0 

 
 

бюро правової 
           

                 

 допомоги»                 

 Загальний показник  31   35  214   12  18  
 
 
 
  

В.о. директора Чугуївського МЦ  О.П. Хомич 
 

з надання БВПД  
 
 
 

 


