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ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги:
1.1. Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги.
1.2. Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової
допомоги.
1.3. Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру.
1.4. 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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РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.
З метою забезпечення та спрощення доступу громадян до безоплатної правової
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової
допомоги у цивільних та адміністративних справах, функціонує мережа дистанційних та
мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих
категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими
потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо
переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.

1.1. Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги.
Впродовж звітного кварталу працівниками Чугуївського місцевого центру БВПД було
здійснено 31 виїзд у рамках роботи мобільних консультаційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги.
Мобільні пункти доступу функціонували на базі Сеньківської сільської ради;
Територіального центру соціального обслуговування населення Великобурлуцької РДА;
Чугуївського відділу ДРАЦС; Ізюмської загальноосвітньої школи; Кіндрашівської сільської
ради; Моначинівської сільської ради; Тавільжанської сільської ради; Служби у справах дітей
Шевченківської РДА; Новомиколаївської сільської ради; Артемівської сільської ради;
Печенізького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Чернещинської
сільської бібліотеки та інш.
Під час роботи мобільних точок доступу звернулось 71 особа, яким було надано
правові консультації з питань спадкового, сімейного, трудового, житлового права; питань
соціального забезпечення громадян; захисту прав ВПО; інформацію в рамках
загальнонаціонального проекту «Я маю право!». Розповсюджено правопросвітницьку
літературу.

03 травня 2019 року головним спеціалістом відділу, проведено виїзний прийом
громадян в приміщенні Ізюмської загальноосвітньої школи. За консультацією звернулося 12
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осіб, які отримали безоплатні юридичні консультації з питань сімейного, спадкового, трудового,
житлового законодавства, соціального забезпечення, інформаційні буклети на правову тематику
та поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".

14 травня 2019 року проведено виїзний мобільний консультаційний пункт доступу до
безоплатної правової допомоги на базі Територіального центру соціального обслуговування
населення Великобурлуцької РДА. За консультацією звернулась одна особа, яка отримала
безоплатну юридичну консультацію з питань сімейного законодавства, інформаційні буклети
на правову тематику та поінформована про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".
17 травня 2019 року головним спеціалістом відділу, проведено виїзний прийом
громадян в приміщенні Чернещинської сільської бібіліотеки. За консультацією звернулося 2
особи, які отримали безоплатні юридичні консультації з питань житлового законодавства,
соціального забезпечення, інформаційні буклети на правову тематику та поінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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05 червня 2019 року - начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до БПД було здійснено спільний прийом
громадян на базі служби у справах дітей Шевченківської РДА.

06 червня 2019 року здійснено виїзд мобільного консультаційного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги в Печенізький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, де надано правові консультації 2 особам з питань податкового законодавства.

06 червня 2019 року, на базі Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по
місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах Головного територіального управління
юстиції у Харківській області був проведений мобільний консультаційний пункт доступу до
БПД. До пункту звернулось 3 особи, які отримали консультацію з сімейного та земельного
права, а також право просвітницьку літературу, в тому числі серії ЯМП.
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12 червня 2019 року заступником начальника бюро було здійснено виїзд до
с.Тавільжанка Дворічанського району для надання юридичних консультацій в рамках роботи
мобільного пункту доступу громадян до системи безоплатної правової допомоги. Надано 6
індивідуальних консультацій з різноманітних галузей права.

В рамках виїзних мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги,
працівники Чугуївського МЦ надають адресну правову допомогу особам похилого віку, особам
з інвалідністю. Під час надання адресної правової допомоги працівниками було надано правова
інформація та консультації, здійснена допомога в отриманні документів необхідних для
оформлення вторинної правової допомоги.
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1.2. Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
У ІІ кварталі 2019 року на постійній основі діють 18 дистанційних пунктів доступу
до БПД. Впродовж звітнього періоду було проведено 37 прийомів громадян. Закрито 1 пункт
та налагоджено роботу в 1 новому дистанційному пункті доступу до БПД (на базі Чугуївського
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області).
Під час роботи дистанційних пунктів доступу до БПД 83 особи, які отримали правові
консультації з питань спадкового, сімейного, житлового права; питань соціального
забезпечення громадян; питань виборчого права; захисту прав вимушено переміщених осіб;
інформацію в рамках загальнонаціонального проекту «Я маю право!». Розповсюджено
правопросвітницьку літературу.
З м етою підвищення правової просвіти та захисту прав вразливих верств населення,
дистанційні мобільні пункти діють на базі Державних установ «Центр пробації». Особи, що
перебувають на обліку в ДУ «Пробації» отримують БППД, крім того працівники Чугуївського
МЦ інформують про можливість отримання БВПД.
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Крім того, на постійній основі діють дистанційні пункти доступу до БПД на базі
Міськрайонних центрів зайнятості; Дворічанського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської районної
державної адміністрації; Шевченківській районній бібліотеці та інш.
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1.3. Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру.
Впродовж звітнього періоду працівниками Чугуївського МЦ БВПД було проведено ряд
правопросвітницьких заходів спрямованих на підвищення правової обізнаності та забезпечення
рівного доступу до системи безоплатної правової допомоги, інформування про діяльність
Центрів/бюро безоплатної правової допомоги, пошуку нових та взаємодії з діючими
організаціями-партнерами.
В рамках взаємодії та виконання меморандумів про співпрацю, крім функціонування
дистанційних доступів до БПД, працівники Чугуївського МЦ БВПД проводять спільні заходи з
клієнтами та працівниками Філій центрів зайнятості.
Зокрема, проведено семінари, бесіди та лекції за темами: «Легальна зайнятість» (в
рамках якого надається інформація з різноманітних питань, а саме: трудового права, процедури
та гарантії легального працевлаштування, набуття страхового стажу, строків отримання
заробітної плати, поновлення на роботі та вирішення трудових спорів; підстави припинення
трудового договору; звільненням з роботи за прогул; укладення трудових договорів та угод
цивільно-правового характеру; роз’яснення питання отримання щорічних відпусток, зокрема
під час оздоровлення дітей); «Легальна зайнятість. Протидія торгівлі людьми», “Як
отримати паспорт у разі його втрати”, «Я маю право голосу!», «Відповідальне
батьківство», «Гарантії прав громадян на охорону праці», «Притягнення до
відповідальності за несплату аліментів», «Виїхати з дитиною за кордон – легко!»,
«Зупинемо домашне насильство разом!» та інш.
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В рамках відзначення Дня охорони праці в квітні 2019 року були проведені право
просвітницькі заходи за темою «Гарантії прав громадян на охорону праці».
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Під час проведення заходів працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД проводять
інформування учасників про реалізацію загальнонаціонального проекту «Я маю право!»,
зокрема за темами: «Відповідальне батьківство», «Притягнення до відповідальності за
несплату аліментів», «Виїхати з дитиною за кордон – легко!», а також про можливість
доступу до БПД через мережу Інтернет за допомогою довідково-інформаційної платформи
правових консультацій «WikiLegalAid».

19 квітня 2019 року – спільно з директором районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді лекція для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському міськрайцентрі
зайнятості в пошуках роботи на теми: «Зупинимо домашнє насильство разом!».
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Організовано та проведено спільні право просвітницькі заходи з представниками
представниками Куп’янського міськрайцентр зайнятості та Куп’янського об’єднаного міського
військового комісаріату.
21 травня 2019 року – спільна з представниками Куп’янського міськрайцентр
зайнятості та Куп’янського об’єднаного міського військового комісаріату бесіда для учнів
Кіндрашівського ліцею та мешканців села на теми: «Безоплатна правова допомога в Україні»,
«Праця неповнолітніх», «Військова служба – громадянський та військовий обов’язок перед
своєю Батьківщиною», «Порядок отримання послуги «Муніципальна няня». Присутні
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

22 травня 2019 року спільна з представниками Куп’янського міськрайцентр зайнятості
та Куп’янського об’єднаного міського військового комісаріату бесіда для мешканців села
Моначинівкана теми: «Безоплатна правова допомога в Україні», «Військова служба –
громадянський та військовий обов’язок перед своєю Батьківщиною»,«Порядок отримання
послуги «Муніципальна няня», «Порядок виплати допомоги по безробіттю». Присутні
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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В рамках взаємодії та виконання меморандуму про співпрацю, окрім функціонування
дистанційних доступів до БПД, працівники Чугуївського МЦ БВПД проводять спільні заходи з
клієнтами (суб’єктами пробації) та працівниками ДУ «Центр пробації».
01 квітня 2019 року, начальником відділу "Куп'янське бюро правової 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:
«Я знаю, як захистити свої права». Увагу присутніх було звернуто на права які стосуються
трудового, сімейного, виборчого права та соціального забезпечення. Учасники заходу також
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

01 квітня 2019 року, начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з психологом громадської організації «Парус»
Наталією Вараніною проведено бесіду для неповнолітніх осіб, що перебувають на обліку в
Куп’янському МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області на теми :
«Я знаю захистити свої права», «Державні гарантії лікування рідкісних захворювань».
Присутніх було звернуто увагу на права які стосуються трудового, сімейного, житлового,
медичного права та соціального забезпечення. Учасники заходу також отримали інформаційні
буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства
юстиції України "Я маю право!".
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02 квітня 2019 року, в рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу» проведено
семінар на тему «Виборчі права громадян, способи їх здійснення та захисту.
Відповідальність за порушення виборчого законодавства». Проведено правове інформування
на тему: «Відповідальне батьківство». Здійснено правове інформування про систему БПД та
розповсюджені правові буклети серії «Я маю право» та «Відповідальне батьківство».

ф
02 травня 2019 року проведено годину інформування на тему: «Охорона праці
(укладання трудової угоди/звільнення)» (в межах проведення тематичних тижнів права)
спільно з Борівським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області. В ході проведення заходу присутні отримали правову інформацію щодо
законодавчого оформлення трудової угоди та звільнення з роботи. Учасникам заходу було
надано відповіді на поставлені запитання та роздано буклети на правову тематику.
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06 травня 2019 року проведено бесіду (в приміщенні Куп’янського МРВ філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області із суб’єктами пробації) на тему:
«Соціальний захист громадян в Україні». Під час заходу суб’єктів пробації ознайомлено з
нормативно-правовими актами, які регулюють взаємовідносини щодо соціального захисту
населення. Наголошено, що відповідно до статті 46 Конституції України всі без винятку
громадяни мають право на соціальний захист. Це право громадян на матеріальне забезпечення у
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у похилому віці та інших випадках, передбачених
Законом. Окрім того, присутні були ознайомлені з підставами та порядком отримання
необхідної допомоги та забезпечення їх прав на соціальний захист. Звернули увагу на
особливості соціального захисту окремих категорій громадян: військовослужбовців, ветеранів
війни і праці, потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, учасників бойових дій.

06 травня 2019 року – бесіда (в приміщенні Куп’янського МРВ філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області) із неповнолітніми суб’єктами пробації на
тему: «Соціальний захист дітей і підлітків Україні». Під час заходу суб’єктів пробації
ознайомлено з нормативно-правовими актами, які регулюють права громадян на соціальний
захист. Наголошено, що відповідно до статті 46 Конституції України всі без винятку громадяни
мають право на соціальний захист. Звернуто увагу на пільги дітей учасників бойових дій.
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29 травня 2019 року з нагоди святкування 01.06.2019 Дня захисту прав дітей
проведено в приміщенні Куп’янського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області) із неповнолітніми суб’єктами пробації бесіду на тему: «Права дітей в
Україні» та «Правила виїзду дітей за кордон». Присутні отримали інформаційні буклети на
правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".

04 червня 2019 року, в приміщенні Куп’янського МРВ філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області, проведено бесіду із неповнолітніми суб’єктами
пробації на тему: «Основоположні права і свободи дитини в міжнародному та державному
законодавстві». Під час заходу суб’єктів пробації ознайомлено з нормативно-правовими
актами, які регулюють права громадян. Присутні отримали інформаційні буклети на правову
тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!".

14 червня 2019 року – бесіда на тему: «Право на безоплатну правову допомогу для
суб’єктів пробації», проведена спільно з Борівським районним сектором філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області. В ході проведення заходу присутні отримали
правову інформацію щодо забезпечення свого права на отримання безоплатної правової
допомоги, ознайомлені з порядком роботи Борівського відділу БПД та отримали відповіді на
поставлені запитання і буклети на правову тематику.
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З метою налагодження співпраці та координації дій, працівники Чугуївського МЦ з
надання БВПД проводять робочі зустрічі з керівним ДУ «Центр пробації». В ході зустрічей
розглядаються питання координації та проведення спільних заходів, вивчення правових потреб
та забезпечення доступу осіб, що перебувають на обліку в ДУ «Центр пробації», до безоплатної
правової допомоги. Підписано графіки спільного прийому громадян.
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Окрім зазначених напрямів роботи, працівники Чугуївського МЦ БВПД
співпрацюють із зазальноосвітніми навчальними закладами, Територіальними центрами
соціального обслуговування та іншими партнерами, які готові до співпраці та активної
взаємодії.
09 квітня 2019 року, в межах проведення тематичних тижнів права, головним
спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Малієм О.Г., спільно з педагогічним
колективом Ізюмської ЗОШ, було проведено правовий урок на тему: «Паспорт громадянина
України – право та обов’язок». В ході уроку присутнім школярам надано інформацію щодо
порядку звернення з питань отримання паспорту та надання необхідних для цього
документів. Роз’яснено право осіб, яким виповнилося 14 років, по отриманню картки що
посвідчує його особу. Надано відповіді на поставлені запитання та роздано буклети з питань
захисту прав дитини.
09 квітня 2019 року в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” начальником відділу у
приміщенні Територіального центру соціального обслуговування населення Великобурлуцької
РДА проведена лекція на тему: «Відкриття спадщини». Під час спілкування було розповсюджено
друковані матеріали правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».

10 квітня 2019 року представником відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
спільно з представниками державної виконавчої служби в рамках проекту Мін`юсту «Я МАЮ
ПРАВО» було організовано інформування працівників центру надання адміністративних послуг
про загальнодержавний проект Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО».
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11 квітня 2019 року для учнів 7-х класів Печенізького ліцею ім.Г.Семирадського
проведено: правове інформування на тему «Отримання паспорта громадянина України
вперше», інформування щодо права дітей на отримання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги та розповсюдження буклетів «Правові орієнтири для кожної дитини».

12 квітня 2019 року заступником начальника відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» спільно з працівниками державної виконавчої служби в рамках проекту «Я МАЮ
ПРАВО» проведено бесіду з працівниками Управління державного казначейства України на
тему: «Чужих дітей не буває» та «Порядок перерахунку стягнених аліментів».
12 квітня 2019 року – начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взято участь
в засіданні комісії з захисту прав дітей . під час заходу присутнім було доведено інформацію на
тему: «Податкові пільги батькам», а також надано правоосвітницькі буклети.
12 квітня 2019 року, начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з представниками служби у справах дітей Куп'янської
РДА, директором районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді завітали до учнів
9 класу Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради з бесідою на теми:
«Стоп булінг», «Запобігання насильства в сім’ї» та «Оформлення паспорта громадянина
України». 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 цікавої інформації.
Під час висвітлення теми щодо оформлення паспорта громадянина України, увагу учнів звернуто
на вік з якого необхідно звертатися за отриманням основного документа, який в їх віці посвідчує
особу, визначено перелік документів що необхідно для отримання паспорта. Присутні також
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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18 квітня 2019 року – бесіда з працівниками та особами, які перебувають на обліку в
Куп’янському міськрайцентрі зайнятості в пошуках роботи, в ході якої висвітлено тему: «Я маю
право голосу!». В ході бесіди звернуто увагу про що необхідно пам’ятати виборцю прийшовши
на виборчу дільницю, яка відповідальність передбачена за порушення виборчого законодавства.
Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
19 квітня 2019 року – спільна з представником відділу внутрішньої політики
Куп’янської міської ради бесіда для учнів 10 класу Куп’янської гімназії на тему: «Кібербулінг
або агресія в Інтернеті». Під час бесіди учнів було ознайомлено з поняттям кібербулінгу та
обговорено найпоширеніші типи кібербулінгу: використання особистої інформації; анонімні
погрози; переслідування; тролінг і флемінг та гіперслепінг.

07 травня 2019 року в для учнів 8-х класів Печенізького ліцею ім. Г.Семирадського
проведено правове інформування за темами «Отримання паспорта громадянина України
вперше», «Що таке булінг. Відповідальність за булінг». Також діти отримали
правопросвітницькі буклети «Правові орієнтири для кожної дитини».
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10 травня 2019 року – бесіда (спільно з представниками служби у справах дітей
Куп'янської РДА, Куп’янського міськрайцентру зайнятості, Куп’янського відділу поліції ГУНП
України в Харківській області) для учнів 7- 9 класу Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 8-9
класів Подолянської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради на теми: «Стоп булінг»,
«Реальне трудове життя», «Попередження дитячого травматизму у школі». Звернули
увагу учнів на актуальність проблеми булінгу у шкільному середовищі. Школярів навчили
розрізняти види булінгу, розробивши відповідну стратегію поведінки у різних ситуаціях,
звернули увагу на відповідальність яка передбачення за булінг, на вік з якого діти можуть
залучатися до праці, на яких роботах можуть працювати у вільний від навчання час та
наголосили на причини дитячого травматизму. Присутні також отримали інформаційні буклети
на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".

10 травня 2019 року – бесіда (спільно з представниками служби у справах дітей
Куп'янської РДА, Куп’янського міськрайцентру зайнятості, Куп’янського відділу поліції ГУНП
України в Харківській області) з учнями 8-9 класів Подолянській ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської
районної ради з на теми: «Стоп булінг», «Попередження дитячого травматизму у школі».
Звернули увагу учнів на актуальність проблеми булінгу у шкільному середовищі. Школярів
навчили розрізняти види булінгу, розробивши відповідну стратегію поведінки у різних ситуаціях,
також, звернули увагу на відповідальність, яка передбачена за вчинення булінгу та причини
дитячого травматизму. Присутні отримали інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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13 травня 2019 року – бесіда для працівників Куп’янського міськрайцентру зайнятості
на тему: «Охорона праці жінок».
14 травня 2019 року – лекції на тему: “Оформлення договору дарування” та
«Особливості укладення договору довічного утримання» (в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО»
Територіального центру соціального обслуговування населення Великобурлуцької РДА). Під час
заходу увагу присутніх звернуто на такі питання: поняття, предмет договору, сторони укладення,
підстави для припинення договору та ін. Під час спілкування було розповсюджено друковані
матеріали правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».

16 травня 2019 року в Печенізькій районній філії Харківського обласного центру
зайнятості: на відкритті клубу «Майстерня успішності», присвяченому Дню вишиванки
здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові буклети серії «Я
маю право!».

17 травня 2019 року - начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було
здійсненно правопросвітницьку роботу з учнями 8-х класів Ліцею Шевченківської райради на
теми: «Як отримати поспорт громадянина України», «Я проти насилля». Ознайомленно з
програмою ЯМП.
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21 травня 2019 року заступником начальника відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» проведено зустріч з працівниками Дворічанського районного краєзнавчого музею,
доведено до відома про загальнодержавний проект Мін`юстуУкраїни «Я МАЮ ПРАВО» та
розповсюджено правову літературу.

22 травня 2019 року в приміщенні Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено
робочу зустріч за участю спеціалістів відділу державної реєстрації актів цивільного стану по
місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах Головного територіального управління
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юстиції у Харківській області Черненко Т. та Федюніної І. Учасники зустрічі поділились
досвідом реалізації правоосвітньої кампанії «Відповідальне батьківство» (запровадженої в
2019 році) та інших напрямків проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»,
обговорили проблемні питання, що виникають.

25 травня 2019 року – взято участь у семінарі, що проводився для завідувачів сільських
бібліотек та представників державних установ на базі Куп’янської центральної бібліотечної
філії на тему: «Роль бібліотеки у патріотичному вихованні підростаючого покоління». На заході
обговорювалися питання про необхідність залучення молодого покоління до читання, вивчення
історії своєї держави через українську книгу, створення клубів і гуртків за інтересами
патріотичного спрямування, нові форми і методи роботи з молоддю різних вікових категорій.

30 травня 2019 року в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» начальник відділу
“Великобурлуцьке бюро правової допомоги” Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги спільно з начальником Великобурлуцького районного
сектору Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області
провели правоосвітній захід на тему “Податкова знижка. Як її отримати”. В ході заходу
слухачів ознайомлено з переліком витрат, дозволених до включення до податкової знижки;
повідомлено які особи мають право на отримання податкової знижки; озвучено перелік
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документів, які необхідно подати до Державної фіскальної служби для отримання податкової
знижки. Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та
буклети «Я МАЮ ПРАВО!».

30 травня 2019 року проведено робочі зустрічі з директором Пристінської ЗОШ І-ІІ
ступенів та заступником директора з виховної роботи Сеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області в ході якої обговорено питання подальшої
співпраці в проведенні спільних правопросвтницьких заходів для учасників навчального процесу
та забезпеченні доступу працівників школи до безоплатної правової допомоги.

30 травня 2019 року – бесіда з нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей (спільно з
представниками служби у справах дітей Куп'янської РДА, Куп’янського міськрайцентру
зайнятості, Куп’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)з учнями
Кругляківської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради з на теми: «Права дітей в
Україні», «Попередження дитячого травматизму», «Здоровим бути модно!», які
перебувають в пришкільному закладі відпочинку з денним перебуванням. Учням нагадали про їх
права, звернули увагу на здоровий спосіб життя . Присутні отримали інформаційні буклети на
правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції
України "Я маю право!".
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30 травня 2019 року – бесіда з нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей (спільно з
представниками служби у справах дітей Куп'янської РДА, Куп’янського міськрайцентру
зайнятості, Куп’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)з учнями
Кіндрашівського ліцею Куп'янської районної ради з на теми: «Право у нашому житті»,
«Попередження дитячого травматизму», «Здоровим бути модно!», які перебувають в
пришкільному закладі відпочинку з денним перебуванням. Учням нагадали про їх права,
звернули увагу на здоровий спосіб життя . Присутні отримали інформаційні буклети на правову
тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!".

30 травня 2019 року – бесіда з нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей (спільно з
представниками служби у справах дітей Куп'янської РДА, Куп’янського міськрайцентру
зайнятості, Куп’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)з учнями
Сеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради з на теми: «Чи знаєш ти свої
права?», «Попередження дитячого травматизму», «Здоровим бути модно!», які перебувають
в пришкільному закладі відпочинку з денним перебуванням. Учням нагадали про їх права,
звернули увагу на здоровий спосіб життя . Присутні отримали інформаційні буклети на правову
тематику та проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!".
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06 червня 2019 року - семінар – тренінг (спільно з Центром надання адміністративних
послуг м. Куп’янська,Куп’янським міськрайцентром зайнятості) на тему: "Знайомство з ЦНАП м.
Куп'янська" перший навчальний проект для учнів 5, 6, 7, 8 класів Кіндрашівського ліцею
Куп'янського району. Врамках навчального проекту було проведено:знайомство з приміщенням
Центру, його зонуванням, проведено презентацію "Історія успіху Центру", "Мобільний кейс",
попрацювали в командах за допомогою методу "Мозковий штурм". По закінченню заходу дітям
були вручені сертифікати про проходження навчального проекту "Знайомство з ЦНАП м.
Куп'янська" від Куп'янської міської ради Харківської області та прийнято рішення про
необхідність подальшої роботи та про організацію подібних семінарів-тренінгів для відвідувачів.

06 червня 2019 року проведено семінар – тренінг для учнів 2 - 8 класів
Кіндрашівського ліцею Куп'янського району (організований спільно з Куп’янським
міськрайцентром зайнятості та АТ КБ «Приватбанк) в рамках правопросвітницького проекту
Міністерства юстиції України «Я маю право!» на тему: «Завітав до банку, знай свої права!». Під
час заходу дітей ознайомлено з роботою Національного банку України, з його правовим
статусом та функціями.
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06 червня 2019 року спільно з працівниками Печенізького районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено правоосвітній захід для учасників АТО, де
була проведена бесіда в рамках інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» на тему:
«Податкова знижка особам, які виховують дітей» розповсюджено правові буклети серії «Я маю
право» та інші.

07 червня 2019 року бесіда (спільно з представниками служби у справах дітей
Куп'янської РДА, Куп’янського міськрайцентру зайнятості, Куп’янського відділу поліції ГУНП
України в Харківській області,Куп’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді ) для учнів пришкільного табору відпочинку Подолянської ЗОШ І-ІІ ступенів та
Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради на теми: «Здоровим бути
модно!»,
«Адміністративна
та
кримінальна
відповідальність
неповнолітніх»,
«Попередження дитячого травматизму». Звернули увагу учнів на актуальність проблеми
булінгу у шкільному середовищі, звернули увагу на відповідальність, яка передбачення за булінг,
наголосили на причини дитячого травматизму, обговорили що є запорукою здорового способу
життя, тощо. Присутні також отримали інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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13 червня 2019 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 доведено інформацію на тему: «Отримання
ID-картки».

18 червня 2019 року, головним спеціалістом Борівського відділення, в межах заходу
«СтопБулінг», з метою вироблення нульової толератності до проблеми булінгу, розвитку
співчутливого ставлення до жертв насилля, навичок надання і отримання допомоги, проведено
Урок права для учнів Ізюмської загальноосвітньої школи на тему: «Кожен має право…».
В ході заходу до присутніх доведено інформацію про поняття булінгу, його види; в
конкурсно-ігровій формі відпрацьовано типові випадки булінгу в школі та форми реагування
на нього.
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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, зокрема вуличне інформування
громадян.
Так, 02, 03, 13, 15, 22, 24, 27, 30, 31 травня, 05, 06, 10, 14 червня 2019 року працівниками
Чугуївського МЦ БВПД було проведено низку вуличних інформувань мешканців м.Чугуїв,
смт.Великий Бурлук, смт.Дворічна, смт.Шевченкове, смт.Борова.
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В ході інформувань, мешканці громад мали можливість отримати вичерпну інформацію
про систему безоплатної правової допомоги, категорії осіб які мають право на БВПД,
інформаційні буклети, в тому числі серії «Я маю право!».
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26 квітня 2019 року, працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД прийняли участь у
мітингу-реквіємі, присвяченому 33-ій річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції найстрашнішій катастрофі ХХ століття, біля Пам'ятника жертв Чорнобильської трагедії в м.
Куп’янськ. Після закінчення заходу головним спеціалістом доведено інформацію до присутніх
про роботу системи безоплатної правової допомоги, роздано інформацій буклети на правову
тематику та поінформовано правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю
право!».

Крім того, 16 травня 2019 року працівники Чугуївського МЦ здійснили вуличне
інформування мешканців м. Чугуїв, які брали участь в урочистих заходах присвячених Дню
вишиванки.
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20 травня 2019 року, головний спеціаліст відділу, в межах співпраці з органами
місцевого самоврядування, прийняв участь у проведенні Дня вишиванки на території
Ізюмської сільської ради. Учасникам заходу було роздано буклети правового змісту.
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01 червня 2019 року начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги”
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняла
участь в заході до Дня захисту дітей. Під час проведення заходу було проінформавано про
систему безоплатної правової допомоги та роздані правопросвітницькі буклети.

Також, інформаційні матеріали про систему БПД та правопросвітницька література, на
постійній основі, розміщується на стендах урядових організацій-партнерів Чугуївського МЦ
БВПД, зокрема на базі Чугуївського міського суду, Чугуївського районного відділу ДМС,
Чугуївського відділу ДРАЦС, державної міграційної служби та інш.
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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:
- Як отримати якісні комунальні послуги;
- Право на виконання рішення суду;
- Безоплатна правова допомога в Україні;
- Тимчасова державна допомога;
- Відповідальне батьківство;
- Виїзд дитини за кордон, в тому числі без згоди одного з батьків;
- Основні положення Конституції України;
- Самовільне зайняття земельної ділянки;
- Податкова знижка;
- Як подати позов про зміну розміру та способу стягнення аліментів;
- Поділ майна подружжя;
- Я маю право голосу!;
- Авторське право та суміжні права (у тому числі права використання зображень та фото).
Опубліковано статтю інформаційно-правового характеру в друкованій пресі за темою:
- Спадок за законом;
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Санаторно-курортна путівка;
Рубрика «Право знати». Сусід кидає сміття на мою ділянку. Слів не розуміє. Прибирати
дістало...Як знайти управу?»;
Як відновити втрачені документи;
Що таке податкова знижка і хто має на неї право?;
Рубрика «Право знати». «Що коїться з платіжками за газ? Звідки взялись нарахування за
приведення об'ємів газу до стандартних умов? Чи дійсно я маю за них платити?»;
Стягнення боргу померлої особи.

Здійснюються публікації на веб-сайтах, самостійних інтернет ЗМІ, офіційних сайтах
органів державної влади:
- Як не потрапити в халепу та не стати жертвою інтернет шахраїв;
- Виїзд дитини за кордон;
- Інвентарізація земель;
- Кримінальний проступок – спрощений вид дізнання;
- Процедура виконання заповіту;
- Податкова знижка;
- Сміттєві війни. Чому неможна спалювати сміття;
- Пам'ятка туристам;
- Пам’ятка українському туристу: як уберегтися від недобросовісних туроператорів;
- Перевірки на дорогах;
- Порядок звернення до ЄСПЛ;
- Виконання заповіту;
- Зміна документів після одруження.

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, а
також подіями, що хвилюють сучасне суспільство.
У ІІ кварталі 2019 року було розроблено правові методичні рекомендації за темами:
«Право на отримання відпустки», «Порядок отримання інформації зі спадкового реєстру органами
місцевого самоврядування для визнання спадщини відумерлою», «Право платників податку на доходи
фізичних осіб на отримання податкової знижки», «Процедура виконання заповіту», «Розірвання

трудового договору та звільнення», «Особливості звільнення посадових осіб з органів місцевого
самоврядуання», «Конфлікт інтересів на державній службі: загальні засади врегулювання»,
«Визнання особи недієздатною та встановлення над нею опіки», «Порядок стягнення коштів не
виплачених при звільненні».
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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 ведеться 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.

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.
25 квітня 2019 року відбулася презентація результатів діяльності Громадського центру
правосуддя на Харківщині, створеного на базі Чугуївського офісу Мережі правового розвитку
при ГО «Чугуївська правозахисна група» за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя»,
участь у якій взяли представники міської влади, правоохоронних органів, громадських
організацій та Чугуївського МЦ з надання БВПД.

23 травня 2019 року в «Молодіжному хабі «City» відбулась презентація Програми
сприяння громадській активності «Долучайся!». Представники державної системи безоплатної
правової допомоги долучились до цього заходу. В заході прийняли участь представники
«Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги» Рогозін
С.Л. та Мазницька С.С. Метою заходу було є сприяння розвитку громадської активності в
регіонах, підвищення активності громадян, обізнаність громадян щодо необхідності реформ в
державі та громаді, ходу проведення реформ в країні є глобальною ціллю для українського
суспільства. В заході також прийняли участь представники декількох десятків громадських
об’єднань з м. Харкова та області.
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05 червня 2019 року, в.о директора Чугуївського МЦ з надання БВПД відвідав семінар
організований на базі молодіжного Хаб «CITY» за темою: «Важливе про надання та
споживання житлово-комунальних послуг». На заході були присутні голови правління ОСББ,
представниками комунальних підприємств, експерти Реанімаційного пакету реформ з житловокомунальних питань, Бойко Т. та представники міської влади. Під час семінару були обговорені
найбільш актуальні питання, що стосуються сфери ЖКП.
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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.
18 квітня 2019 року вудбулась робоча зустріч з спеціалістом Великобурлуцької
об’єднаної територіальної громади (в приміщенні Великобурлуцької ОТГ) стосовно питання
захисту прав неповнолітніх осіб, в ході якої проведено навчання по питанню вирішення спору
між батьками щодо визначення місця проживання дитини. Під час зустрічі проінформовано про
надання безоплатної вторинної правової допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним
верствам населення. Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового
характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».
22 квітня 2019 року – робоча зустріч з працівниками служби в рамках співпраці (в
приміщенні служби у справах дітей Великобурлуцької районної державної адміністрації), щодо
обговорення питання вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання
дитини. Під час зустрічі проінформовано про надання безоплатної вторинної правової допомоги
малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення.
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26 квітня 2019 року, в ході наради при голові Шевченківської РДА, здійснено
ознайомлення представників відділів Шевченківської РДА на тему: «Авторське право та суміжні
права» (у тому числі права використання зображень та фото).

10 травня 2019 року – участь в засіданні комісії з питань захисту прав дітей при
Шевченківській РДА, в ході якої присутнім було доведено інформацію на тему: «Охорона життя
і здоров'я в процесі трудової діяльності» (в рамках Дня охорони праці).

21 травня 2019 року проведено робочу зустріч з в.о. сільського голови Кіндрашівської
сільської ради в ході якої обговорено питання подальшої співпраці в забезпеченні доступу
громадян сільської місцевості до безоплатної правової допомоги.
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21 травня 2019 року проведено бесіду для працівників Кіндрашівської сільської ради
Куп’янського району Харківської області на тему: «Безоплатна передача земельної ділянки
громадянам із земель державної і комунальної власності», «Правила виїзду з дитиною за
кордон». В ході бесіди звернуто увагу,хто саме може звернутись з заявою (клопотанням) з
метою отримання земельної ділянки, на розміри земельних ділянок, що передаються
безоплатно громадянам, на терміни розгляду звернень громадян, порядок розробки проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та його затвердження, Присутні отримали
інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".

22 травня 2019 року проведено робочу зустріч з секретарем Моначинівської сільської
ради в ході якої обговорено питання подальшої співпраці в забезпеченні доступу мешканців
територіальної громади до безоплатної правової допомоги.
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З метою налагодження зв’язків з органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади, головний спеціаліст відділу «Борівське бюро правової допомоги» 22.05. та
24.05.2019 року прийняв участь у роботі постійних комісій районної ради та в роботі чергової
сесії Борівської районної ради, де виступав з обговорюваних питань порядку денного.

27.05.2019 року головний спеціаліст відділу «Борівське бюро правової допомоги»
зустріч з головою Борівської районної ради Клименко О.В., на якій обговорювалися питання
правопросвітницької роботи та питання дотримання трудового законодавства на підприємствах
та установах району.
29 травня 2019 року головним спеціалістом відділу, проведено навчання для
співробітників селищної, сільських рад району, на тему: «Надання безоплатної правової
допомоги органами місцевого самоврядування». В ході проведення заходу присутні отримали
правову інформацію щодо законодавчих положень про надання безоплатної правової допомоги,
отримали відповіді на поставлені запитання та буклети на правову тематику.
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07 червня 2019 року начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги”
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
приміщенні Великобурлуцької об’єднаної територіальної громади провела робочу зустріч з
головою та заступником голови Великобурлуцької селищної ради стосовно питання приватизації
квартири дитиною-сиротою. Під час зустрічі проінформовано про надання безоплатної
вторинної правової допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення.

5. Реалізація правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО!»
Працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД регулярно, під час право просвітницьких
заходів, інформують населення та працівників організацій-пратнерів про загальнонаціональний
проект «Я маю право!». Зокрема, за напрямками «Я маю право голосу!», «СтопБулінг»,
«Відповідальне батьківство», «Стоп насильство», «Виїхати з дитиною за кордон – легко!» та
інш.
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22 травня 2019 року в приміщенні Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено
робочу зустріч за участю спеціалістів відділу ДРАЦС Черненко Т. та Федюніної І. Учасники
зустрічі поділились досвідом реалізації правоосвітньої кампанії «Відповідальне батьківство»
(запровадженої в 2019 році) та інших напрямків проекту Міністерства юстиції України «Я
МАЮ ПРАВО!», обговорили проблемні питання, що виникають.

Крім того, право просвітницькі заходи за темами «Відповідальне батьківство»,
«Виїхати з дитиною за кордон – легко», «Я маю право голосу», проведені на базі організацій
партнерів таких, як МРЗЦ, ДУ «Центр пробації» та інш.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2019 року

12 квітня 2019 року, начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД спільно з представниками служби у справах дітей Куп'янської
РДА, директором районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді завітали до учнів
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9 класу Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп'янської районної ради з бесідою на теми:
«Стоп булінг», «Запобігання насильства в сім’ї» та «Оформлення паспорта громадянина
України». 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 цікавої інформації.
Під час висвітлення теми щодо оформлення паспорта громадянина України, увагу учнів звернуто
на вік з якого необхідно звертатися за отриманням основного документа, який в їх віці посвідчує
особу, визначено перелік документів що необхідно для отримання паспорта. Присутні також
отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!".

Крім того, працівники Чугуївського МЦ розповсюджують правопросвітницькі матеріали
(буклети, плакати тощо) в прийомних приміщеннях організацій-партнерів.

6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання його
функцій.
17 квітня 2019 року на базі правового клубу “Правокатор”, відбулось засідання робочої
групи працівників відділів правопросвітництва. Метою заходу стало обговорення проблемних
питань, пов'язаних організацією та проведенням правопросвітницьких заходів, особливості
комунікації системи БПД з клієнтами через ЗМІ (в тому числі ведення сторінок ФБ) та багато
іншого.
18 квітня 2019 року керівник Чугуївського МЦ відвідав навчальний семінар за темою:
«Дії адвоката в кримінальному провадженні: затримання, допит, обшук». Під час заходу
учасники ознайомились з корисними практичними кейсами, цікавими відеозаписами,
практикою національних судів та Європейського суду з прав людини, обговорили складні
випадки в практиці колег.
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14 травня 2019 року представники Чугуївського МЦ прийняли участь у І
Всеукраїнський форум «Право&Свідомість», який пройшов на базі правового клубу
“Правокатор”. Головний спеціаліст Чугуївського МЦ, Мазницька С.С., виступила в якості
модератора однієї з робочих груп. Результатом роботи учасників стало більш глибинне
вивчення сфери правової просвіти та отримання напрацювань, ідей спрямованих на підвищення
її ефективності.

11 червня 2019 року начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги”
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняла
участь в зустрічі з обміну досвідом з представниками БФ «Право на захист» по темі:
«Практичні аспекти захисту прав ВПО, яким внаслідок скоєння терористичного акту було
заподіяно ушкодження здоров’ю. Визнання особи безвісно відсутньою. Зняття з реєстрації
місця проживання» в м. Харкові.
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12 та 13 червня 2019 року начальником відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
Чугуївського МЦ з надання БВПД взято участь в дводенному семінарі – тренінгу з розвитку
навичок роботи (Softskills) з вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової
допомоги, який проходив за підтримки Проекту "Доступна та якісна правова допомога в
Україні" на базі правового клубу PRAVOKATOR в місті Харкові.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 квітня 2019 року по 30 червня 2019 року Чугуївським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано 1576 звернень клієнтів, надано 1576 правових консультацій, прийнято 97 письмових
звернень про надання БВПД.
Впродовж звітнього періоду зареєстровано 98 письмових заяв про надання БВПД, за
результатами розгляду яких прийнято 97 рішень про надання БВПД та 1 відмову в наданні БВПД;
видано 1 доручення адвокату та 98 наказів працівникам відділу представництва.
Таблиця 1.

Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень
про надання
БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

Відділ правової
інформації та
консультації

457

457

30

0

Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»

115

115

2

0

Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

115

115

12

0

Відділ «Дворічанське
бюро правової
допомоги»

87

87

2

0

Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»

603

603

36

0

Відділ «Печеніги бюро
правової допомоги»

56

56

2

0

Відділ «Шевченківське
бюро правової
допомоги»

143

143

13

0

Разом

1576

1576

97

0

Найменування
відділу МЦ
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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) – 21%
- сімейного – 17%
- з інших питань – 19%
- житлового – 11%
- соціального забезпечення – 8%
- спадкового – 7%
- земельного – 5%
- трудового – 4%
- договірного – 3%
- з питань виконання судових рішень – 2%
- адміністративного – 1%
- 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 – 37 %, жінок – 63%.

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю

У звітньому періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до віку, розподілилась наступним
чином:
- 18 років – 0%
- 18-35 років – 20%
- 35-60 років – 54%
- більш 60 років – 26%

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

Малозапеспечені особи – 46 %
Внутрішньо переміщені особи – 22%
Інваліди – 20%
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" – 11%
Особи, що 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 мобільний виїзд. На постійній основі діють 18 дистанційних пунктів (припинено
роботу 1 дистанційного пункту та налагоджено роботу 1 дистанційного пункту) доступу до БПД, в
рамках яких здійснено 37 прийомів громадян.
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час
виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 154 осіб, із них:
71 особа звернулась за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних пунктів та 83
особи до дистанційних пунктів доступу до БПД;
проведено 171 правопросвітницьких захода;
кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-сайтах/порталах та озвучено
інформаційних матеріалів з питань надання БВПД – 33 публікації ЗМІ;
кількість прийнятих та перевірених актів – 11 ; кількість оплачених – 12 ;
16 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
-
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Таблиця 2.

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі

Найменування
відділу МЦ

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів

Кількість

Кількість
ОМС та установ
Кількість
проведених
провайдерів
діючих
БПД, яким
право
дистанційних
надано
просвітницьких
пунктів
методичну
заходів
допомогу

Кількість
клієнтів, яким
надано доступ
до електроних
сервісів МЮ

Відділ правової
інформації та
консультації

3

1

34

3

10

Відділ «Борівське
бюро правової
допомоги»

3

5

15

11

4

Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

3

2

19

1

0

Відділ «Дворічанське
бюро правової
допомоги»

3

2

14

1

1

Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»

11

3

48

2

1

5

2

26

1

0

3

3

15

1

0

31

18

171

20

16

Відділ «Печеніги
бюро правової
допомоги»
Відділ
«Шевченківське
бюро правової
допомоги»
Разом

В.о. директора Чугуївського МЦ

О.П. Хомич

з надання БВПД
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