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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 33 виїзди у рамках роботи мобільних консультаційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.
02 липня 2019 року головним
спеціалістом відділу «Печенізьке бюро
правової допомоги» здійснено прийом
громадян в мобільній точці доступу до
безоплатної правової допомоги в смт
Печеніги Чугуївського міськрайонного
відділу філїї державної установи «Центр
пробації» в Харківській області.
16 липня 2019 року головним
спеціалістом відділу «Печенізьке бюро
правової допомоги» здійснено прийом
громадян в мобільній точці доступу до
безоплатної правової допомоги в секторі
в смт Печеніги Чугуївського
міськрайонного відділу філїї державної
установи «Центр пробації» в Харківській
області
16 липня 2019 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
проведено виїзний мобільний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Територіального центру соціального обслуговування населення
Великобурлуцької РДА.
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16 липня 2019 року головним спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової допомоги»
здійснено прийом громадян в мобільній точці
доступу до безоплатної правової допомоги в
секторі в смт Печеніги Чугуївського
міськрайонного відділу філії державної
установи «Центр пробації» в Харківській
області

16 липня 2019 року головним
спеціалістом відділу «Борівське бюро
правової допомоги», проведено
виїзний прийом громадян в с.
Першотравневе.
За консультацією звернулося 3 особи,
які отримали безоплатні юридичні
консультації з питань сімейного
законодавства, та соціального
забезпечення, інформаційні буклети на
правову тематику та поінформовані про
правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я МАЮ
ПРАВО!"
22 липня 2019 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
Семенівка, 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.
Для працівників сільради здійснено
інформування на тему: «Відповідальне
батьківство»; «Чесна платіжка».
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25 липня, 01, 06 та 09 серпня 2019 року
начальником відділу «Куп’янське бюро
правової допомоги» проведено виїзні мобільні
консультаційні пункти доступу до безоплатної
правової допомоги на базі Нечволодівської
сільської ради, Куп’янського МРВ філії
Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області, та за місцем проживання
пенсіонерів. Громадяни також отримали
інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".
19 вересня 2019 року начальником відділу
«Куп’янське бюро правової допомоги»
проведено прийом громадян в рамках
мобільного консультаційного пункту в
Сеньківській та Осинівській ЗОШ.
13 серпня 2019 року головним
спеціалістом відділу «Борівське бюро
правової допомоги», в приміщені
бібліотеки с. Гороховатка, проведено
виїзний прийом громадян.
За консультацією звернулося 3 особи, які
отримали безоплатні юридичні консультації з
питань спадкового законодавства, та
соціального забезпечення, інформаційні
буклети на правову тематику та
поінформовані про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".
16 серпня 2019 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
проведено виїзний мобільний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Територіального центру соціального обслуговування населення.
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21 серпня 2019 року на базі Чугуївського
ремонтно-експлуатаційного підприємства
здійснено виїзний прийом громадян
(мобільний пункт доступу до БПД). В ході
прийому було надано консультації з питань
житлового права, надано інформацію стосовно
можливості отримання БВПД.

22 серпня 2019 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
Гетьманівка, 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.
Для працівників сільради здійснено
інформування на тему: «Відповідальне
батьківство»; «Чесна платіжка», а також
надано методичні рекомендації.
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28 серпня 2019 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
Старовірівка, 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.
Для працівників сільради здійснено
інформування на тему: «Відповідальне
батьківство»; «Чесна платіжка», а також
надано методичні рекомендації.

03 вересня 2019 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 Сподобівка, 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. Для працівників сільради
здійснено інформування на тему:
«Відповідальне батьківство»; «Чесна
платіжка», а також надано методичні
рекомендації.
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05 вересня 2019 року заступником
начальника відділу «Дворічанське бюро
правової допомоги», було здійснено 4
виїзди в рамках мобільних
консультаційних пунктів доступу до
БПД в села Богданівське, Миколаївка,
Лиман Другий та Піски в ході якого
бажаючим мешканцям сіл було надано
правові консультації, а також доведено
інформацію щодо порядку отримання
безоплатної правової допомоги та
роздано буклети на правову тематику.

09 вересня 2019 року головним
спеціалістом відділу «Борівське бюро
правової допомоги», в приміщені
Піско-Радьківської сільської ради,
проведено виїзний прийом громадян.
За консультацією звернулося 3 особи,
які отримали безоплатні юридичні
консультації з питань спадкового
законодавства, та соціального
забезпечення, інформаційні буклети на
правову тематику та поінформовані про
правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю
право!".
10 вересня 2019 року начальником
відділу «Великобурлуцьке бюро
правової допомоги» проведено виїзний
мобільний консультаційний пункт
доступу до безоплатної правової
допомоги на базі Територіального
центру соціального обслуговування
населення.

Під час роботи мобільних точок доступу звернулось 58 осіб, 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.
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Функціонування дистанційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги.
У ІІІ кварталі 2019 року на постійній основі діють 18 дистанційних пунктів
доступу до БПД. Впродовж звітнього періоду було проведено 43 прийоми громадян.
Під час роботи дистанційних пунктів доступу до БПД 76 осіб, 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 метою 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.
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
ін.
01 липня 2019 року працівником
відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» було забезпечено роботу
дистанційного пункту доступу осіб до
системи безоплатної правової допомоги
на базі Дворічанського районного
сектору з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління
з питань виконання покарань. Надано 5
індивідуальних консультацій.

03 липня, 07 серпня та 04 вересня 2019 року
начальником відділу «Великобурлуцьке бюро
правової допомоги» проведено 3
дистанційних консультаційних пункти
доступу до безоплатної правової допомоги на
базі Великобурлуцького районного сектору
філії ДУ “Центр пробації” в Харківській
області.
За консультацією звернулося 6 особи, які
отримали безоплатні юридичні консультації з
питань оформлення паспорта у разі його
втрати.
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03 липня 2019 року здійснено
прийом громадян в дистанційному
консультаційному пункті, створеному
на базі Печенізької районної філії
Харківського обласного центру
зайнятості

09 липня 2019 року здійснено прийом
громадян в дистанційному консультаційному
пункті, створеному на базі Печенізької
районної філії Харківського обласного центру
зайнятості

10 липня 2019 року заступником начальника
відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» було забезпечено роботу
дистанційного пункту доступу осіб до
безоплатної правової допомоги на базі центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Надано 3 консультації з різноманітних питань.

Головним спеціалістом відділу
«Борівське бюро правової допомоги»
12 липня 2019 року, проведено
дистанційний прийом та консультацію
громадян з правових питань на базі
Борівського відділу РАЦС. Серед
поставлених запитань чільне місце
займають питання соціального
забезпечення. В ході консультування
громадянам були роздані буклети на
правову тематику. Прийнято 3 особи.
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16 липня 2019 року - здійснено прийом
громадян в дистанційному пункті прийому
громадян з надання безоплатної правової
допомоги створеному при Шевченківському
районному відділі з питань пробації ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України, під
час прийому присутнім було надано правові
консультації, роз’яснено порядок отримання
безоплатної правової допомоги та
ознайомлено присутніхна теми: «Оформлення
паспорту громадянина України»,
«Відповідальне батьківство», та «Чесна
платіжка».
26 липня 2019 року начальником
відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги було здійснено
прийом громадян в дистанційному
пункті прийому громадян з надання
безоплатної правової допомоги
створеному при Шевченківській
районній бібліотеці, під час прийому
присутнім було надано проавові
консультації, роз’яснено порядок
отримання безоплатної правової
допомоги та надано правоосвітні
буклети.
30 липня 2019 року працівником
відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» було забезпечено роботу
дистанційного пункту доступу
громадян до системи безоплатної
правової допомоги в приміщенні
Управління соціального захисту
населення Дворічанської районної
державної адміністрації. Надано
індивідуальні консультації 2 особам.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІІ квартал
2019 року

05 серпня 2019 року заступником начальника
відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» було дистанційного пункту
доступу громадян до системи безоплатної
правової допомоги на базі Дворічанського
районного сектору з питань пробації
Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання покарань.
Надано 8 індивідуальних консультацій.

05 серпня 2019 року здійснено
прийом громадян в дистанційному
консультаційному пункті, створеному
на базі Печенізької районної філії
Харківського обласного центру
зайнятості

07 серпня 2019 року здійснено прийом
громадян в дистанційному консультаційному
пункті, створеному на базі Територіального
центру соціального обслуговування громадян
похилого віку

09 та 16 серпня 2019 року, проведено 2
дистанційних пункти доступу до БПД на
базі Чугуївського відділу філії ДУ «Центр
пробації». В ході роботи пункту було
проконсультовано 10 осіб з питань
сімейного, цивільного права, шляхи
отримання БППД та БВПД. Розповсюджено
право просвітницькі матеріали, в тому числі
серії ЯМП (тематика – «Відповідальне
батьківство»).
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Головним спеціалістом відділу «Борівське
бюро правової допомоги» 29 серпня 2019
року, проведено дистанційний прийом та
консультацію громадян з правових питань на
базі відділу надання соціальних послуг у
Борівському районі Ізюмського МРЦЗ. Серед
поставлених запитань чільне місце займають
питання соціального забезпечення. В ході
консультування громадянам були роздані
буклети на правову тематику. Прийнято 2
особи.

13 серпня 2019 року заступником
начальника відділу «Дворічанське бюро
правової допомоги» було забезпечено
роботу дистанційного пункту доступу
осіб до безоплатної правової допомоги
на базі центру соціальних служб ля
сім’ї, дітей та молоді. Надано 1
консультацію з різноманітних питань.
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03 вересня 2019 року здійснено
прийом громадян в дистанційному
консультаційному пункті, створеному
на базі Чугуївського міськрайонного
відділу філїї державної установи
«Центр пробації» в Харківській
області (сектор смт Печеніги)
04 вересня 2019 року здійснено прийом
громадян в дистанційному консультаційному
пункті, створеному на базі Територіального
центру соціального обслуговування
громадян похилого віку

05 вересня 2019 року начальником відділу проведено дистанційний
консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги на базі
Великобурлуцького районної філії Харківського обласного центру зайнятості.
10 вересня 2019 року здійснено
прийом громадян в дистанційному
консультаційному пункті, створеному
на базі Чугуївського міськрайонного
відділу філїї державної установи
«Центр пробації» в Харківській
області (смт Печеніги)
10 вересня 2019 року заступником
начальника відділу «Дворічанське бюро
правової допомоги» було забезпечено роботу
дистанційного пункту доступу осіб до
безоплатної правової допомоги на базі центру
соціальних служб ля сім’ї, дітей та молоді.
Всім бажаючим надано консультації з
різноманітних питань.
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12 вересня 2019 року здійснено прийом
громадян в дистанційному консультаційному
пункті, створеному на базі Печенізької
районної філії Харківського обласного
центру зайнятості

Головним спеціалістом відділу
«Борівське бюро правової допомоги»
20 вересня 2019 року, на базі
Борівського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області проведено
дистанційний прийом та надано правові
консультації з питань житлового
законодавства та соціального
захистусубєктам пробації.
Присутні отримали вичерпні
відповіді на поставлені запитання, а
також буклети правового змісту.
Фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Юрій Чумак провів консультування суб’єктів пробації на базі
Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації», в
рамках роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги.
20 вересня 2019 року правник Чугуївського МЦ разом із заступницею
начальника міськрайонного відділу пробації Мариною Рябініною на спільному
прийомі надали консультації 4-м особам, засудженим до покарань, не пов’язаних із
позбавлення волі.
Останніх цікавили питання кримінального, адміністративного та цивільного
права. Також Ю. Чумак поінформував клієнтів про систему безоплатної правової
допомоги, акцентувавши увагу на тому, що кожен громадянин при зверненні до
місцевого центру з надання БВПД має змогу отримати кваліфіковану юридичну
консультацію та роз’яснення щодо захисту його законних прав та інтересів. І в разі
потреби визначені законодавством категорії громадян можуть скористатись послугами
адвоката, роботу якого оплачує держава.
Відвідувачі дізналися про просвітницький проект «Я Маю Право!» та отримали
інформаційні буклети «Безоплатна правова допомога» та «Відповідальне батьківство».
Захід відбувся на виконання Меморандуму про співпрацю, який підписано між
Чугуївським місцевим центром з надання БВПД і Чугуївським міськрайонним
відділом Центру пробації.
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#ЧугуївськийЦентрБВПД #ДистанційнийПункт #ПравоваКонсультація
26 вересня 2019 року здійснено
прийом громадян в дистанційному
консультаційному пункті, створеному
на базі Печенізької районної філії
Харківського обласного центру
зайнятості

1.2. 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», надається інформація з різноманітних питань, а саме: трудового права,
процедури та гарантії легального працевлаштування, набуття страхового стажу,
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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», «Я маю право голосу!»,
«Відповідальне батьківство», «Притягнення до відповідальності за несплату
аліментів», «Виїхати з дитиною за кордон – легко!», «Зупинемо домашне
насильство разом!» та ін.
У звітному періоді, відбулася зустріч за участю представників громадських
об'єднань («Ветеранське громадське об'єднання»), державних установ («Червоний
хрест»), Чугуївського МЦ з надання БВПД, Реформаторської коаліції Чугуївщини,
представників Чугуївської РДА з приводу підготовки пропозицій бюджетоучасті. В
ході зустрічі були обговорені проблеми та висунуті пропозиції, які стосуються підготовки
заявок для залучення до бюджетоучасті.

02 липня 2019 року, в рамках взаємодії та виконання меморандуму про співпрацю,
головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД, взяла участь в семінарі за темою
«Гендерна рівність», який відбувся на базі Чугуївського МРЦЗ. Клієнти центру
отримали інформацію щодо типових гендерних стереотипів, недопущення порушення
прав працівників за ознакою статі, механізму захисту особи у випадку дискримінаційного
ставлення з боку роботодавця.
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04 липня 2019 року, головний спеціаліст Чугуївського МЦ провела бесіду з
робітниками Чугуївського КЖРЕП, за темою: «Відповідальне батьківство». Зокрема, було
роз'яснено інформацію стосовно отримання послуги муніципальна няня, податкова
знижка на розвиток дитини. Присутні отримали право просвітницькі матеріали, в тому
числі серії «Я маю право!».

26 липня 2019 року головним спеціалістом
відділу, з метою підвищення рівня
проінформованості
громадян
стосовно
глобальної проблеми торгівлі людьми і
привернення уваги до важкого становища
жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами
цього злочину, проведено бесіду зі
співробітниками
Піско-Радьківської
сільської ради, в ході якої розкрито дану
проблему та надано практичні рекомендації
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щодо запобігання та протидії работоргівлі людьми, роздано буклети за цією тематикою.
В приміщенні сільської ради відкрито куточок правового інформування громадян.
30 липня 2019 року, на базі Чугуївської міжрайонної філії ХО центру зайнятості, з
нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми відбулося засідання круглого столу,
на якому фахівці всебічно розглянули цю вкрай актуальну проблему сьогодення. В ході
заходу, головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД, розповіла організаціямпартнерам про перелік осіб, що мають право на БВПД. Крім того, наголосила про
необхідність інформування осіб, що постраждали від торгівлі людьми про основні види
дапомоги, а саме: соціальну, медичну, а також правову, звернутись за якою, вони можуть
до Чугуївського МЦ з надання БВПД.

31 липня та 5 серпня 2019 року,
головним спеціалістом відділу, в
людних
місцях
селища
Борова,
проведено
вуличне
інформування
громадян.
Громадяни
отримали
консультації та роз’яснення з питань,
які їх цікавили та інформацію щодо
порядку звернення за первинною та
вторинною
правовою
допомогою.
Роздано буклети на правову тематику.
Охоплено: 51 особа
05 серпня 2019 року, головний спеціаліст Чугуївського МЦ здійснила виступ за
темою: «Правові аспекти спадкування за заповітом». В рамках інформування, слухачам
Чугуївського радіомовлення була роз’яснена інформація щодо функціонування системи
безоплатної правової допомого в Україні, її досягнення та шляхи доступу.
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07 серпня 2019 року в КУ «Печенізький
територіальний центр соціального обслуговування громадян
похилого віку» проведено :
- правове інформування на тему «Запобігання та
протидія торгівлі людьми»
- правове інформування в рамках інформаційної
кампанії «Відповідальне батьківство» на тему «Податкова
знижка особам, які виховують дітей»
- здійснено інформування про безоплатну правову допомогу, розповсюджені
правові буклети серії «Я маю право!» та інші.
08 серпня 2019 року фахівцем відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
організовано «вуличне» інформування населення в центрі селища Дворічна, доведено до
відома про загальнодержавний проект Мін`юсту України «Я МАЮ ПРАВО» та
розповсюджено правову літературу.

19 серпня 2019 року працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД здійснили
вуличне інформування громадян міста Чугуєва, з метою підвищення обізнаності
мешканців міста про діяльність системи БПД та шляхи отримання безоплатної правової
допомоги в Україні.
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21 серпня 2019 року проведено «вуличне» інформування
жителів села Курилівка Куп'янського району про законодавчі
ініціативи Міністерства юстиції України; основні напрямки
право
просвітницького
проекту
«Я
маю
право!»:
«Відповідальне батьківство», «Я маю право на виконання
рішення суду!», «Стоп насильство!», «Чесна платіжка».

23 серпня 2019 року проведено
«вуличне» інформування жителів
міста Куп'янськ на Центральній площі,
після урочистого підняття Державного
Прапора України, про законодавчі
ініціативи
Міністерства
юстиції
України;
основні
напрямки
правопросвітницького проекту «Я маю
право!».

06 вересня 2019 року громадян, які перебувають
на обліку як такі, що шукають роботу в Печенізькій
районній філії Харківського обласного центру
заянятості проведено:
-правове інформування на тему «Поновлення
незаконно звільненого працівника»
-правове інформування на тему «Стягнення
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нарахованої, але не виплаченої заробітної плати»
- поінформовано про право громадян на безоплатну правову допомогу та
розповсюджено правові буклети.
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.
01 липня 2019 року працівниками відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
проведено бесіду із суб'єктами пробації в приміщенні Куп'янського МРВ філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: «Насильство в сім'ї та як його
уникнути». Присутні отримали інформаційні буклети на правову тематику та
проінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".

08 липня 2019 року начальником відділу
«Куп’янське бюро правової допомоги» проведено
бесіду для
працівників
відділу роботи
з
роботодавцями
Куп'янського
міськрайцентр
зайнятості на тему: «Я маю право на чесну
платіжку» та «Муніципальна няня». Присутні
отримали інформаційні буклети на правову тематику
та проінформовані про правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України "Я маю право!".
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09 липня 2019 року в Печенізькій районній філії Харківського обласного центру
зайнятості для громадян, які перебувають на обліку як безробітні та такі, що шукають
роботу :
- здійснено правове інформування з презентацією інформаційних матеріалів на
тему «Торгівля людьми - проблеми сьогодення»
- в рамках інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» проведено правове
інформування на тему «Муніципальна няня».
- здійснено інформування про безоплатну правову допомогу.
16 липня 2019 року в смт Печеніги Чугуївського міськрайонного відділу
державної установи «Центр пробації» в Харківській області проведено:
- індивідуальні правові інформування в рамках інформаційної кампанії
«Відповідальне батьківство» на тему «Податкова знижка особам, які виховують дітей» та
індивідуальні правові інформування в рамках інформаційної кампанії «Чесна платіжка».
- здійснено інформування про безоплатну правову допомогу.
- розповсюджені правові буклети серії «Я маю право!» та інші.
19 липня 2019 року проведено бесіду з працівниками Чугуївської міжрайонної
філії Харківського обласного центру зайнятості за темою: «Чесна платіжка». Присутні
були ознайомлені з новою ініціативою уряду, яка передбачає встановлення граничної і
обґрунтованої ціни на тепло і гарячу воду по всій Україні.

19 липня 2019 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової
допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги було взято участь в засіданні комісії з питань захисту прав дітей при
Шевченківській районній державній адміністрації, в ході якої присутнім було доведено
інформацію на тему: «Чесна платіжка».
25 липня 2019 року спільно з працівниками служби у справах дітей Куп’янської
РДА проведено гру – мандрівку для малечі в Новоосинівському дошкільному
навчальному закладі (ясла – садок) «Дзвіночок» на тему: «Подорож до Країни
Дитинства».
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З метою налагодження зв’язків з органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади, головний спеціаліст відділу «Борівське бюро правової допомоги» 24 та
26 липня 2019 року взяв участь у роботі постійних комісій районної ради та в роботі
чергової сесії Борівської районної ради, де виступав з обговорюваних питань порядку
денного.

26 липня 2019 року головним спеціалістом відділу, з метою підвищення рівня
проінформованості
громадян
стосовно
глобальної проблеми торгівлі людьми і
привернення уваги до важкого становища
жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами
цього злочину, проведено бесіду зі
співробітниками
Піско-Радьківської
сільської ради, в ході якої розкрито дану
проблему та надано практичні рекомендації
щодо
запобігання
та протидії работоргівлі людьми,
роздано буклети за цією тематикою. В приміщенні
сільської ради відкрито куточок правового
інформування громадян.

30 липня 2019 року, на базі Чугуївської міжрайонної філії ХО центру зайнятості, з
нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми відбулося засідання круглого столу,
на якому фахівці всебічно розглянули цю вкрай актуальну проблему сьогодення. В ході
заходу, головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД, розповіла організаціямпартнерам про перелік осіб, що мають право на БВПД. Крім того, наголосила про
необхідність інформування осіб, що постраждали від торгівлі людьми про основні види
дапомоги, а саме: соціальну, медичну, а також правову, звернутись за якою, вони можуть
до Чугуївського МЦ з надання БВПД.
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04 вересня 2019 року заступником начальника відділу «Дворічанське бюро
правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, було проведено урок «Я маю право» на тему: «Конвенція ООН про
права дитини» для учнів 2-3класів Дворічанської загальноосвітньої школи.
07 серпня 2019 року в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” начальником відділу в
приміщенні Великобурлуцького районного сектору філії ДУ “Центр пробації” в
Харківській області проведена бесіди на тему «Стягнення заборгованості по сплаті
аліментів», «Отримання паспорта громадянина України у разі його втрати». Працював
дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.
Розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «Я МАЮ
ПРАВО!»

09 серпня 2019 року, в межах
проекту
«Відповідальне
батьківство», головний спеціаліст
відділу «Борівське бюро правової
допомоги», разом з представниками
інших зацікавлених організацій, взяв
участь у проведенні Круглого столу
на тему: «Проблемні питання
утримання аліментів та належне
забезпечення прав дітей на їхнє
отримання», де виступив з даного
питання,
проінформувавши
присутніх про роботу бюро з питань забезпечення утримання аліментів та проведених
заходів, щодо правового інформування громадян з даного питання.
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.
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Так, працівниками Чугуївського МЦ БВПД, було проведено низку вуличних
інформувань мешканців міст Чугуїв та Куп’янськ, селищ Великий Бурлук, Дворічна,
Шевченкове, Борова та Печеніги.
03 липня 2019 року, головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД,
здійснила вуличне інформування мешканців міста Чугуїв. Всі бажаючі отримали
вичерпну інформацію стосовно функціонування системи БПД, адреси найближчого
Центру правової допомоги.

12 липня 2019 року з метою підвищення правової обізнаності громадян
начальником відділу «Куп'янське бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з надання
БВПД проведено інформування мешканців та гостей міста Куп'янськ про порядок
надання безоплатної правової допомоги в Україні.
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15 липня 2019 року, головним спеціалістом відділу «Борівське бюро правової
допомоги», проведено вуличні інформування громадян. В людних місцях селища Борова,
громадянам було роздано буклети і надано правову інформацію та інформацію щодо
режиму роботи місцевого бюро правової допомоги, категорії осіб, маючих право на

отримання вторинної правової допомоги. Роздано буклети на правову тематику.
19 липня, 13 серпня 2019 року проведене вуличне інформування громадян
Великобурлуцького району про систему та можливості безоплатної правової допомоги.
Під час проведення вуличних акцій поширюється матеріал про безоплатну правову
допомогу, контактну та довідкову інформацію про Бюро.
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31 липня та 5 серпня 2019 року, головним спеціалістом відділу, в людних місцях
селища Борова, проведено вуличне інформування громадян. Громадяни отримали
консультації та роз’яснення з питань, які їх цікавили та інформацію щодо порядку
звернення за первинною та вторинною правовою допомогою. Роздано буклети на правову
тематику.
01
серпня
2019
року
працівниками відділу "Куп'янське бюро
правової
допомоги"
Чугуївського
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
проведено"вуличне"
інформування
населення. Даний захід проводився в
районі
пл.
Стадіонної,
заради
підвищення
правової
свідомості
громадян,
шляхом
роздавання
інформаційних буклетів на правову
тематику та інформування пересічних
громадян
про
правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я
маю право!" та
порядок
надання
безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги .

09 серпня 2019 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено"вуличне" інформування населення. Даний захід проводився в районному
будинку «Ювілейний», заради підвищення правової свідомості громадян, шляхом
роздавання інформаційних буклетів на правову тематику та інформування пересічних
громадян про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!", порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
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з
13 серпня 2019 працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено"вуличне" інформування населення. Даний захід проводився в районі вул.
Крута, заради підвищення правової свідомості громадян, шляхом роздавання
інформаційних буклетів на правову тематику та інформування пересічних громадян про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!" «Чесна
платіжна» та порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

06 серпня 2019 року здійснено вихід за адресою проживання інваліда 2 групи для
надання адресної правової допомоги: консультації з цивільного законодавства та
прийнято звернення про надання БВПД.

Впродовж звітного періоду, головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД,
оновила матеріали правової просвіти (в тому числі серії ЯМП), розміщені на стендах
державних установ, а саме: Відділу державної виконавчої служби та Центрі надання
адміністративних послуг.
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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:
Поїхати з дитиною за кордон – легко!
Право на додаткові відпустки
Оспорювання договору позики
Аліменти: право на утримання одного з подружжя
Чесна платіжка
Зняття з місця реєстрації без згоди особи
Як правильно скласти боргову розписку
Порядок виконання рішення суду
Зняття з місця реєстрації без згоди особи
Опубліковано статті інформаційно-правового характеру в друкованій пресі за
темами:
Звільнення працівників
Собака буває кусачим...
Перерахунок послуги теплопостачання
Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері
Про перерахунок тарифів за газ і теплопостачання
Для суб'єктів пробації дистанційний пункт надавав консультації
Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та
ОМС:
Обмежувальний припис для осіб, які вчинили домашнє насильство
Тринадцята пенсія
Банкрутство фізичної особи
Як на заробітках чи за кордоном не потрапити в рабство
Проект змін у правилах надання кредитів
Потерпілі від домашнього насильства мають право на отримання БПД
Чи можливо зареєструвати право власності за особою, яка померла?
Реалізація та захист конституційних прав громадян
Суд за участі присяжних
Оскарження рішення про накладення адміністративного стягнення
Порядок узаконення самочинного будівництва
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Чугуївський НВК №5 проти булінгу
Опубіковано матеріали в інтернет-виданнях:
Законодавче врегулювання режиму роботи працівників
Лічильник газу має бути встановлений за рахунок газопостачальника
Діти мають право знати про свої права
Разом – проти булінгу
Як відключитися від систем централізованого опалення та постачання гарячої води
Як домогтися видачі свідоцтва про народження дитини, що народилася на
окупованій території
До Міжнародного Дня права знати – день відкритих дверей.

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 ІІІ кварталі 2019 року було розроблено та удосконалено правові методичні
рекомендації за темами: «Право на отримання відпустки», «Порядок отримання
інформації зі спадкового реєстру органами місцевого самоврядування для визнання
спадщини відумерлою», «Процедура виконання заповіту», «Розірвання трудового
договору та звільнення», «Конфлікт інтересів на державній службі: загальні засади
врегулювання», «Порядок стягнення коштів не виплачених при звільненні».

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.
16 липня 2019 року, відбулася робоча зустріч працівників Чугуївського МЦ з
надання БВПД та Громадським омбудсменом із захисту виборчих прав Громадської
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мережі ОПОРА і Харківській області, Юрієм Чумаком. В ході зустрічі були обговорені
питання пов'язані з виборами народних депутатів, що відбудуться 21 липня 2019 року, а
саме порядок голосування осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі.

01 липня 2019 року, головним спеціалістом відділу «Борівське бюро правової
допомоги», проведено робочу зустріч з головою Борівської районної державної
адміністрації в ході якої обговорено питання стану правопросвітницької роботи на
території району, намічено ряд спільних спільних заходів просвітницького характеру.

29 липня 2019 року, відбулась робоча зустріч працівників Чугуївського МЦ з
надання БВПД з представниками «Чугуївської правозахисної групи». В ході зустрічі
були обговорені результати спільних досягнень спрямованих на підвищення правової
обізнаності мешканців міста та району, окреслено нові перспективні напрямки взаємодії.
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Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової інформації
продовжує налагодження співробітництва з засобами масової інформації. Оскільки саме
через ЗМІ зручно поширювати правопросвітницьку інформацію для широких верств
населення.
19 вересня 2019 року до редакції газети «Вісник Чугуївщини» завітав фахівець
Чугуївського МЦ Юрій Чумак, який обговорив з членами редакційної колегії питання
взаємодії у правовій просвіті мешканців м. Чугуєва, Чугуївського та Печенізького районів
(на території яких розповсюджується дане друковане видання).
Як зауважила редакторка Оксана Коваленко, газета теж зацікавлена у співпраці з
Центром, оскільки публікація нагальних для громадян правових матеріалів сприяє
розширенню читацької аудиторії.
Ефективність такої взаємодії підтверджується й таким прикладом: після виходу в
останньому номері «Вісника Чугуївщини» статті «Про перерахунок тарифів на газ і
теплопостачання», підготовленої Чугуївським МЦ з надання БВПД в рамках
просвітницької кампанії «Чесна платіжка», до Центру вже звертаються клієнти з
проханнями щодо надання правової допомоги з цієї проблематики.
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#ЧугуївськийЦентрБВПД #ЧеснаПлатіжка #БПД
У звітному періоді, зокрема у серпні та вересні, було укладено два Меморандуми
про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги:
- з ГО «Центр правових та політичних досліджень «ДУМА»;
- з Відділом прикордоннії служби «Тополі».

4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад. Співпраця та проведення робочих
зустрічей з представниками органів державної влади, місцевого
самоврядування.
16 липня 2019 року, на базі Чугуївського МЦ з надання БВПД було проведено
робочу нараду, в ході якої були обговорені питання реалізації працівниками МЦ основних
напрямків роботи. Крім того, з метою сприяння обосистісному розвитку працівників,
проведено «шаховий двобій» серед працівників Центру. Більш досвідчені колеги навчали
новачків правилам ведення гри, а також, проводячи аналогію з веденням судових справ,
необхідності вибору та дотримання стратегії і тактики бою.
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19 липня 2019 року –
начальником відділу «Шевченківське
бюро
правової
допомоги»
Чугуївського місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги було взято участь
у засіданні комісії з питань захисту
прав дітей при Шевченківській
районній державній адміністрації, в
ході якої присутнім було доведено
інформацію
на
тему:
«Чесна
платіжка»

21 липня 2019 року, відбулась робоча зустріч з представниками організаціїпартнера ГО «Правовий захист Чугуївщини». В ході зустрічі, партнери обговорили
питання взаємодії, особливості перенаправлення клієнтів, які потребують безоплатної
вторинної правової допомоги, та не належать до суб’єктів права на таку допомогу,
визначених пунктами 1-22, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону
України «Про безоплатну правову допомогу». Крім того, представники організаціїпартнера отримали правопросвітницькі матеріали, що стосуються діяльності системи
БПД.
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29 липня 2019 року, відбулась робоча зустріч працівників Чугуївського МЦ з
надання БВПД з представниками «Чугуївської правозахисної групи». В ході зустрічі
були обговорені результати спільних досягнень спрямованих на підвищення правової
обізнаності мешканців міста та району, окреслено нові перспективні напрямки взаємодії.

15 серпня 2019 року представником відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» спільно з працівниками відділу державної виконавчої служби ГТУЮ в
Харківській області проведено круглий стіл в приміщенні виконавчої служби.
Обговорювались питання щодо направлення відвідувачів виконавчої служби до
бюро правової допомоги у разі потреби для надання консультацій. Також обговорювались
можливі спільні заходи в рамках реалізації правопросвітницької кампанії «Чесна
платіжка».
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26 липня 2019 року начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової
допомоги” Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги провела робочу зустріч з представниками Харківської філії БФ «Право на
захист». Під час зустрічі обговорено питання надання безоплатної правової допомоги
особам без громадянства з питання отримання паспорта громадянина України.

Відбулась робоча зустріч представників Чугуївського місцевого центру з надання
БВПД та Чугуївської міської ради.
9 вересня 2019 року керівник Чугуївського місцевого центру Олександр Хомич та
фахівець Центру Юрій Чумак зустрілися з заступником Чугуївського міського голови –
керуючим справами виконавчого комітету Людмилою Макаренко.
Було обговорено перспективи подальшої взаємодії та досягнуто домовленості щодо
співпраці у правовому просвітництві населення міста.
Як зазначив Олександр Хомич, створена державою система безоплатної правової
допомоги та органи місцевого самоврядування є партнерами за визначенням, оскільки
спрямовують свою діяльність на надання важливих послуг для громадян.
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Також гості поділилися методичними матеріалами, плакатами та буклетами
правової тематики, підготовленими Міністерством юстиції України та Координаційним
центром з надання правової допомоги в рамках проекту «Я Маю Право!».

#ЧугуївськийЦентрБВПД #ЯМаюПраво
Відбулась робоча зустріч керівництва Чугуївського місцевого центру з надання
БВПД та Чугуївської районної державної адміністрації.
12 вересня 2019 року виконуючий обов’язки директора Чугуївського місцевого
центру Олександр Хомич зустрівся з заступником голови Чугуївської РДА Валентиною
Волоцковою.
Було обговорено перспективи взаємодії та досягнуто домовленості щодо співпраці
у правовому просвітництві населення Чугуївського району.
Сторони домовилися про проведення спільних візитів до віддалених сіл,
організацію сумісних заходів з правової освіти.
Як зазначила Валентина Волоцкова, співпраця місцевих органів виконавчої влади
та Центру з надання БВПД у забезпеченні первинної правової допомоги вразливим
верствам населення може стати важливим чинником у розбудові правосвідомості
громадян.
Гість поділився методичними матеріалами, плакатами та пам’ятками правової
тематики, підготовленими Міністерством юстиції України та Координаційним центром з
надання правової допомоги в рамках проекту «Я Маю Право!».
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#ЧугуївськийЦентрБВПД #ЯМаюПраво

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. Проте, хотілося б виділити такі
заходи:
10 липня 2019 року в рамках проекту
«Я МАЮ ПРАВО» начальник відділу
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги"
Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в
приміщенні Великобурлуцького районного
сектору Головного управління Державної
міграційної служби України в Харківській
області провела правоосвітній захід на тему
"Як отримати податкову знижку". Захід відвідали 5 чоловік.
Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру
та буклети «Я МАЮ ПРАВО!»
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
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16 липня 2019 року в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО» Територіального центру
соціального
обслуговування
населення
Великобурлуцької РДА проведені лекції на
тему:
"Визнання
особи
обмежено
дієздатною та встановлення над нею
піклування" та «Звернення про проведення
перерахунку сплачених сум за природний
газ». Захід відвідали 8 осіб.
Під
час
спілкування
було
розповсюджено
друковані
матеріали
правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».
23 липня 2019 року в межах
проекту «Чесна платіжка» та з
метою інформування населення у
сфері захисту прав споживачів,
головним спеціалістом відділу,
було
проведено
Годину
інформування на тему: «Дещо про
комунальні послуги».

05 серпня 2019 року в Печенізькій районній філії Харківського обласного центру
зайнятості для громадян, які перебувають на обліку як безробітні та такі, що шукають
роботу :
- здійснено правове інформування на тему «Запобігання та протидія торгівлі людьми»
- здійснено інформування про безоплатну правову допомогу та проект «Я маю право»
- розповсюджені правові буклети серії «Я маю право!» та інші.

07 серпня 2019 року в КУ «Печенізький територіальний центр соціального
обслуговування громадян похилого віку» проведено :
- правове інформування на тему «Запобігання та протидія торгівлі людьми»
- правове інформування в рамках інформаційної кампанії «Відповідальне
батьківство» на тему «Податкова знижка особам, які виховують дітей»
- здійснено інформування про безоплатну правову допомогу, розповсюджені
правові буклети серії «Я маю право!» та інші.
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16 серпня 2019 року в рамках проекту “Я
МАЮ ПРАВО» Територіального центру соціального
обслуговування населення Великобурлуцької РДА
проведені лекції на тему: “Договір позики.
Оспорювання договору позики” та «Звернення про
проведення перерахунку сплачених сум за природний
газ». Захід відвідали 4 особи. Працював мобільний
консультаційний пункт.
Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру
та буклети «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.
Головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД відвідала дводенний
тренінг за темою: «Розвиток навичок ефективної комунікації з клієнтом», який було
проведено 07 та 08 серпня 2019 року. В ході тренінгу учасники підвищували свої м‘які
навички роботи з клієнтами від першого враження до надання правової допомоги.

16 та 17 серпня 2019 року, працівники Чугуївського МЦ з надання БВПД
пройшли навчання на базі правового клубу Правокатор. В ході тренінгу, учасники
навчились ідентифікувати ознаки токсичної комунікації; розрізняти види токсичності;
досліджувати причини виникнення токсичності; навчилися стратегії управління
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конфліктами; ознайомились з асертивною моделлю поведінки; апробували техніки
зниження напруги.

16 серпня 2019 року, головний спеціаліст Чугуївського МЦ з надання БВПД взяла
участь в засіданні ініціативної групи з питань обговорення «Дорожньої карти реформ»,
ініційованої організацією-партнером Чугуївською правозахисною групою. На заході були
присутні представники Чугуївської міської ради, громадських організацій м. Чугуєва,
представники ГО «Громадський контроль» та активні мешканці громади.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 липня 2019 року по 30 вересня 2019 року Чугуївським місцевим
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими
структурними підрозділами, було зареєстровано 1568 звернень клієнтів, надано 1568
правових консультацій, прийнято 98 письмових звернень про надання БВПД.
Впродовж звітнього періоду зареєстровано 100 письмових заяв про надання
БВПД, за результатами розгляду яких прийнято 100 рішень про надання БВПД; 101
наказ працівникам відділів центру.
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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

Чугуївський МЦ

496

496

25

0

Відділ «Борівське
бюро правової
допомоги»

98

98

4

0

Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

134

134

7

0

Відділ
«Дворічанське бюро
правової допомоги»

58

58

2

0

Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»

610

610

46

0

66

66

5

0

106

106

11

0

1568

1568

100

0

Найменування
відділу МЦ

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

Разом

У звітному 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 – 14%
- з інших питань – 21%
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житлового – 12%
соціального забезпечення – 8%
спадкового – 8%
земельного – 5%
трудового – 3%
договірного – 2%
з питань виконання судових рішень – 2%
адміністративного – 2%
з не правових питань – 0,3%
медичного – 0,12%

Діаграма 1. Кругова діаграма розподілу клієнтів за
категорією питань
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неправове питання;
інше

У звітному періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до статі,
розподілилась наступним чином: чоловіків – 36 %, жінок – 64%.
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю

чоловіків
36%
жінок
64%

У звітньому періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до віку,
розподілилась наступним чином:
- 18 років – 0,3%
- 18-35 років – 20%
- 35-60 років – 48%
- більш 60 років – 31%

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було
зареєстровано від:
Малозапезпечені особи – 8 %
Внутрішньо переміщені особи – 2%
Інваліди – 3,6%
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 0,7%
Особи, що постраждали від домашнього насильства – 0

-

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією
осіб
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Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової
допомоги, за звітний квартал:
здійснено 33 мобільних виїзди. На постійній основі діють 18
дистанційних пунктів доступу до БПД, в рамках яких здійснено 43 прийоми
громадян.
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації
та роз’яснень під час виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних
консультаційних пунктів склала 134 особи, із них: 58 осіб звернулась за
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних пунктів та 76
осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
проведено 187 правопросвітницьких заходів;
кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на вебсайтах/порталах та озвучено інформаційних матеріалів з питань надання БВПД
– 45 публікації ЗМІ;
кількість прийнятих та перевірених актів – 7; кількість оплачених – 5;
15 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого
центру в розрізі

Найменування
відділу МЦ

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів

Кількість
Кількість
клієнтів,
ОМС та
Кількість
Кількість
яким
установ
проведених
провайдерів
діючих
надано
право
БПД, яким
дистанційних
доступ до
просвітницьких
надано
пунктів
електроних
заходів
методичну
сервісів
допомогу
МЮ

Чугуївський МЦ

6

1

46

6

7

Відділ «Борівське
бюро правової
допомоги»

3

5

15

3

5

Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

3

2

21

2

0

Відділ
«Дворічанське
бюро правової
допомоги»

4

2

12

1

3

Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»

9

3

51

1

0

4

2

30

2

0

4

3

12

1

0

33

18

187

16

15

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