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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 27 виїздів у рамках роботи мобільних консультаційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

 

09 жовтня 2019 року здійснено прийоми 

громадян в Курилівському ліцеї, 

Подолянській ЗОШ І-ІІ ступенів та 

Курилівському ліцеї Куп’янської районної 

ради Харківської області за консультацією 

звернулося 5 осіб з питань соціального 

забезпечення, трудового законодавства, 

порядку надання БВПД та з питання 

земельного законодавства. 

 

  

  
  

15 жовтня 2019 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги» здійснено прийом громадян в Територіальному центрі соціального 

обслуговування населення Великобурлуцької РДА. За консультацією звернулася 1 особа, 

яка отримала 1 безоплатну юридичну консультацію з питань оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, інформаційні буклети на правову тематику та 

поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю 

право!". 

15 жовтня 2019 року здійснено виїзд за місцем проживання пенсіонера 
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(Куп'янський район). Надано консультацію з питань земельного права. 

  

23 жовтня 2019 року здійснено прийоми 

громадян в Кіндрашівському ліцеї та 

Моначинівській ЗОШ І-ІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської 

області, за консультацією звернулося 2 

особи з питань соціального забезпечення та 

з питання трудового законодавства.  

 
  

  

  

23 жовтня 2019 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги», 

було здійснено виїзд в рамках мобільного 

консультаційного пункту доступу до БПД в 

село Аркадівка, в ході якого бажаючим 

мешканцям села було надано правові 

консультації, а також доведено інформацію 

щодо порядку отримання безоплатної 

правової допомоги. обговорювались 

питання щодо надання безоплатної 

правової допомоги населенню, проблемні 

питання мешканців села та шляхи їх 

вирішення.  

 
  

24 жовтня 2019 року до селищної ради Малинівської об’єднаної територіальної 

громади завітав мобільний консультаційний пункт Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Фахівець Центру Юрій Чумак провів правове консультування мешканців ОТГ. 

Також він поділився з керівництвом громади правовими пам’ятками та інформаційними 

плакатами. 
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29 жовтня, 26 листопада та 16 грудня 
2019 року здійснено прийом громадян в 

Територіальному центрі соціального 

обслуговування населення 

Великобурлуцької РДА. За консультацією 

звернулося 3 особи з 2 питань: стягнення 

аліментів на утримання дитини, яка 

продовжує навчання та розрахунок 

заборгованості по сплаті аліментів, 

реєстрації права власності на земельну 

ділянку та з питання пенсійного права.  

 

 
 

  

05 листопада 2019 року здійснено 

прийом громадян в приміщенні Ізюмської 

загальноосвітньої школи. За 

консультацією звернулося 2 особи.  
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11 листопада 2019 року здійснено 

надання адресної правової допомоги в смт 

Печеніги: громадянці – особі з 

інвалідністю, яка має захворювання 

опорно-рухового апарату  та не могла 

самостійно звернутися до бюро. Клієнтці 

надано роз’яснення з питань виконання 

рішень суду та оскарження дій державних 

виконавців. А також прийнято 2 заяви про 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
 

  

 

13 листопада 2019 року здійснено прийоми 

громадян в Піщанській ЗОШ І-ІІ ступенів та  

Новоосинівській ЗОШ І-ІІ ступенів 

Куп’янської районної ради Харківської 

області, за консультацією звернулося 2 особи 

з питань спадкового права та пенсійного 

забезпечення. 

  

20 листопада 2019 року начальником 

відділу «Куп’янське бюро правової 

допомоги» здійснено прийом громадян на 

базі Петрівської сільської ради 

Куп’янського району Харківської області. 

За консультацією звернулося 3 особи з 

питань цивільного законодавства та 

порядку отримання паспорта громадянина 

України замість втраченого.  

 

 

03 грудня 2019 здійснено прийом громадян в 

Петропавлівської сільській раді ліцеї 

Куп’янської районної ради Харківської 

області, за консультацією звернулася 4 особи 

з питань цивільного, трудового та земельного 

законодавства. 

 

  

05 грудня 2019 року здійснено прийом 

громадян в територіальному центрі 

соціального обслуговування населення 

Дворічанської РДА, за консультацією 

звернулася 4 особи з питань спадкового, 

цивільного та іншого законодавства. 
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10 грудня 2019 року головним спеціалістом 

Борівського бюро проведено виїзний прийом 

та консультацію громадян з правових питань 

в приміщенні Піско-Радьківської сільської 

ради.  За консультацією звернулося 2 особи з 

питань земельного та житлового 

законодавства. 

 

  

10 грудня 2019 року здійснено надання 

адресної правової допомоги в смт 

Печеніги:громадянці – особі з інвалідністю. 

Дана особа неодноразово зверталась до 

Бюро з різних питань. В клієнтки склалася 

напружені відносини з сусідами, виник спір 

щодо користування спільною присадибною 

земельною ділянкою. Задля вирішення 

конфлікту між сусідами Бюро було 

залучило волонтера – конфліктолога 

Благодійного фонду «Добробут України». 

Також  надано правову інформацію з  

цивільних  питань. 

  
 

  
  

11 грудня 2019 року начальником відділу 

«Куп’янське бюро правової допомоги 

здійснено прийоми громадян на базі 

Куп’янського МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській 

області та в Просянської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Куп’янської районної ради 

Харківської області, за консультацією 

звернулося 2 особи з питань трудового 

законодавства.  
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11 грудня 2019 року здійснено прийом 

громадян на базі Куп’янської міської 

бібліотеки, за консультацією звернулася 1 

особа з питання житлового права. 

  

Під час роботи мобільних точок доступу звернулось 43 особи, 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!» та поінформовано про роботу 

сервісів Міністерства юстиції України. Розповсюджено правопросвітницьку 

літературу. 

 

1.2. Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

 

У ІV кварталі 2019 року на постійній основі діють 19 дистанційних пунктів 

доступу до БПД. Впродовж звітнього періоду було проведено 50  прийомів громадян.  

У IV кварталі було створено новий дистанційний пункт доступу до БПД. Він діє 

на базі Чугуївського МРВ філії ДУ «Центр пробації» (сектор в смт Печеніги). 

Під час роботи дистанційних пунктів доступу до БПД 147 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 та 03 жовтня 2019 року здійснено прийоми громадян на базі управління праці та 

соціального захисту населення Куп’янської РДА та Куп’янського міськрайцентру 

зайнятості. За консультацією звернулися 2 особи з питань спадкового, сімейного права 

та з земельних питань. 

Протягом звітного кварталу здійснено прийоми громадян на базі: 
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- Дворічанського районного сектору 

філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області; 

 

 

- Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Дворічанської 

районної державної адміністрації; 

 

 

-   

- Управління соціального захисту 

населення Дворічанської районної 

державної адміністрації в 

Харківській області; 

  

-   

 - Борівської  районної бібліотеки; 

 

 - Борівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області; 
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 - Борівського районного відділу ДРАЦС;  

  

 - при Шевченківському районному секторі 

Філії установи "Центр пробації" в 

Харківській області; 

 
  

 - при Шевченківській районній бібліотеці; 
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 - при Шевченківському районному центрі 

зайнятості; 

 

 
 - Куп’янського МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Харківській області; 

 

  

 - управління праці та соціального захисту 

населення Куп’янської РДА; 

 
  

 - Куп’янського міськрайцентру зайнятості; 
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 - базі Великобурлуцької районної філії 

Харківського обласного центру 

зайнятості; 

 
  

 - Великобурлуцького районного сектору 

філії ДУ “Центр пробації” в Харківській 

області 

 
  

 - Чугуївського МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Харківській області (сектор в 

Печенізькому районі); 

 
  

 

 

  

 - Печенізької районної філії Харківського 

обласного центра зайнятості; 

 
15 листопада 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Чумак повідав особам, які 

перебувають на обліку в Чугуївському міськрайонному відділі філії Державної 

установи «Центр пробації», про загрози, що несе особистості та суспільству 

насильство в сім’ях, про види домашнього насильства та відповідальність за нього. 

В якості наочної ілюстрації було продемонстровано стрічку «Лізо, ходи 

додому!» з репертуару кіноклубів Фестивалю документального кіно про права людини 

Docudays UA. Також в рамках роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 
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правової допомоги правник провів для суб’єктів пробації індивідуальні консультації. 

 
 

  

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 пунктів доступу до БПД, працівники Чугуївського МЦ 

БВПД проводять спільні заходи з клієнтами та працівниками Філій центрів зайнятості, 

філій Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, бібліотек, 

Територіальних центрів соціального обслуговування населення, Управлінь праці та 

соціального захисту населення, тощо. 

Зокрема, проведено семінари, бесіди та лекції: 

01 жовтня 2019 року в Чугуївському МРВ 

філії державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області для облікового 

контингенту проведено індивідуальні 

бесіди на тему «Протидія домашньому 

насильству»; здійснено інформування про 

право на безоплатну правову допомогу 

 

 

15 жовтня 2019 року в приміщенні 

Шевченківського бюро правової 

допомоги проведено круглий стіл на 

теми: « Отримання житлової субсидії» 

та « Отримання робочої спеціальності 

за направленням центру зайнятості» з 

клієнтами Шевченківського районного 

відділу з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління 

з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства 

юстиції України, за участю 

представників Шевченківського 
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районного центру зайнятості, 

начальника Шевченківського бюро 

правової допомоги та представників 

Шевченківського районного відділу з 

питань пробації. 

15 жовтня 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 Територіального 

центру соціального обслуговування 

населення Великобурлуцької РДА провела 

правосвітній захід з питань на тему: 

«Субсидії. Зміни в законодавстві» 
 

  

16 жовтня 2019 року за ініціативою Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (за погодженням із Чугуївською міською радою 

у Чугуївській Центральній бібліотеці було створено куток правових знань. І першим 

внеском до цього стали правові буклети та інформаційні плакати, які презентував 

бібліотеці фахівець Центру Юрій Чумак. 

 

 
 

  

28 жовтня 2019 року 

Проведено правове інформування про 

пільги передбачені законодавством для 

учасників АТО (ООС) для учасника 

бойових дій АТО, який звернувся до 

Печенізького бюро правової допомоги за 

консультацією з приводу створення 

громадської організації. Також були надані 

правові буклети «Психологічна допомога та 

психологічна реабілітація для учасників 

АТО та революції гідності», «Безоплатна 

передача земельної ділянки» та «Право на 

реабілітацію у санаторно-курортних 
 



 

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД ІV квартал 
 

 2019 року 
 

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

 

закладах» 

29 жовтня 2019 року 

Проведено семінар для осіб, які перебувають 

на обліку в Печенізькій районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості, як 

такі, що шукають роботу на тему: 

«Право безробітних громадян на отримання 

субсидій на сплату житлово-комунальних 

витрат», а також правове інформування про 

права громадян  щодо отримання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги.  
  

28 жовтня 2019 року в рамках проекту “Я 

МАЮ ПРАВО” начальник відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги” Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та начальник відділу активної 

підтримки безробітних Великобурлуцької 

районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості провели спільний 

правоосвітній захід «Переваги легальної 

зайнятості - право на отримання податкової 

знижки та право на адресну безготівкову 

допомогу сім’ям, яка надається на 

погашення витрат з оплати житлово-

комунальних послуг». 

 

  

28 жовтня 2019 року до Чугуївського об’єднаного районного військового 

комісаріату завітали представники Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, які 

провели для військовослужбовців правопросвітницький захід. 

Фахівець Юрій Чумак розповів про послуги, що надає Центр, поділився правовими 

буклетами та інформаційними плакатами, виданими в рамках проєкту «Я Маю Право!». 

А юрист Центру Руслан Малявін надав індивідуальні юридичні консультації 

працівникам військкомату – в рамках діяльності мобільного пункту безоплатної правової 

допомоги. 
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29 жовтня 2019 року в рамках проекту “Я 

МАЮ ПРАВО» начальник відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги” в приміщенні Територіального 

центру соціального обслуговування 

населення Великобурлуцької РДА провела 

правосвітні заходи з питань на тему: 

«Обов’язок повнолітніх дочки, сина 

утримувати батьків» та «Право на адресну 

безготівкову допомогу сім’ям, яка 

надається на погашення витрат з оплати 

житлово-комунальних послуг». 

 

 

05 листопада 2019 року начальником 

відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» було здійснено 

правоосвітній захід для працівників 

Шевченківської районної бібліотеки на 

тему: «Обробка та збереження 

персональних даних» 

05 листопада 2019 року головним 

спеціалістом відділу «Шевченківське бюро 

правової допомоги» було здійснено правове 

інформування населення та працівників 

Шевченківської центральної лікарні на базі 

даної лікарні, в ході заходу присутнім було 

роз’яснено порядок отримання БПД та 

БВПД 

 
  

06 листопада 2019 року 

Проведено семінар для бухгалтерів та 

працівників КУ «Печенізький 

територіальний центр соціального 

обслуговування громадян похилого віку та 

інвалідів» на тему «Порядок здійснення 

відрахувань із заробітної плати працівників 

за виконавчими листами» 
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08 листопада 2019 року в рамках проекту 

“Я МАЮ ПРАВО” начальником відділу в 

приміщенні Великобурлуцького районного 

сектору філії ДУ “Центр пробації” в 

Харківській області проведено бесіду на 

тему «Відповідальність за прострочення зі 

сплати аліментів». 

 

 

12 листопада 2019 року в приміщенні 

Шевченківського бюро правової 

допомоги проведено круглий стіл на 

теми: «Трудовий договір» з клієнтами 

Шевченківського районного відділу з 

питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України, 

за участю працівників 

Шевченківського бюро правової 

допомоги та представників 

Шевченківського районного відділу з 

питань пробації. 

12 листопада 2019 року 

Проведено індивідуальні  роз’яснення для осіб, 

які перебувають на обліку в «Центрі пробації» 

щодо протидії домашньому насильству: кола 

осіб, які підпадають під поняття «домашнє 

насильство» та заходів запобігання, які можуть 

бути застосовані правоохоронними органами та 

судами щодо припинення домашнього 

насильства. 

 
 

13 листопада 2019 року для бібліотек, що входять до мережі Чугуївської районної 

централізованої бібліотечної системи, Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги передав інформаційні плакати та правові буклети. 
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13 листопада 2019 року головним 

спеціалістом відділу було проведено 

правової інформації на тему: «Безвіз» 

для працівників ТОВ творчої агенції 

«Краєвид». 

  

15 листопада 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрій Чумак повідав особам, які перебувають на обліку в 

Чугуївському міськрайонному відділі філії Державної установи «Центр пробації», про 

загрози, що несе особистості та суспільству насильство в сім’ях, про види домашнього 

насильства та відповідальність за нього. 

В якості наочної ілюстрації було продемонстровано стрічку «Лізо, ходи додому!» з 

репертуару кіноклубів Фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. 

Також в рамках роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

правник провів для суб’єктів пробації індивідуальні консультації. 

 
 

  

15 листопада 2019 року до Чугуївського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді були передані правові буклети про БПД. 

Відтепер особи, які відвідуватимуть, матимуть змогу ознайомитись з основними 

положеннями щодо надання безоплатної правової допомоги в Україні. 
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26 листопада 2019 року начальник відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги” в приміщенні Територіального 

центру соціального обслуговування 

населення Великобурлуцької РДА провела 

правосвітній захід на тему: «Право на 

адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка 

надається на погашення витрат з оплати 

житлово-комунальних послуг».  
  

27 листопада 2019 року в рамках 

правопросвітницького проєкту “Я МАЮ 

ПРАВО” начальник відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги” Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та начальник відділу активної 

підтримки безробітних Великобурлуцької 

районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості провели спільні 

правоосвітні заходи, під час яких присутніх 

ознайомили з соціального послугою 

«Муніципальна няня» та питанням «Виїзд 

дитини за кордон за відсутності згоди 

батька». 

 

  

29 листопада 2019 року 

Проведено семінар для осіб, які перебувають 

на обліку в Печенізькій районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості, як 

такі, що шукають роботу на тему: «Гендерна 

рівність»; 

правове інформування на тему: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству»; 

правове інформування «Право на 

безоплатну правову допомогу». 
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02 грудня  2019 року 

Проведено семінар для осіб, які 

перебувають на обліку в Печенізькій 

районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості, як такі, що шукають 

роботу на тему: 

«Гендерна рівність»; 

правове інформування на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству»; 

правове інформування «Право на 

безоплатну правову допомогу». 

  

04 грудня 2019 року в рамках право 

просвітницького проєкту “Я МАЮ 

ПРАВО” начальником відділу в 

приміщенні Великобурлуцького районного 

сектору філії ДУ “Центр пробації” в 

Харківській області проведено бесіду на 

тему «Протидія домашньому насильству». 

 

 

09 грудня  2019 року 

Проведено для осіб, які перебувають на 

обліку в Печенізькій районній філії 

Харківського обласного центру 

зайнятості, як такі, що шукають роботу 

правове інформування «Право на 

безоплатну правову допомогу». 

  

10 грудня 2019 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги» 

спільно з начальником, та провідним 

інспектором Шевченківського районного 

сектору Філії установи "Центр пробації" в 

Харківській області була проведена 

інформаційна зустріч з клієнтами "Центру 

пробації" на тему: "Сплата аліментів на 

дітей". 
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10 грудня 2019 року начальник відділу 

взяла участь у тематичному заході «Твої 

права – твій захист» для ліцеїстів – 

старшокласників КЗ «Великобурлуцький 

ліцей», який проводився в КЗ 

«Великобурлуцька публічна бібліотека». 

Під час заходу начальник відділу 

ознайомила підлітків з історією системи 

безоплатної правової допомоги, яка 

створена в Україні. Ознайомила з Законом 

України «Про безоплатну правову 

допомогу», в частині видів правової 

допомоги, суб’єктами права на отримання 

безоплатної первинної і вторинної правової 

допомоги тощо. Також розповіла про 

пілотний проєкт «Програма відновлення 

для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні злочину», що реалізується з 

березня 2019 року на базі системи з 

надання безоплатної правової допомоги у 

т.ч. у Харківській області. 

 

  

10 грудня 2019 року начальником відділу 

спільно з працівниками КЗ «Великобурлуцька 

публічна бібліотека» в бібліотеці виставку на 

тему «Закон – путівник по життю». 

 

 

 

11 грудня 2019 року начальник відділу 

«Шевченківське бюро правової 

допомоги» було проведено круглий 

стіл з клієнтами Шевченківського 

районного центру зайнятості на теми: 

Порядок отримання безоплатної 

правової допомоги», «Оформлення 

спадкового майна», «Відповідальне 

батьківство». 
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11 грудня 2019 року в КУ «Печенізький 

територіальний центр соціального 

обслуговування громадян похилого віку та 

інвалідів» для  громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю проведено лекцію на тему «Право 

на безоплатну правову допомогу» та лекцію на 

тему «Договір довічного утримання». 

 
  

12 грудня 2019 року начальником відділу 

за участі провідного інспектора, 

Шевченківського районного сектору Філії 

установи "Центр пробації" в Харківській 

області та працівників Шевченківської 

районної бібліотеки, було здійснено 

обговорення та розроблення стратегії 

протидії булінгу з учнями 8 кл. ліцею 

Шевченківської райради. 
 

 

12 грудня 2019 року головним 

спеціалістом відділу «Шевченківське бюро 

правової допомоги» спільно з провідним 

інспектором Шевченківського районного 

сектору Філії установи "Центр пробації" в 

Харківській області та представникам 

служби у справах сім’ї та молоді 

Шевченківської РДА проведена 

профілактика вчинення правопорушень 

серед підлітків для учнів 7-8х класів 

Шевченківської ЗОШ. 

12 грудня 2019 року Начальник відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги” Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та начальник відділу активної 

підтримки безробітних Великобурлуцької 

районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості в рамках проведення 

Тижня права провели спільний 

правоосвітній захід присвячений 

інформуванню громадян щодо 

конституційних прав, можливостей їх 

реалізації та захисту в судовому порядку. 

Начальник відділу «Великобурлуцьке бюро 

правової допомоги» висвітлила питання 

важливості поінформованості громадян 

щодо конституційних прав, звернувши 

увагу присутніх на їх захисті при 

оформленні права на спадщину, захисту 
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прав осіб, потерпілих від домашнього 

насильства. Розповіла про порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги населенню. 

12 грудня 2019 року начальник відділу 

«Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги» взяла участь у семінарі, який 

був проведений у Великобурлуцькій 

районній філії Харківського обласно-го 

центру зайнятості для роботодавців з 

питань реалізації та захисту прав людини 

на працю з метою підвищення загального 

рівня правової культури і набуття 

громадянами необхідного рівня правових 

знань. 

 

 

13 грудня 2019 року  

Проведено спільно з державною 

установою «Центр пробації» право 

освітній захід в Печенізькому ліцеї для 

учнів 7класу на тему: «Права дітей на 

безоплатну правову допомогу» та 

«Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх». 

19 грудня 2019 року 
Проведено лекцію для осіб, які  

перебувають на обліку в Печенізькій 

районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості, як такі, що шукають 

роботу правове інформування на теми 

«Пільги учасникам АТО та ООС. Порядок 

укладання і розірвання військового 

контракту. Право військових-контрактників 

на медичне забезпечення. Відповідальність 

військовослужбовців». 
 

 

20 грудня 2019 року  

Проведено лекцію для осіб, які  

перебувають на обліку в Печенізькій 

районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості, як такі, що шукають 

роботу правове інформування на теми 

«Як отримати податкову знижку» та 

«Укладання договору довічного 

утримання: права та обов’язки сторін». 
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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: 

Правові аспекти спадкування в Україні  

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду  

Як повернути сплачений до органів Пенсійного фонду України збір при купівлі 

житла вперше? 

Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник  

Право на виконання рішення суду  

Якщо у вас вимагають хабар  

Захист персональних даних  

Право батька (матері), які не проживають з дитиною, на побачення з нею  

 

Опубліковано статті інформаційно-правового характеру в друкованій пресі за 

темами:  

Оголошення: телефонна гаряча лінія. 

Аліменти з одного з подружжя. 

Безоплатна правова допомога: взаємодіємо заради інтересів мешканців міста. 

Если соседи захватили место общего пользования в подъезде. 

Телефонна лінія виявилася дійсно гарячою. 

Право знати. Спір між батьками щодо визначення місця проживання дитини. 

Як визначається місце проживання дитини у разі розлучення батьків. 

Приміщення загального користування: як зупинити знахабнілого сусіда. 

У Чугуївській центральній бібліотеці створено правовий куток. 

Безоплатна правова консультація за допомогою skype. 

Як отримати аліменти на дитину. 

У Міжнародний день захисту прав людини було підписано меморандум про 

співпрацю між Чугуївською міською радою та Чугуївським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та 

ОМС: 

Вільний доступ до водокористування  

Захист від непроханих гостей  

Як купувати безпечно в інтернеті? 

Учасники АТО мають право на земельну ділянку  

Якщо ви втратили паспорт… 

Електронний цифровий підпис  

Домашнє насильсьтво в Україні – це злочин  

Поновлення строків на вступ до спадщини  

Як повернути сплачений до органів Пенсійного фонду України збір при купівлі 

житла вперше? 

Особливості реалізації права військовослужбовців на відпустки  

Обов’язкова частка у спадщині  

Ваше право на безоплатну правову допомогу 
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Опубіковано матеріали в інтернет-виданнях: 

Як визначається місце проживання дитини у разі розлучення батьків. 

Безоплатна правова допомога та Docudays UA на Харківщині стали добрими 

партнерами. 

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 ІV кварталі 2019 року було розроблено та удосконалено правові методичні 

рекомендації за темами: 

«Запобігання насильству в сім’ї»; 

«Поновлення строків для прийняття спадщини». 

 

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. 

2 жовтня 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

Юрій Чумак провів робочу зустріч з керівницею Харківської міської організації 

Міжнародної організації «Жіноча громада» Ольгою Білецькою та обговорив шляхи 

майбутнього співробітництва. 
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9 жовтня 2019 року в.о. директора Чугуївського МЦ долучився до громадської 

кампанії «Чоловіки проти домашнього насильства». Він зауважив: «Ми завжди готові 

надати правову допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства. Заявляю 

відповідально: наші працівники – проти насильства в сім’ї!». 

 

 
 

10 жовтня 2019 року у Чугуївському навчально-виховному комплексі №6 відбувся 

інтерактивний урок для учнів 10 та 11 класів на тему «Стоп, булінг!». Захід провів 

фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Юрій Чумак. Також було надано консультації 2-м педагогам. 

 

 
 

 
 

10 жовтня 2019 року у Чугуївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна 

відбулося зібрання представників батьківських комітетів школи. На запрошення 

адміністрації закладу, перед учасниками зборів виступив фахівець Чугуївського 
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місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Чумак. Він 

розповів про основні права дитини та новації вітчизняного законодавства, присвячені 

протидії булінгу й домашньому насильству. Також правник повідав про урядові програми 

підтримки відповідального батьківства. 

  
 

18 жовтня 2019 року у Харківському обласному військовому комісаріаті відбулася 

робоча зустріч, присвячена питанням надання правової допомоги та проведення 

культурно-просвітницьких заходів для військовослужбовців. 

Фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Юрій Чумак передав до військового комісаріату низку правових буклетів та 

інформаційних плакатів, випущених Міністерством юстиції України та Координаційним 

центром з надання правової допомоги в рамках проєкту «Я Маю Право!». 

 

 
 

22 жовтня 2019 року керівник Центру Олександр Хомич підписав меморандум про 

співпрацю з головою Харківської міської організації Міжнародної організації «Жіноча 

громада» Ольгою Білецькою. «Жіноча громада» – організація, що багато років фахово 

працює у сфері протидії та профілактики торгівлі людьми на теренах Харківської області. 

Сторони домовилися консолідувати свої зусилля, спрямовані на недопущення 

порушень прав і свобод людини, зокрема, права осіб, постраждалих від сучасного 

рабства, на безоплатну правову допомогу. 
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22 жовтня 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру Юрій Чумак взяв 

участь у спільній прес-конференції, що проводилася у Харківському прес-клубі 

«Жіночою громадою» та була присвячена ситуації з торгівлею людьми на Харківщині й 

взаємодії державних інституцій і органів місцевого самоврядування у даному питанні. 

 

 
 

26 жовтня 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

Юрій Чумак взяв участь в аналітичній програмі «Насправді» на телеканалі «Simon». Де 

розповів, зокрема, про співпрацю Центру з ГО «Жіноча громада» у питаннях протидії 

торгівлі людьми. 

 

 
 

31 жовтня 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

Юрій Чумак взяв участь у Форумі «Зміни починаються з тебе». 

Захід було організовано «Реформаторською коаліцією Чугуївщини». Долучилися 

представники громадських організацій, ініціатив, а також органів місцевого 

самоврядування з усієї Харківщини. 
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Правник розповів учасникам Форуму про діяльність Центру та державної системи 

безоплатної правової допомоги, а також поділився правовими буклетами. 

 

  
 

11 листопада 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

Юрій Чумак провів інформаційну зустрічі з працівниками Куп’янського відділу поліції. 

Поліцейські дізналися про послуги, що надаються державною системою 

безоплатної правової допомоги. 

 

  
 

1 листопада 2019 року фахівець Чугуївського МЦ Юрій Чумак завітав до 

Куп’янського бюро правової допомоги. Разом із начальницею бюро Ларисою Шепіловою 

та головним спеціалістом Ольгою Воробйовою було обговорено питання правового 

інформування населення та забезпечення ефективного медійного супроводу даної 

діяльності. 

Правники домовилися і в подальшому обмінюватися кращими доробками своєї 

роботи. 
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1 листопада 2019 року в Харківському офісі місії ООН відбулося обговорення 

правозахисного порядку денного для Харківської області. 

Фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД Юрій Чумак поділився, 

зокрема, інформацією про правопросвітницьку діяльність, яку здійснює система 

державної правової допомоги на Харківщині. А також вручив керівникові офісу ООН 

Красіміру Янкову пам’ятки, присвячені безоплатній правовій допомозі. Які будуть 

корисними для всіх відвідувачів Офісу. 

 
 

7 листопада 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

Юрій Чумак провів на базі Малинівської селищної ради правопросвітницький захід для 

старшокласників місцевої ОТГ. 

Юнаки та дівчата мали змогу згадати, що таке демократія, які основні права мають 

громадяни України, як прийняти участь в управлінні справами у громаді. Наприкінці 

зустрічі правник роздав усім учасникам «Паспорти прав дитини», підготовлені 

Міністерством юстиції України разом із Координаційним центром з надання правової 

допомоги. 

 
 

13 листопада 2019 року на базі Чугуївської районної централізованої бібліотечної 

системи відбулося Skype-консультування з правових питань. 

Юрист Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Руслан Малявін проводив безкоштовні юридичні консультації за допомогою 

Skype-зв’язку для мешканців селищ і сіл Чугуївщини. 
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9 грудня 2019 року незвичний урок правознавства для 9-класників провів фахівець 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, регіональний координатор Docudays UA 

на Харківщині Юрій Чумак. Він нагадав юнакам та дівчатам про прийняття Організацією 

Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини, про ті правові основи, які заклав 

цей важливий для всього людства документ. 

Правник представив увазі старшокласників чудову документальну стрічку 

«Дівчина проти гравітації» з репертуару Docudays UA. 

 
 

10 грудня 2019 року у Міжнародний день прав людини до учнів 9-х класів завітав 

фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, регіональний координатор 

Docudays UA на Харківщині Юрій Чумак. 

Він провів цікаву лекцію-бесіду з історії прийняття Загальної декларації прав 

людини та представив документальну стрічку «Дівчина проти гравітації» з репертуару 

Docudays UA. 
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10 грудня 2019 року у Міжнародний день захисту прав людини було підписано 

Меморандум про співпрацю між Чугуївською міською радою та Чугуївським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Документ завізували міський голова Галина Мінаєва та керівник Центру Олександр 

Хомич. 

 

 
 

 4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з 

представниками органів державної влади, місцевого самоврядування. 

 

01 жовтня 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: «Пільги та 

субсидії». 
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10 жовтня 2019 року заступником 

начальника відділу "Дворічанське бюро 

правової допомоги» було проведено круглий 

стіл з працівниками державної виконавчої 

служби у Дворічанському районі Харківської 

області ті, в ході якої передано інформаційні 

буклети на правову тематику та досягнуто 

домовленості про співпрацю в проведенні 

спільних правопросвітницьких заходів для 

відвідувачів закладу. 

 

 22 жовтня 2019 року заступником 

начальником відділу «Дворічанське бюро 

правової допомоги» проведено робочу 

зустріч з головою Дворічанської районної 

державної адміністрації. Обговорювались 

питання щодо співпраці в наданні 

громадянам безоплатної правової допомоги, 

проблемні питання даної категорії осіб та 

шляхи їх вирішення. 

  

 

23 жовтня 2019 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги»  

було здійснено виїзд в рамках мобільного 

консультаційного пункту доступу до БПД в 

село Аркадівка. Для працівників сільради 

здійснено інформування на тему: 

«Відповідальне батьківство»; «Чесна 

платіжка»,обговорювались питання щодо 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню, проблемні питання мешканців 

села та шляхи їх вирішення. 

29 жовтня 2019 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги»  

було проведено право освітній захід для 

працівників управління агропромислового 

розвитку Шевченківської районної державної 

адміністрації. В ході заходу присутнім було 

доведено інформацію щодо порядку 

отримання безоплатної правової допомоги та 

здійснено інформування на тему: 

«Відповідальне батьківство»; «Чесна 

платіжка». 
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30 жовтня 2019 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро 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: 

«Хабарництво». 

01 листопада 2019 року до Куп’янське бюро 

правової допомоги завітав представник 

Чугуївського МЦ з надання БВПД. В ході 

зустрічі обговорено питання інформування 

населення щодо роботи системи безоплатної 

правової допомоги та досягнуто 

домовленості і в подальшому обміні 

кращими доробками своєї роботи. 

 

 

07 листопада 2019 року начальником 

відділу "Куп’янське бюро правової 

допомоги" проведено робочу зустріч з 

бібліотекарем комунального 

закладу«Куп’янська спеціалізована школа» 

Харківської обласної ради, в ході якої 

передано інформаційні буклети на правову 

тематику та досягнуто домовленості про 

співпрацю в проведенні спільних 

правопросвітницьких заходів для учнів, їх 

батьків та працівників закладу. 

14 листопада 2019 року начальником 

відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги»  було прийнято участь в засіданні 

комісії з питань захисту прав дітей при 

Шевченківській районній державній 

адміністрації, в ході якої присутнім було 

доведено інформацію на тему: «Зміна 

розміру та способу стягнення аліментів». 
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14 листопада 2019 року заступником 

начальником відділу «Дворічанське бюро 

правової допомоги» прочитано лекцію 

працівникам та підопічним територіального 

центру соціального обслуговування 

населення Дворічанської РДА на тему: 

«Договір довічного утримання». На заході 

були присутні 11 осіб 

 

 

 

20 листопада 2019 року начальником 

відділу «Куп’янське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч з 

секретарем Петрівської сільської ради 

Куп’янського району Харківської області. 

Обговорювались питання щодо співпраці в 

наданні мешканцям віддалених сіл 

безоплатної правової допомоги, проблемні 

питання даної категорії осіб та шляхи їх 

вирішення. 

23 листопада 2019 року, в День пам’яті 

жертв Голодомору, біля пам`ятного знаку 

жертвам Голодомору відбувся мітинг, 

присвячений цій скорботній даті в якому 

взяли участь працівника відділу «Куп’янське 

бюро правової допомоги». Після закінчення 

заходу проведено інформування громадян 

про функції системи безоплатної правової 

допомоги.  

 

09 грудня 2019 року заступником 

начальником відділу «Дворічанське бюро 

правової допомоги» проведено робочу 

зустріч з працівниками державної виконавчої 

служби у Дворічанському районі Харківської 

області ті, в ході якої передано інформаційні 

буклети на правову тематику та досягнуто 

домовленості про співпрацю в проведенні 

спільних правопросвітницьких заходів для 

відвідувачів закладу. 
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11 грудня 2019 року начальником відділу 

"Куп’янське бюро правової допомоги" 

проведено робочу зустріч з бібліотекарем 

комунального закладу «Куп’янська 

спеціалізована школа» Харківської обласної 

ради, в ході якої передано інформаційні 

буклети на правову тематику та досягнуто 

домовленості про співпрацю в проведенні 

спільних правопросвітницьких заходів для 

відвідувачів закладу. 
 

 

11 грудня 2019 року начальником відділу 

"Куп’янське бюро правової допомоги" 

проведено робочу зустріч з бібліотекарем 

комунального закладу «Куп’янська 

спеціалізована школа» Харківської обласної 

ради, в ході якої передано інформаційні 

буклети на правову тематику та досягнуто 

домовленості про співпрацю в проведенні 

спільних правопросвітницьких заходів для 

відвідувачів закладу. 

12 грудня 2019 року заступником 

начальником відділу «Дворічанське бюро 

правової допомоги» проведено робочу 

зустріч з головою Дворічанської районної 

державної адміністрації. Обговорювались 

питання щодо співпраці в наданні 

громадянам безоплатної правової допомоги, 

проблемні питання даної категорії осіб та 

шляхи їх вирішення. 
 

  

 

21 грудня 2019 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро 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: «Хто має право на отримання 

аліментів. 

 

8 жовтня 2019 року Чугуївський міський голова Галина Мінаєва та її заступник – 

керуючий справами виконавчого комітету Людмила Макаренко провели зустріч з 

керівником Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олександром Хомичем. Сторони обговорили питання взаємодії у 

правопросвітницькій роботі з населенням та забезпеченні мешканців міста якісною 

безоплатною правовою допомогою. 
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29 жовтня 2019 року фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

Юрій Чумак взяв участь у нараді керівників закладів освіти Чугуївського району. 

На прохання освітян, він зупинився на актуальних питаннях протидії булінгу та 

кібербулінгу. 

 
 

22 листопада 2019 року на базі відділу освіти Чугуївської районної державної 

адміністрації відбувся семінар спеціалістів психологічної служби закладів освіти району 

«Булінг як психолого-педагогічна проблема та шляхи її вирішення». 

Фахівець Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, координатор ХVІ 

Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays 

UA в Харківській області Юрій Чумак презентував документальний фільм «Булер» з 

даної теми, в якому зосереджено увагу на особливості поведінки дитини, що зазнає 

цькування. Учасники семінару отримали буклети «Кампанія проти кібербулінігу» та 

правові пам’ятки «Безоплатна правова допомога». 
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10 грудня 2019 року у Міжнародний день прав людини, всі охочі на Чугуївщині 

мали змогу скористатися можливістю дізнатися, як працює в Україні система безоплатної 

правової допомоги. 

Адже Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги влаштував День відкритих дверей. 

 
 

13 грудня 2019 року у Кам’яноярузькому НВК проведено правопросвітницький 

захід «Права дитини – права людини». 

Провів Юрій Чумак. Роздав «Паспорти прав дитини» від системи БПД. 

 

 
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. 

 

19 листопада 2019 року, в межах право 

просвітницького проекту: «Я маю 

право!», головний спеціаліст Борівського 

бюро, взяв участь у проведенні Круглого 

столу на тему: «Правова захищеність 

дітей та учнів загальноосвітніх шкіл». 
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26 листопада 2019 року з метою 

інтеграції первинної і вторинної правової 

допомоги на рівні територіальних громад 

та налагодження  співпраці, головним 

спеціалістом Борівського бюро 

проведено заняття з прав людини для 

співробітників Ізюмської сільської ради, 

обговорено шляхи подальшої співпраці в 

межах проекту «Я маю право!» 

 

  

 05 грудня 2019 року з метою 

інтеграції первинної і вторинної 

правової допомоги на рівні 

територіальних громад та 

налагодження  співпраці, головним 

спеціалістом Борівського бюро 

проведено заняття з прав людини для 

співробітників Богуславської сільської 

ради. Досягнуто домовленості про 

співпрацю в забезпеченні доступу 

мешканців сільської місцевості до 

безоплатної правової допомоги. 

  

 

8 жовтня 2019 року в редакції газети «Вісник Чугуївщини» на телефонні дзвінки 

читачів відповідав юрист Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Микола Мазницький. Проведення правової телефонної «гарячої» лінії 

було приурочено до Дня юриста. 

Телефонна лінія виявилася дійсно «гарячою», адже протягом години до правника з 

юридичними запитаннями (більшість з яких стосувалися сімейних спорів та комунальних 

проблем) звернулися 10 мешканців Чугуєва та Чугуївського району. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року Чугуївським 

місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1636 звернень 

клієнтів, надано 1636 правових консультацій, прийнято 111 письмових звернень 

про надання БВПД. 

Впродовж звітнього періоду зареєстровано 111 письмових заяв про надання 

БВПД, за результатами розгляду яких прийнято 111 рішень про надання БВПД; 107 

наказів працівникам відділів центру. 

 

Таблиця 1.  

Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

     

Чугуївський МЦ 401 401 34 0 

Відділ «Борівське 

бюро правової 

допомоги» 

57 57 1 0 

Відділ 

«Великобурлуцьке 

бюро правової 

допомоги» 

151 151 13 0 

Відділ 

«Дворічанське 

бюро правової 

допомоги» 

82 82 5 0 

Відділ «Куп’янське 

бюро правової 

допомоги» 

671 671 43 0 

Відділ «Печеніги 

бюро правової 

допомоги» 

74 74 3 0 
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Відділ 

«Шевченківське 

бюро правової 

допомоги» 

200 200 12 0 

Разом 1636 1636 111 0 

 

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% 

- 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. Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань 
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У звітному періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до статі, 

розподілилась наступним чином: чоловіків – 38 %, жінок – 62%. 

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 

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

розподілилась наступним чином: 

- до 18 років – 0,3% 

- 18-29 років – 9,3% 

- 30-39 років – 20% 

- 40-49 років – 16,7% 

- 50-59 років – 23,8% 

- 60-69 років – 18% 

- 70-79 років – 8,7% 

-  більш 80 років – 3% 

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

зареєстровано від: 

- Малозапезпечені особи – 51,35% 

- Особи з інвалідністю – 22,52% 

- Ветерани та УБД – 13,51% 

- ВПО – 7,21% 

 

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

 

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

звітний квартал: 

 

- здійснено 27 мобільних виїздів. На постійній основі діють 18 

дистанційних пунктів доступу до БПД, в рамках яких здійснено 50 прийомів 

громадян. 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації 
та роз’яснень під час виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 190 осіб, із них: 43 особи звернулося за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних пунктів та 147 

осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- проведено 200  правопросвітницьких заходів; 

- кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-

сайтах/порталах та озвучено інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 

– 65 публікації ЗМІ; 

- 5 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Кількість зареєстрованих звернень осіб, за якими центром прийнято 

рішення про надання або відмову у наданні БВПД. У тому числі: 
113 

про надання БВПД 112 

про відмову у наданні БВПД 1 

доручень про призначення адвоката 5 
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наказів працівникам відділу представництва/бюро 107 

Кількість скасованих доручень для надання БВПД відповідно до наказів 

центру 
0 

Кількість доручень центру для надання БВПД, дію яких припинено 

відповідно до наказів центру, в тому числі у зв’язку із: 
77 

припиненням надання БВПД; 39 

заміною адвоката/працівника МЦ, який надає БВПД 38 

Кількість випадків, коли строк між прийомом всіх документів, що 

підтверджують належність особи до вразливої категорії та прийняттям 

рішення про надання або відмову у наданні БВПД перевищує 10 днів 

0 

Кількість випадків відмови клієнта від послуг адвоката/працівника МЦ, 

що надає БВПД 
0 

Кількість випадків відмови адвоката від надання БВПД клієнту 0 

Кількість прийнятих актів, в тому числі 3 

за дорученнями, виданими регіональними центрами 0 

за дорученнями, виданими місцевими центрами 3 

 

Таблиця 2. 

Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів 

Кількість 

проведених 

право 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

ОМС та 

установ 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електроних 

сервісів 

МЮ 

      

Чугуївський МЦ 5 1 36 3 5 

Відділ «Борівське 

бюро правової 

допомоги» 

2 5 9 1 0 

Відділ 

«Великобурлуцьке 

бюро правової 

допомоги» 

4 2 18 1 0 
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Відділ 

«Дворічанське 

бюро правової 

допомоги» 

1 2 21 1 0 

Відділ 

«Куп’янське бюро 

правової 

допомоги» 

12 3 66 2 0 

Відділ 

«Печенізьке бюро 

правової 

допомоги» 

2 3 28 1 0 

Відділ 

«Шевченківське 

бюро правової 

допомоги» 

1 3 22 1 0 

Разом 27 19 200 10 5 

 

  

В.о. директора                                                                                                 О.П. Хомич 

 

 


