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ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги:
•
Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги.
•
Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
•
Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру.
•
Розроблена правова література працівниками Місцевого центру.
2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової
допомоги. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну
досвідом між ними.
3. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання БПД .
4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування.
5. Реалізація правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО!».
6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання
його функцій.
РОЗДІЛ ІІ. Результативні показники діяльності
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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.

Організація роботи мобільних точок доступу
до безоплатної правової допомоги.
Впродовж звітного кварталу працівниками Чугуївського місцевого центру БВПД було
здійснено 21 виїзд у рамках роботи мобільних консультаційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги.
Мобільні пункти доступу функціонували на базі: Ізюмської, Піско-Радьківської,
Гороховатської сільських рад; Територіальних центрів соціального обслуговування (в
смт.Печеніги, смт.Великий Бурлук); Куп’янського МРВ філії ДУ «Центр пробації»;
Чугуївського відділу ДРАЦС; Офісу партнера-провайдера надання БППД, а саме
Дворічанської ГО «ФСГД».
Під час роботи мобільних точок доступу клієнти отримали правові консультації з
питань спадкового, сімейного, житлового права; питань соціального забезпечення громадян;
захисту прав ВПО; інформацію в рамках загальнонаціонального проекту «Я маю право!».
Розповсюджено правопросвітницьку літературу.
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В рамках дії мобільних пунктів доступу БПД, особам, похилого віку та особам, що не
можуть самостійно пересуватись, було надано адресну допомогу:
Начальником відділу Куп’янське бурю правової допомоги, Шепіловою Л.Д. наданно
адресну безоплатної правової допомогу мешканцям м.Куп’янськ та Куп’янського району
Харківської області базі Територіального центра соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Куп’янської міської ради з особами похилого віку.

05.03.2019 року був здійснений виїзд за місцем проживання та надано адресну допомогу
особі похилого віку. В ході зустрічі громадянці було надано консультацію з питань
цивільного законодавства та прийнято звернення на БВПД (фото 1).
13.03.2019 року, головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Малієм
О.Г. було проведено виїзд до села Піски Радьківські та надано адресну допомогу особі, яка
не в змозі самостійно пересуватися, та звернулися до Борівського бюро за правовою
допомогою. В ході зустрічі громадянці було надано консультацію з питань пенсійного
законодавства та надано допомогу у складанні та направленні відповідного звернення до
Пенсійного фонду (фото 2).

(фото1)
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Заступником директора Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Рогозіним С.Л. та головним спеціалістом Мазницькою С.С, спільно з
головним спеціалістом відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової
освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та
правової освіти Ночовкіною О.В. здійснено надання адресної безоплатної правової допомоги
мешканцям Чугуївського району Харківської області на базі Чугуївського районного
Территоріального центру соціального обслуговування населення. Громадяни отримали
консультації щодо укладення договору дарування, особливостей договору довічного
утримання, порядку стягнення аліментів, у тому числі на користь непрацездатних батьків.

Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги.
У І кварталі 2019 року на постійній основі діють 18 дистанційних пунктів доступу до
БПД. Впродовж звітнього періоду було проведено 37 прийомів громадян, в рамках
функтціонування дистанційних пунктів. Закрито 5 пунктівтів та налагоджено роботу 2
дистанційних пункта доступу до БПД (на базі Служби у справах дітей Борівської районної
державної адміністрації та Куп'янський МРВ Державної установи "Центр пробації" в
Харківській області).
Під час роботи дистанційних пунктів доступу до БПД клієнти 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.
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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.
Так, з метою налагодження співпраці та організації відповідної роботи (погодження
графіку дистанційних пунктів, планування спільних заходів тощо), в І кварталі 2019 року були
проведені робочі зустрічі, зокрема з представниками: Благодійного фонду «Право на захист»
(філіал у м.Харків), Дворічанського РЦСССДМ, ГО «Правовий захист Чугуївщини», ДУ філії
«Центр пробації», Куп’янського районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та
молоді, Управління соціального захисту населення Борівської районної державної
адміністрації, Борівського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді;
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В січні 2019 року, начальником Куп’янського бюро правової допомоги також проведено
робочі зустрічі з головним спеціалістом відділу з питань праці та соціально - трудових
відносин Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради та
старшим інспектором з питань соціального захисту учасників АТО на Сході України та
внутрішньо переміщених осіб Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської
міської ради. В ході зустрічі узгоджено план спільних заходів щодо запобігання та протидії
домашньому насильству та насильства за ознакою статі, інформування постраждалих осіб
про їх право на безоплатну правову допомогу.

Значна увага працівниками Чугуївського МЦ БВПД була приділена реалізації проекту «Я
маю право голосу!». За період з лютого по березень 2019 року, працівники центру провели 30
правопросвітницьких захода (бесіди, тематичні зустрічі, інформування, лекції тощо) на
зазначену тематику.
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05.02.2019, 22.02.19, 28.02.2019 року, начальником відділу «Печенізьке бюро правової
допомоги», проведено семінари та тематичну зустріч в рамках інформаційної кампанії «Я маю
право голосу» на тему «Виборчі права громадян, способи їх здійснення та захисту.
Відповідальність за порушення виборчого законодавства» в відділенні Чугуївського
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області в смт
Печеніги. Також було здійснено правове інформування про систему БПД.

15.02.2019 (на базі Територіального центру соціального обслуговування населення
Великобурлуцької РДА) та 19.02.219 року (Великобурлуцької районної філії Харківського
обласного центру зайнятості) в рамках правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО
ГОЛОСУ” начальником відділу у приміщенні проведені семінари на тему: “Захист виборчих
прав громадян”, під час якого присутніх ознайомлено з питаннями способу захисту виборчих
прав громадян, можливості перевірки включення (невключення) виборця до Державного
реєстру виборців, щодо порядку зміни місця голосування (виборчої дільниці) без зміни
виборчої адреси та проінформовано про відповідальність за порушення законодавства про
вибори президента України. Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали
правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».

Борівським бюро правової допомоги, згідно плану проведення інформаційної кампанії «Я
маю право голосу!», спільно з працівниками відділу надання соціальних послуг у Борівському
районі Ізюмського МРЦЗ, проведено тематичну зустріч для відвідувачів відділення на тему:
«Процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців».
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04.03.2019 року, в рамках інформаційної компанії «Я маю право голосу», на базі
Чугуївського МЦ БВПД відбулась тематична зустріч «Виборчі права громадян, способи їх
здійснення та захисту». На заході були присутні: регіональний адвокат БФ Право на захист
Тригуб Олександр, регіональний монітор БФ «Право на захист» Родін Антон; голова
волонтерської грипи «Славяне» Андрій Васильєв та громадяни, що мають статус ВПО. Під час
зустрічі були обговорені виборчі права громадян ВПО, можливість зміни місця голосування
без зміни виборчої адреси, шляхи захисту виборчих прав ВПО.

13.03.2019 в рамках право просвітницької кампанії “Я маю право голосу” було
проведено начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з
надання БВПД зустріч з працівниками Куп’янського МРВ філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області. В ході заходу обговорювалися такі актуальні
питання, як реалізація та захист виборчих прав, виборчі процедури, функціонування онлайнсервісу “Кабінет виборця”, розмір, підстави та порядок нарахування аліментів, умови виїзду
з дитиною за кордон без згоди другого з батьків, отримання послуги “Муніципальна няня”.
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В межах реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право голосу!», головним
спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Малій О.Г., 15.03.2019 р., в приміщенні
Борівської центральної бібліотеки, проведено бесіду на тему «Виборчі права громадян та способи їх
захисту». Присутні ознайомлені з основними засадами виборчого законодавства. Надано
консультації з правових питань та роздано брошури правової тематики.

15.03.2019 року в залі Дворічанського центру дитячої та юнацької творчості проведено
спільно з представниками Дворічанського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді роз'яснювальну лекцію в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!». Цільової аудиторією
заходу були внутрішньо переміщені особи, які проживають на території Дворічанського району.
Присутнім повідомлено графік чергових виборів Президента 2019 року та пояснено як саме
переселенці можуть взяти участь у виборах, процедуру тимчасової зміни місця голосування за
спрощеною процедурою та право на оскарження порушень своїх виборчих прав.

19.03.2019 року та 21.03.2019 року, начальником Куп’янського бюро правової допомоги,
в рамках проведення інформаційної копанії «Я маю право голосу!», проведено семінар за
темою: «Що необхідно пам’ятати виборцю?» та бесіду за темою: «Я маю право голосу.
Відповідальність за порушення виборчого законодавства». В ході заходу обговорювалися такі
актуальні питання, як реалізація та захист виборчих прав, виборчі процедури, функціонування
онлайн- сервісу “Кабінет виборця”.
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25.03.2019 року, головним спеціалістом Чугуївського МЦ з надання БВПД, на базі
Чугуївського МРЦЗ проведено тематичну зустріч за темою «Виборчі права громадян та
способи їх захисту». В ході заходу обговорювалися такі актуальні питання, як реалізація та
захист виборчих прав, виборчі процедури, функціонування онлайн- сервісу “Кабінет виборця”.

З метою сприяння своєчасного та якісного заповнення суб’єктами декларування
електронних декларацій, працівники Чугуївського МЦ БВПД здійснили ряд
правопровсітницьких інформувань для посадових осіб ОМС, суб’єктів владних повноважень
та державних службовців, за темами: «Е-декларування», «Електронне декларування доходів,
особами звільнених з займаної посади», "Електронне декларування доходів та видатків
державними службовцями. Типові помилки декларування", «Декларуй доброчесно!», «Едекларування та види відповідальності за неподання її чи зазначення неправдивих даних».

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

І квартал
2019 року

В рамках виконання меморандумів проспівпрацю, окрім функціонування дистанційних
доступів до БПД, працівники Чугуївського МЦ БВПД проводять спільні заходи з
працівниками Філій центрів зайнятості, ДУ «Центр пробації».
Так, вродовж І кварталу 2019 року, були проведені семінари для кієнтів Філій центрів
зайнятості відповідно в семи підпорядкованих районах Харківської області. Зокрема
проведено семінари, бесіди та лекції за темами: «Легальна зайнятість», «Безоплатна правова
допомога в Україні», «Зміни в законодавстві щодо відповідальності за вчинення домашнього
насильства», «Протидія торгівлі людьми», «Зміни до Порядку надання населенню субсидій»,
«Постраждали від негоди? Потурбуйтеся про докази, аби вимагати компенсації», «Гендерна
рівність», «Виборчі права громадян та способи їх захисту».
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Представник Дворічанського бюро правової допомоги проведено правову лекцію на
базі Дворічанського районного центру зайнятості для осіб, які перебувають на обліку в
установі. Розкриті питання офіційного та законного працевлаштування, відрахування
соціального страхування.

Для суб’єктв пробації, відповідно до особливості аудиторії, проведено бесіди, лекції та
тематичні зустрічі за темами: «Соціальний патронат засуджених осіб», «Безоплатна правова
допомога – гарантія держави щодо дотримання прав людини», «Порядок отримання паспорта
громадянина України», «Безоплатна правова допомога в Україні».
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Окрім зазначених напрямів роботи, працівники Чугуївського МЦ БВПД співпрацюють
із зазальноосвітніми навчальними закладами, Територіальними центрами соціального
обслуговування та іншими партнерами, які готові до співпраці та активної взаємодії.
10.01.2019 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято
участь в Магістральній регіональній (не)конференції міні- EdCamp Shevchenkove «Від
професійної компетентності до професійної діяльності», проведеної на базі ліцею
Шевченківської райради,в ході заходу присутнім було доведено інформацію щодо надання
послуг Шевченківським бюро правової допомоги, з розповсюдженням правової літератури, в
тому числі серії ЯМП.

12.01.2019 року, в рамках проведення ТематичнихТижнівПрава, відбувся семінар-нарада
за участю начальника відділу державної РАЦС по місту Чугуєву, Чугуївському та
Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області
Череповської М.В., головного спеціаліста Черненко Т.В та головного спеціаліста відділу
правопросвітництва Чугуївського МЦ БВПД, Мазницької С.С. Під час заходу були обговорені
питання майнових та немайнових прав подружжя з якими стикаються працівники установ під
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час прийому громадян; захист права на виконання судових рішень; захист прав дітей та жінок
(зміни до закону «Про безоплатну правову допомогу»).(фото 3)
14.01.2019 року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського
МЦ з надання БВПД спільно з директором Куп’янського районного центру сім’ї та молоді
проведено бесіду з учнями 9 класу Петропавлівської ЗОШ І- ІІІ ступенів Куп’янської районної
ради Харківської області на тему: «Жити за законами держави». Діти також отримали
інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький
проект Міністерства юстиції України "Я маю право!" (фото 4).

(фото3)

(фото4)

22.01.2019 року відбулася спільна нарада управління праці та соціального захисту
населення Куп’янської міської ради, АТ «Ощадбанк» з представниками підприємстввиконавців комунальних послуг, управителів ОСББ щодо запровадження монетизації
житлових субсидій. На нараду також були запрошені уповноважені виконавчого комітету
Куп’янської міської ради, представники територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Куп’янської міської ради, управління праці та соціального
захисту населення Куп’янської райдержадміністрації та відділу «Куп’янське бюро правової
допомоги» Чугуївського МЦ з надання БВПД. Присутні були ознайомлені з новим Порядком
призначення житлових субсидій, а саме надання субсидій населенню у грошовій формі.

29.01.2019 року, для фахівців соціальної сфери Дворічанського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді представником Дворічанського бюро проведено
правовий лекторій щодо питань визначення способу спілкування того з батьків, який проживає
окремо.
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14.02.2019 року начальник відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» та фахівці
Дворічанського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді провели
груповий захід у Дворічанському ліцеї на тему «Інтимне селфі в інтернеті – жарт чи
небезпечний ризик?». Дітей 9 та 10 класів проінформовано стосовно секстінгу, наголошено про
наслідки таких розваг, особливо про насильство над дітьми. Повідомлено про те, що такі
діяння несуть кримінальну та матеріальну відповідальність. З дітьми проводилася робота в
групах, під час яких розглядалися різні ситуації даної проблеми. Поширено буклети та
брошури різного характеру.

15.02.2019 року та 26.02.2019 року, в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО” начальником
відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги” Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в Територіальному центрі соціального
обслуговування населення Великобурлуцької РДА проведено правоосвітницьки заходи за
темами: “Захист прав споживачів”, “Як діяти споживачу, якщо порушують його права”. Під
час заходу розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «Я МАЮ
ПРАВО!».

15.03.2019 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було
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прийнято участь в засіданні комісії з питань захисту прав дітей при Шевченківській районній
державній адміністрації, в ході якої присутнім було доведено інформацію на тему: «Насилля
над дітьми».

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.

Також, інформаційні матеріали про систему БПД та правопросвітницька література, на
постійній основі, розміщується на стендах урядових організацій-партнерів Чугуївського МЦ
БВПД, зокрема на базі Чугуївського міського суду, Чугуївського районного відділу ДМС та
Чугуївського відділу ДРАЦС.
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Окрім правопросвітницьких заходів працівниками
ведеться тісна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема:

Чугуївського

МЦ

Озвучено виступи в ефірах місцевих вузлів радіомовлення за темами:
- Трудовий договір чи цивільно-правова угода: чим ризикує працівник;
- Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати.;
- Як отримати компенсацію за травми через неприбраний сніг та ожеледицю;
- Поїхати з дитиною за кордон легко
- Я маю право голосу!;
- Вимагають хабара за іспит чи навчання? Захищай свої права!;
- Е-декларування;
- Стягнення боргу;
- Права виборців;
- Прийняття спадщини у складі якої є нерухоме майно у випадку відсутності у спадкоємців
правовстановлюючих документів;
- Порядок отримання послуги “Муніципальна няня”;
- Виїзд дитини за кордон, у тому числі без згоди одного з батьків;
- Відповідальне батьківство.
Опубліковано статтю інформаційно-правового характеру в друкованій пресі за темою –
«Коли справа труба»;
Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та ОМС:
- Дитина в сфері сімейних відносин;
- Що потрібно зробити у разі втрати паспорту за кордоном?;
- Право на отримання земельних ділянок учасниками АТО;
- Що потрібно зробити у разі втрати паспорту за кордоном?;
- Невиплата заборгованості по заробітній платі;
- Хто має право отримати податкову соціальну пільгу?;
- Закон України «Про соціальні послуги»;
- Безоплатна правова допомога;
- Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
Правові аспекти усиновлення;
- Про е-декларування;
- Мін’юст зробив усе можливе, щоб зробити одруження простим і комфортним. Які права
підлягають державній реєстрації?;
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- Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» при народженні дитини;
- Про е-декларування;
- Здійснення контролю за цільовим використанням коштів на утримання дітей
Усе про «Пакунок малюка»;
- Пільги одиноким матерям;
- Відповідальність за неподання Е-декларації 2019;
- Надання адресної безоплатної правової допомоги в Чугуївському районі Харківської області;
- Дорожня карта виборця.

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 (в
цьому кварталі – це вибори Президента України).
У І кварталі 2019 року було розроблено правові методичні рекомендації за темами: «Податкова
знижка на навчання», «Порядок виїзду дитини за кордон без згоди одного з батьків. Правові ньюанси»,
«Захист прав дитини», «Виборчі права громадян», «Відповідальність за порушення виборчого
законодавства», «Реалізація права на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками особами
з інвалідністю».

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.

2. 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.
Постійно надається консультаційна допомога з питань правової діяльності громадським
організаціям. Так, головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г. проведено робочі
зустріч з представниками районних громадських організацій: Борівського куреня
Українського козацтва, Борівської районної громадської організації: «Борівська районна спілка
ветеранів антитерористичної операції», ГО «Суспільної Служби України».
08.01.2019 року відбулась робоча зустріч працівників Чугуївського МЦ НБВПД з
представниками ГО «Правовий захист Чугуївщини». Під час зустрічі були обговорені шляхи
подальшої взаємодії та планування спільних заходів на перший квартал 2019 року.
В зв’язку із відкриттям першого громадського центру правосуддя на Харківщині, 15.01. 16.01.2019 року відбувся семінар-тренінг ініціативної групи. До складу групи увійшли
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організатори ініціативи, куратори проекту, зацікавлені організації, до складу яких увійшов
Чугуївський МЦ НБВПД. В ході семінару була окреслена сфера діяльності ГПЦ, індикатори
успіху, що мають бути отримані у 2020 році. Обговорено форми та шляхи взаємодії між ГЦП та
Чугуївським МЦ НБВПД.

18.01.2019 року, відбулось відкриття першого громадського центру правосуддя на
Харківщині, створений на базі партнера-провайдера надання первинної правової допомоги ГО
«Чугуївської правозахисної групи». У заході взяли участь представники залучених сторін
(органи місцевої влади та самоврядування), представники Чугуївського МЦ БВПД,
громадськості та засобів масової інформації.

Представники Чугуївського МЦ БВПД прийняли учать в прес конференції коаліції
громадських організацій Чугуївщини. Під час конференції представники коаліції презентували
основні напрямки діяльності, обговорили шляхи співпраці та взаємодії з партнерами.
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18.02., 20.02., 21.02.2019 року, заступник директора Чугуївського МЦ, прийняв участь у
засіданні круглих столів за темами: «Стан впровадження наглядових рад на комунальних
підприємствах з залученням громадськості» (відбувся 18.02.2019 року) та «Безпечне місто»
(відбувся 20.02., 21.02.2019 року), організований Реформаторською коаліцією Чугуївщини.
Метою заходів було – сприяння комунікації через діалог між владою та громадою у вирішенні
важливих для розвитку міста питань. В заходах взяли участь представники місцевих органів
виконавчої влади та самоврядування, громадських організацій, місцеві активісти, засоби масової
інформації.

4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування.
З метою більш повного правового інформування громадян, головним спеціалістом
Борівського бюро Малієм О.Г., спільно з керівництвом Борівської ЦБС, 30.01.2019 року було
проведено круглий стіл з питань організації
масових правопросвітницьких заходів в
бібліотечних закладах району, в межах проекту: «Я маю право!». Обговорено форми і методи
спільної роботи, погоджено графік проведення відповідних заходів. Для працівників ЦБС було
презентовано довідково-інформаційну платформу “WikiLegalAid” (ВікіЛегалЕйд).
06.02.2019 року, згідно плану реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»,
провів навчання з прав людини для представника юридичної служби Борівської селищної ради.

07.02.2019 року в малому залі засідань Будинку рад проведено семінар навчання для
працівників сільських рад в якому взяла участь головний спеціаліст відділу «Куп’янське бюро
правової допомоги» Чугуївського МЦ з надання БВПД. На семінарі розглядалися і питання:
призначення державних соціальних допомог, організація мобілізаційної підготовки штабів
оповіщення в органах місцевого самоврядування, про делеговані повноваження органам
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місцевого самоврядування із захисту прав дітей, співпраця відділу культури і туризму
райдержадміністрації з сільськими радами, порядок заповнення посадовими особами місцевого
самоврядування, а також депутатами місцевих рад електронних декларацій про доходи за 2018
рік. По закінченню семінару головним спеціалістом Куп'янського бюро правової допомоги
присутнім доведено інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України
"Я маю право!" та обговорено подальшу співпрацю щодо забезпечення доступу мешканців
сільської місцевості до безоплатної правової допомоги.

04.03.2019 року, головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги Малій О.Г.
прийняв участь у проведенні круглого столу з питань створення ОТГ та децентралізації, де
виступив з обговорюваних питань.
Захід проводився за участі керівників районної ради та райдержадміністрації, депутатів
районної ради, селищного та сільських голів, керівників підприємств, організацій, установ
району та структурних підрозділів РДА, громадськості, представників Харківського
регіонального Центру розвитку місцевого самоврядування.

05.03.2019 року в смт. Дворічна в приміщенні районної бібліотеки відбулася Координаційна
зустріч «Спільними зусиллями змінюємо громади». На захід запрошено представників різних
організацій, з ким ГО "Фонд сільських громад Дворічанщини" спільно реалізують різні проекти та
співпрацюють. Так запрошено начальника відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського
МЦ з надання БВПД, як представника партнера- провайдера безоплатно правової допомоги в
Дворічанському
районі. На зустрічі були визначені основні напрямки спільної діяльності та

досягнуто домовленості про системну співпрацю з селищною радою по забезпеченню правової
підтримки змін в громаді селища, які закріплено Меморандумом ГО «Фонд сільських громад
Дворічансщини» з Дворічанською селищною радою по забезпеченню правової підтримки
розвитку громади. Захід проведено в рамках Проекту «Співпраця громади з місцевою владою –
запорука позитивних змін в Дворічанській громаді», який реалізується ГО «ФСГД» за підтримки
Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».
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5. Реалізація правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України
«Я МАЮ ПРАВО!»
Працівники Чугуївського МЦ БВПД постійно, під час правопросвітницьких заходів,
інформують учасників про загальнонаціональний проект «Я маю право!», можливість
доступу до інформації про проект через мережу інтернет.
15.01.2019 в рамках реалізації правоосвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО” головним
спеціалістом відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД
проведено бесіду з учнями Куп’янської ЗОШ №1 І-ІІІступенів Куп’янської міської ради на
тему: «Як протидіяти домашньому насильству», «Порядок отримання аліментів на дитину».
Спеціалістом бюро надано вичерпні відповіді на запити учнів, роз'яснила про права
громадян, які виникають у вищезазначених ситуаціях.

24.01.2019 року проведено семінар на тему «Булінг- що це таке? Відповідальність
батьків, дітей і педагогів» в Печенізькій районній філії Харківського обласного центру
зайнятості, здійснено правове інформування про систему БПД та розповсюджені правові
буклети серії «Я маю право» та інші
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11.02.2019року начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського
МЦ з надання БВПД спільно з директором Куп’янського районного центру сім’ї та молоді,
спеціалістами служби у справах дітей Куп'янської РДА, Куп'янського міськрайцентр
зайнятості проведено бесіду з учнями 6 класу Курилівського ліцею Куп’янської районної
ради Харківської області на тему: «Стоп булінг!". По закінченню заходу учні були
поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю
право!".

11.02.2019 року, начальником відділу «Куп’янське бюро правої допомоги Чугуївського
МЦ з надання БВПД спільно з директором Куп’янського районного центру сім’ї та молоді,
спеціалістами служби у справах дітей Куп'янської РДА, Куп'янського міськрайцентр
зайнятості проведено бесіду з учнями 9 та 10 класів Курилівського ліцею Куп’янської
районної ради Харківської області на тему: «Стоп булінг!". По закінченню заходу учні були
поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю
право!".

13.03.2019 року в рамках проведення правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО”
проведений правосвітницький захід в управлінні Державної казначейської служби України у
Великобурлуцькому районі Харківської області.
В заході взяли участь начальник відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги”
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
начальник Великобурлуцького районного відділу державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у Харківській області. Під час заходи начальник відділу
“Великобурлуцьке БПД” проінформувала про систему БПД, та розповіда про
“Відповідальність за прострочення зі сплати аліментів”. Захід відвідали 10 чоловік.
Під час спілкування було розповсюджено друковані матеріали правового характеру та
буклети «Я МАЮ ПРАВО!»
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20 та 22 березня до відділу «Куп’янське бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з
надання БВПД завітали учні 6, 9, 10 класу Куп’янської загальноосвітньої школи №11 І-ІІІ
ступенів Куп'янської міської ради Харківської області. Працівниками відділу дітей
ознайомлено з роботою бюро, порядком надання безоплатної правової допомоги в Україні,
звернуто увагу на штрафи за булінг, скільки і як призначатимуть. В ході візиту учні задавали
багато питань юридичного характеру на які отримали відповіді. По закінченню заходу учні
були поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України"Я маю
право!".

6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання його
функцій.
31.01.2019 року, на базі Чугуївського МЦ БВПД, відбувся семінар-нарада з питань
захисту прав громадян, які постраждали в наслідок негоди. Присутні обговорили актуальний
стан утримання території міста, доріг, прибудинкових територій та законодавчу базу, що
регулює питання відшкодування матеріальної та моральної шкоди, алгоритм дії у випадку
травмування. За результатами заходу, складено інформаційну пам'ятку для мешканців міста, що
містить "покрокову інструкцію" дії особи, яка постраждала від негоди.
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Напередодні чергових виборів Президента України, 11.02.2019 року відбувся навчальний
тренінг для працівників Центру та адвокатів за темою «Виборче право». В ході тренінгу були
розглянуті питання, що стосуються виборчих прав громадян, способів їх здійснення та захисту;
процедури перевірки та включення особи до державного реєстру виборців, списків виборчих
дільниць, в тому числі; особливості голосування ВПО. Також, акцентовано увагу на
оперативному доступу до актуальної інформації шляхом реєстрації виборця на електронному
сервісі Державний Реєстр Виборців.
За результатами тренінгу був розроблений алгоритм дій працівників Центру по реалізації
виборчого права громадян України та складено зразки процесуальних документів, з метою
спрощення доступу громадян до правової допомоги.

13.02.2019 року начальник відділу приймала участь у тренінгі з питань виборчого права в
рамках інформаційної кампанії “Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ”, який проходив в м. Харкові.

25.02 та 26.02.2019 року головний спеціаліст відділу консультацій та правової інформації
Чугуївського МЦ прийняла участь у дводенному тренінгу за темою: «Доступ до правосуддя та
адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб в Україні». Під час тренінгу були обговорені
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міжнародні стандарти захисту прав внутрішньо переміщених осіб, існуючі проблеми пенсійного
забезпечення внутрішньо переміщених осіб і мешканців тимчасово окупованих територій та шляхи їх
вирішення.

27.02.2019 року, головний спеціаліст Чугуївського МЦ прийняла участь у тренінгу за темою:
«Основні функції пробації та практика їх реалізації. Забезпечення дотримання прав суб’єктів пробації
при роботі з ними», за участю Ірини Яковець – першого заступника директора Державної установи
«Центр пробації».

В.о. директора Чугуївського МЦ БВПД відвідав консультаційно-навчальний семінар «Юридична
безпека діяльності органу місцевого самоврядування».
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 02 січня 2019 по 31 березня 2019 року Чугуївським місцевим центром з надання
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано 1664 звернень клієнтів, надано 1664 правових консультацій, 122 із них написали
письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було
прийнято 119 рішень про надання БВПД та 1 відмову у наданні БВПД, відповідно до яких видано 1 доручення адвокату та 122 наказа працівникам відділу представництва.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

Найменування відділу
МЦ

Кількість
зареєстровани
х звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправле
нь до інших
провайдерів
БПД

Відділ правової
інформації та
консультації

483

483

50

0

Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»

116

116

7

0

Відділ
«Великобурлуцьке бюро
правової допомоги»

99

99

6

0

Відділ
«Дворічанське бюро
правової допомоги»

66

66

2

0

Відділ «Куп’янське бюро
правової допомоги»

685

685

42

0

Відділ «Печенізьке бюро
правової допомоги»

67

67

2

0

Відділ
«Шевченківське бюро
правової допомоги»

148

148

13

0

Разом

1 664

1 664

122

0
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У звітньому періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
-

іншого цивільного права (встановлення фактів, що мають юридичне значення;
зняття арешту з майна; стягнення матеріальної та моральної шкоди; питання пов’язані з
цивільним процесом) - 21 %
- сімейного - 17 %
- з інших питань - 16 %
- соціального забезпечення – 11 %
- житлового - 11 %
- спадкового - 9 %
- земельного - 4 %
- трудового - 4 %
- договірного - 3 %
- з питань виконання судових рішень - 2 %
- адміністративного - 1 %
- з не правових питань - 1 %
- медичного - 1 %

Діаграма 1. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією питань
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1%
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4%
договірне;
3%
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трудове;
0%
4%
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У звітньому періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до статі, розподілилась наступним
чином:
- Чоловіків – 36 %;
- Жінок – 64%

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю
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36%
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64%

У звітньому періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до віку, розподілилась
наступним чином:
- 18 років – 1 %,
- 18-35 років – 19 %,
- 35-60 років – 49 %,
- більш 60 років – 31 %

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком

до 18 років;
1%

від 18 до 35
років включно;
19%
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49%

За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано від
малозабезпечених осіб, інвалідів, ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб.
- Малозапеспечені особи – 52 %
-

Внутрішньо переміщені особи – 17 %
Інваліди – 14 %
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Ветерани війни – 13 %
Діти позбавлені батьківського піклування – 2 %
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 1 %
Особи, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" – 1%.

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 21 мобільний виїзд та 37 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової
допомоги. Станом на І квартал 2019 року на постійній основі функціонують 18 дистанційних
пунктів доступу до БПД;
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час
виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 136
осіб, із них: 40 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до
мобільних пунктів та 96 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД;
проведено 167 правопросвітницьких захода;
кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-сайтах/порталах та озвучено
інформаційних матеріалів з питань надання БВПД - 36;
кількість прийнятих та перевірених актів – 5; кількість оплачених – 8;
10 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Таблиця 2.
Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі

Назва МЦ та Бюро

Чугуївський МЦ з
надання БВПД
Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Шевченківське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Печенізьке
бюро правової
допомоги»
Відділ «Дворічанське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Борівське бюро
правової допомоги»
Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

Загальний показник

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів

Кількість
Кількість
проведених
діючих
праводистанційних
просвітницьких
пунктів
заходів

Кількість
ОМС та
установпровайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронн их
сервісів МЮ

2

0

33

2

6

9

3

58

1

0

1

3

11

10

0

1

3

20

2

1

2

2

19

2

0

3

5

8

10

3

3

2

18

0

0

21

18

167

27

10

В.о. директора Чугуївського МЦ

О.П. Хомич

з надання БВПД
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