
Чугуївський місцевий центр з надання БВПД ІV квартал
2018 року

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ЩОДО ВИКОНАННЯ
ЧУГУЇВСЬКИМ МІСЦЕВИМ ЦЕНТРОМ

З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ

РІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2020 РІК

у І-му кварталі

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



Чугуївський місцевий центр з надання 
БВПД І квартал

2020 року

ЗМІСТ

Розділ І Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:_________3

1.1. Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 
допомоги._____________________________________________________________3

1.2. Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги.____________________________________________________________11

1.3. Адресна правова допомога_________________________________________22

2. Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру._________________23

3. Співпраця з місцевими ЗМІ__________________________________________51

4. Розроблена правова література працівниками Місцевого центру.________54

5. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 
допомоги.____________________________________________________________54

6. 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.___55

7. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з 
представниками органів державної влади, місцевого самоврядування._____57

8. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання його 
функцій._____________________________________________________________59

9. Організація діяльності Центру в умовах карантину.____________________61

Розділ ІІ Результативні показники діяльності.___________________________69

2.1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів_____________________________________________________________69

Діаграма 1. Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань_____________70

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю_________________________________70

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком___________________________________71

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб_______72

2.2 Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі__73

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях

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

2



Чугуївський місцевий центр з надання 
БВПД І квартал

2020 року

Розділ І Основні заходи, що були здійснені за
стратегічними цілями:

1.1. Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги.

Протягом  І  кварталу  2020  року здійснено  39 виїздів у  рамках  роботи  мобільних
консультаційних  пунктів  доступу  до  БПД.  Під  час  роботи  мобільних  пунктів  доступу
звернулося  95 осіб,  яким  було  надано  правові  консультації  з  питань  спадкового,  житлового,
сімейного, цивільно-процесуального, земельного, пенсійного права, а також поінформовано про
роботу  сервісів  Міністерства  юстиції  України,  порядок  отримання  безоплатної  вторинної
правової допомоги, розповсюджено правопросвітницьку літературу.

03  січня  2020  року начальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової
допомоги»  Ольгою  Ляховою  було
здійснено  прийом  громадян  у
Великобурлуцькій ОТГ. 

15  січня  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське бюро правової  допомоги»  Ларисою
Шепіловою  здійснено  прийом громадян  на  базі
Куп’янського  міськрайцентру  зайнятості
Харківської області. 

15  січня  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
Ларисою  Шепіловою  здійснено  прийом
громадян на базі Моначинівської сільської
ради  Куп’янського  району  Харківської
області. 
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20  січня  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське бюро правової  допомоги»  Ларисою
Шепіловою  здійснено  прийом громадян  на  базі
Глушківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Куп’янської
районної ради Харківської області. 

21  січня  2020  року начальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Ляховою  здійснено  прийом  громадян  в
Територіальному  центрі  соціального
обслуговування  населення  Великобурлуцької
РДА. 

22  січня  2020  року начальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової
допомоги» Ольгою  Ляховою  здійснено
прийом громадян в комунальному закладі
«Великобурлуцька  публічна  бібліотека
об’єднаної  територіальної  громади
Великобурлуцької селищної ради». 
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23 січня 2020 року головним спеціалістом відділу
«Борівське  бюро  правової  допомоги»
Олександром Малієм  проведено виїзний прийом
та  консультацію  громадян  з  правових  питань  в
приміщенні Ізюмського сільського клубу.  

23 січня 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Печенізьке   бюро  правової
допомоги» Любов’ю Чорномор  здійснено
прийом громадян на базі Новобурлуцької
сільської ради.

24  січня  2020  року заступником  начальника
відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Вікторією Савченко здійснено прийом громадян в
Петро-Іванівській  сільській  раді  в  рамках
мобільного пункту. 

24 січня 2020 року в рамках роботи мобільного
пункту  доступу  до  системи  БПД  заступником
начальника відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги»  Вікторією  Савченко  здійснено  виїзд
до с. Кутьківка Дворічанського району. 

30  січня  2020  року начальником  відділу
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«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
Ларисою  Шепіловою  здійснено  прийом
громадян  на  базі  Куп’янського
міськрайцентру  зайнятості  Харківської
області. 

05  лютого  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське бюро правової  допомоги»  Ларисою
Шепіловою  здійснено  прийом громадян  на  базі
Куп’янського НВК № 2 Куп’янської міської ради
Харківської області. 

06  лютого  2020  року головним
спеціалістом  відділу  «Борівське  бюро
правової допомоги»  Олександром Малієм
здійснено  виїзний  прийом  громадян  в
приміщенні Ізюмського сільського клубу. 

11  лютого  2020  рокуначальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Ляховою  здійснено  прийом  громадян  в
Територіальному  центрі  соціального
обслуговування  населення  Великобурлуцької
РДА. 
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12  лютого 2020  року до  Чугуївського
об’єднаного  районного  військкомату  завітали
представники Чугуївського МЦ з надання БВПД.
Вони  надали  інформацію  про  види  безоплатної
правової  допомоги  та  порядок  її  надання,
поділилися  інформаційними  плакатами  та
буклетами системи БПД. А юрист Центру Руслан
Малявін  розповів  про  особливості  притягнення
до  відповідальності  військових,  а  також  надав
правові консультації в рамках роботи мобільного
пункту.

20  лютого  2020  року головним
спеціалістом  відділу  «Печенізьке  бюро
правової  допомоги»  Любов’ю  Чорномор
здійснено  прийом  громадян  на  базі
Мартівської сільської ради.

21  лютого  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Бєлік  здійснено  виїзд  в  рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до
БПД  в  село Новомиколаївка,  під  час  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.  Передано  інформаційні  буклети  на
правову  тематику, а  також  методичні
рекомендації.  Крім  того,  Ольгою  Бєлік  було
додатково  проведено  прийом  громадян  в
Новомиколаївській сільраді. 
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21 лютого 2020 року начальником відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
Ларисою  Шепіловою  здійснено  прийом
громадян  на  базі  Куп’янської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  №  1  Куп’янської  міської  ради
Харківської області. 

25 лютого 2020 року фахівець Чугуївського МЦ
Юрій  Чумак  провів  у  Територіальному  центрі
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)  Чугуївської  міської  ради  заняття  з
особами, які відвідують «Університет 3-го віку».
Розповів про безоплатну правову допомогу, надав
консультації у рамках мобільного пункту доступу
до правової допомоги. 

26 лютого 2020 року начальником відділу «Куп’янське бюро правової допомоги» здійснено
прийом  громадян  на  базі  Сеньківської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Куп’янської  районної  ради
Харківської області. 
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26 лютого 2020 року начальником відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
Ларисою  Шепіловою  здійснено  прийом
громадян  на  базі  Пристінської  сільської
ради  Куп’янського  району  ради
Харківської області. 

26  лютого  2020  року начальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Ляховою  здійснено  прийом громадян  в
комунальному  закладі  «Великобурлуцька
публічна  бібліотека  об’єднаної  територіальної
громади Великобурлуцької селищної ради». 

27 лютого 2020 року начальником відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Ольгою  Бєлік  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.  Передано
інформаційні  буклети  на  правову
тематику. а також методичні рекомендації.
Крім  того,  Ольгою  Бєлік  було  додатково
проведено прийом громадян в приміщенні
Аркадівського  територіального  центру
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обслуговування громадян. 

28  лютого  2020  року заступником  начальника
відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
Вікторією Савченко здійснено прийом громадян в
Дворічанському  центрі  зайнятості  в  рамках
мобільного пункту. 

03  березня  2020  року в  рамках  роботи
мобільного  пункту  доступу  до  системи
БПД  заступником  начальника  відділу
«Дворічанське  бюро  правової  допомоги»
Вікторією  Савченко  здійснено  виїзд  до
Дворічанського  відділу  РАЦС.  Під  час
прийому  громадян  прийнято  одне
звернення  на  отримання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  від
внутрішньо переміщеної особи. 

03  березня  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Бєлік  здійснено  виїзд  в  рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до
БПД в село Великі  Хутори. Під час проведення
заходу  присутнім  було  надано  фахові  юридичні
роз’яснення  щодо  поставлених  питань,  а  також
доведено  інформацію  щодо  порядку  отримання
безоплатної правової допомоги. Обговорювались
питання  щодо  надання  безоплатної  правової
допомоги  населенню.  Крім  того,  Ольгою  Бєлік
було  додатково  проведено  прийом  громадян  у
Великохутірській сільраді. 
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05  березня  2020  року головним
спеціалістом  відділу  «Борівське  бюро
правової допомоги» Олександром Малієм
здійснено  виїзний  прийом  громадян  в
приміщенні  Чернещинської  сільської
ради.

11  березня  2020  року головним  спеціалісто
відділу  «Печенізьке  бюро  правової  допомоги»
Любов’ю Чорномор  здійснено  прийом громадян
на  базі  Печенізького  районного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

12 березня 2020 року начальником та  головним
спеціалістом  відділу  «Шевченківське  бюро
правової  допомоги»  здійснено  виїзд  в  рамках
мобільного консультаційного пункту доступу до
БПД  в  село Гетьманівка. Під  час заходу
мешканцями села  ставилися  питання  щодо
доступу  до  системи  безоплатної  правової
допомоги,  на   які  спеціалістами  було  надано
читкі,  фахові,  вичерпні  відповіді.  Крім  того,
спеціалістами  відділу  «Шевченківське  бюро
правової  допомоги» було   додатково проведено
прийом громадян в Гетьманівській сільраді. 

13  березня  2020  року начальником  відділу «Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Ляховою здійснено  прийом  громадян  в  Територіальному  центрі  соціального
обслуговування населення Великобурлуцької РДА. 

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях
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1.2. Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.

У І кварталі 2020 року на постійній основі  діє 21 дистанційний пункт доступу до
БПД. Впродовж звітного періоду було проведено 41  прийоми громадян. 

У I кварталі було створено три нових дистанційних пункти доступу до БПД, які діють на
базі  Харківського  обласного  соціального  гуртожитку  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  Управлінні  Пенсійного фонду України  в  Борівському районі  та  при
Чугуївській районній централізованій бібліотечній системі.

Під  час  роботи  дистанційних  пунктів  доступу  до  БПД  110 осіб  отримали  фахові
роз’яснення  консультації  з  питань  спадкового,  пенсійного,  земельного,  сімейного,  житлового
права,  соціального забезпечення громадян,  захисту прав вимушено переміщених осіб, захисту
прав при працевлаштуванні за кордоном. В ході консультування громадян їм, в тому числі, було
надано  інформацію  про  роботу  сервісів  Міністерства  юстиції  України,  порядок  отримання
безоплатної вторинної правової допомоги, 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.

02  січня  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допмоги»
Ларисою  Шепіловою здійснено  прийом
громадян  на  базі  Куп’янського
міськрайцентру зайнятості.

08  січня  2020  року начальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
проведено дистанційний консультаційний пункт
доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  на
базі Великобурлуцького районного сектору філії
ДУ «Центр пробації» в Харківській області.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях
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10  січня  2019  року заступником
начальника  відділу  «Дворічанське  бюро
правової допомоги»  здійснено  прийом
громадян  центру  соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей  та  молоді  Дворічанської
районної державної адміністрації.

13  січня  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське бюро правової допомоги» Ларисою
Шепіловою здійснено прийом громадян на базі
Куп’янського  МРВ  філії  Державної  установи
«Центр пробації» в Харківській області.

14 січня 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги»  Любов’ю  Чорномор  здійснено
прийом  громадян  на  базі  Чугуївського
МРВ  філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  в  Харківській  області  (сектор  в
Печенізькому районі).

15  січня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Борівське  бюро  правової  допомоги»
здійснено   дистанційний  прийом  та
консультацію  громадян  з  правових  питань  в
приміщенні   Борівського  відділу  Ізюмського
міськрайонного центру зайнятості.

16 січня 2019 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» Ольгою
Ляховою здійснено прийом громадян на базі Великобурлуцької районної філії Харківського
обласного центру зайнятості. 

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
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16  січня  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
Ольгою Бєлік здійснено прийом громадян
в дистанційному пункті прийому громадян
з  надання  безоплатної  правової  допомоги
створеному  при  Шевченківському
районному секторі  Філії  установи «Центр
пробації» в Харківській області.

16  січня  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
здійснено  прийом  громадян  в  дистанційному
пункті прийому громадян з надання безоплатної
правової  допомоги створеному  при
Шевченківській районній бібліотеці.

17  січня 2020  року юрист  відділу
правопросвітництва  та  взаємодії  з
суб’єктами надання безоплатної первинної
правової допомоги Чугуївського місцевого
центру  з  надання  БВПД  Руслан  Малявін
разом із фахівцем Центру Юрієм Чумаком

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
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провели  на  базі  Чугуївського
міськрайонного  відділу  філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  в  Харківській
області прийом громадян. 

22 січня 2020 року фахівцем Чугуївського
МЦ Юрієм  Чумаком  в  рамках  діяльності
дистанційного пункту було надано правові
консультації  для  3-х  дівчат,  які  наразі
проживають  у  Харківському  соціальному
гуртожитку.  Їхні  питання  стосувалися
сімейного,  житлового  права,  а  також
юридичних аспектів повернення кредитів.

28  січня  2020  року начальником  відділу

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
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«Куп’янське бюро правової допомоги» Ларисою
Шепіловою  здійснено прийом громадян на базі
Управління  праці  та  соціального  захисту
населення Куп’янської РДА.

30 січня 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги»  Любов’ю  Чорномор  здійснено
прийом  громадян  на  базі  Печенізької
районної  філії  Харківського  обласного
центра зайнятості.

03  лютого  2020  року здійснено  прийом
громадян у Дворічанському районному секторі
філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Харківській  області  та  на  базі  Куп’янського
МРВ  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Харківській області.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях
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05 лютого 2020 року  здійснено  дистанційний
прийом  та  консультацію  громадян  з  правових
питань  в  приміщенні   Борівського  відділу
Ізюмського  ОУПФ  України  в  Харківській
області.

05 лютого 2020 року в рамках діяльності
дистанційного  пункту  доступу  до  БПД
було  здійснено  прийом  громадян  на  базі
КУ «Печенізький терцентр».

06 лютого 2020 року заступником начальника
відділу  «Куп’янське бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Воробйовою  здійснено  прийом
громадян  на  базі  Куп’янського міськрайцентру
зайнятості.

07 лютого 2020 року начальником відділу проведено дистанційний консультаційний пункт
доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  на  базі  Великобурлуцького  районного сектору
філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області.
07  лютого  2020  року здійснено  прийом
громадян  у  Дворічанському  районному
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
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11  лютого  2020  року здійснено  прийом
громадян  на  базі  Чугуївського  МРВ  філії
Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Харківській  області  (сектор  в  Печенізькому
районі).

14 лютого 2019 року начальником відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової
допомоги»  Ольгою  Ляховою  здійснено
прийом громадян на базі Великобурлуцької
районної  філії  Харківського  обласного
центру зайнятості. 

18  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової  допомоги»
здійснено прийом громадян на базі Чугуївського
МРВ  філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  в  Харківській  області  (сектор  в
Печенізькому районі).
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18 лютого 2020 року начальником відділу
«Шевченківське бюро правової допомоги»
здійснено  прийом  громадян  в
дистанційному пункті прийому громадян з
надання  безоплатної  правової  допомоги
створеному  при  Шевченківському
районному секторі  Філії  установи «Центр
пробації» в Харківській області.

21  лютого  2020  року головним
спеціалістом  відділу  «Печенізьке  бюро
правової  допомоги»  здійснено  прийом
громадян на базі Печенізької районної філії
Харківського обласного центру зайнятості.

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях
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21  лютого  2020  року фахівець  Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД Юрій Чумак
провів  черговий  прийом  громадян  у
дистанційному  пункті  доступу  до  безоплатної
правової  допомоги,  створеному  при
Чугуївському  міськрайонному  відділі  Філії
установи  «Центр  пробації»  в  Харківській
області.
Разом із фахівчинею Чугуївського МРВ «Центру
пробації»  Світланою  Рябініною  він  надав
консультації 4-м клієнтам пробації.

25 лютого 2020 року начальником відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
здійснено  прийом  громадян  на  базі
дистанційного пункту доступу до системи
БПД при  Управлінні праці та соціального
захисту населення Куп’янської РДА. 

26  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової  допомоги»
здійснено  прийом  громадян  на  базі
дистанційного пункту доступу до системи БПД
при КУ «Печенізький терцентр».
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02 березня 2020 року начальником відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
Ларисою  Шепілрововю  здійснено  прийом
громадян  на  базі  дистанційного  пункту
доступу  до  системи  БПД  при
Куп’янському  МРВ  філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  в  Харківській
області. 

02 березня 2020 року заступником начальника
відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги»  Вікторією  Савченко  здійснено
прийом громадян у Дворічанському районному
секторі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Харківській області.

03  березня  2020  року головним
спеціалістом відділу «Шевченківське бюро
правової  допомоги»  Вікторією  Куденко
здійснено  прийом  громадян  в
дистанційному пункті прийому громадян з
надання  безоплатної  правової  допомоги
створеному  при  Шевченківському
районному секторі  Філії  установи «Центр
пробації» в Харківській області. 
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04  березня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Борівське  бюро  правової  допомоги»
Олександром  Малієм  здійснено   прийом  та
консультацію  громадян  з  правових  питань  в
приміщенні   Борівського  відділу  Ізюмського
МРЦЗ. 

04  березня  2020  року головним
спеціалістом  відділу  «Печенізьке  бюро
правової  допомоги»  Любов’ю  Чорномор
здійснено  прийом  громадян  на  базі
дистанційного пункту доступу до системи
БПД при КУ «Печенізький терцентр».

05 березня 2020 року заступником начальника
відділу  «Куп’янське бюро правової  допомоги»
Ольгою  Воробйовою  здійснено  прийом
громадян на базі дистанційного пункту доступу
до  системи  БПД  при Куп’янському
міськрайцентру зайнятості. 

06 березня 2020 року начальником відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової
допомоги»  Ольгою  Ляховою  проведено
дистанційний  консультаційний  пункт
доступу до безоплатної правової допомоги
на  базі  Великобурлуцького  районного
сектору  філії  ДУ  «Центр  пробації» в
Харківській області.
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11  березня  2020  року для  вихованців
Харківського  соціального  гуртожитку  було
організовано  роботу  дистанційного  пункту
доступу  до  правової  допомоги.  Фахівці
Чугуївського  МЦ  з  надання  БВПД  провели
інформування щодо основних положень Закону
України  «Про  звернення  громадян»  та  Закону
України «Про доступ до публічної інформації».

12  березня  2020  року спеціаліст
Чугуївського  місцевого  центру  з  надання
БВПД Юрій Чумак провів консультації для
3-х  клієнтів  пробації  в  рамках  роботи
дистанційного пункту на базі Чугуївського
міськрайонного  відділу  Філії  установи
«Центр пробації» в Харківській області.

1.3. Адресна правова допомога

З  метою  забезпечення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги  мешканцям
населених пунктів працівниками центру надається адресна правова допомога. Так, протягом
І кварталу поточного року було здійснено 8 виїздів до громадян похилого віку для надання їм
консультацій та роз’яснень з правових питань, зокрема:

16  січня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Шевченківське  бюро  правової
допомоги» здійснено адресну правову допомогу,
під час  виїзду  клієнту  було  надано
консультування  та  роз’яснено  порядок
отримання  безоплатної  правової  допомоги,  а
також  надано  право  освітню  літературу,  за
консультацією звернулася 1 особа  із земельного
питання.
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23 січня 2020 року начальником відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
здійснено  виїзд  за  місцем  проживання
пенсіонера.  В  ході  надання  адресної
допомоги надано консультацію з питань
пенсійного  законодавства.  Надано
інформаційні  буклети  на  правову
тематику  та  поінформовано  про  роботу
сервісів Міністерства юстиції України.

07  лютого  2020  року заступником  начальника  відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги»   Вікторією  Савченко  здійснено  виїзд  за  місцем  проживання  мешканця  смт
Дворічна,  якому  на  момент  надання  адресної  правової  допомоги  виповнилося  83  роки.
Надано консультацію з питань соціального забезпечення.

24  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Борівське  бюро  правової  допомоги»
Олександром  Малієм здійснено  виїзд  до
с. Ізюмське  з  метою  надання  консультації
громадянці,   яка  не  в  змозі  самостійно
пересуватися та звернулася до Борівського бюро
за  наданням  такої  допомоги.  Громадянка
отримала  консультацію  з  питань  пенсійного
забезпечення. 

04  березня  2020  року заступником  начальника  відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги»  Вікторією  Савченко  здійснено  виїзд  за  місцем  проживання  мешканки  смт
Дворічна, якій на момент надання адресної правової допомоги виповнилося 83 роки. Надано
консультацію з питань соціального забезпечення.

2. Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру.

Впродовж  звітного  періоду  працівниками  Чугуївського  МЦ  БВПД  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:
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08  січня  2020  року начальником  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»  у
Великобурлуцькому районному секторі  філії  ДУ
«Центр  пробації»  в  Харківській  області
проведено  бесіду,  присвячену  інформуванню
громадян  щодо  конституційних  прав,
можливостей  їх  реалізації  та  захисту.  Під  час
заходу було  висвітлено питання  щодо
гарантованого  Конституцією  України  права  на
отримання  в  повному  обсязі  безоплатної
первинної  правової  допомоги.  Крім  того  було
роз’яснено поняття вторинної правової допомоги
щодо  можливості  певних  категорій  осіб  на
отримання  безоплатної  первинної  правової
допомоги.

08 січня 2020 року для осіб, які перебувають
на  обліку  в  Чугуївського  МРВ  філії
Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Харківській  області  (сектор  в  Печенізькому
районі) спільно з соціальними партнерами –
Печенізькою районною філією Харківського
обласного  центру  зайнятості  проведено
правове  інформування  на  тему  «Легальне
працевлаштування»  та   «Право  на
безоплатну  правову  допомогу».  Були
розповсюджені  буклети  «Бюро  правової
допомоги» та «Стягнення нарахованої, але не
виплаченої заробітної плати». 

13  січня  2020  року заступником  начальника
відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
спільно  з  начальником  державної  виконавчої
служби проведено робочу зустріч з працівниками
реєстраційної  служби  Дворічанського  району.
Обговорювались  питання  щодо  співпраці  в
наданні  громадянам  безоплатної  правової
допомоги, проблемні питання даної категорії осіб
та шляхи їх вирішення. 
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13  січня  2020  року начальником  відділу
«Куп’янське  бюро  правової  допомоги»
проведено  бесіду  з  працівниками  відділу
взаємодії  з  роботодавцями  Куп’янського
міськрайцентру  зайнятості  на  тему:  «Право
громадян на безоплатну правову допомогу».
Після  закінчення  заходу  передано
інформаційні  буклети  на  правову  тематику
для розповсюдження серед роботодавців.

13  січня  2020  року на  базі  Куп’янського  МРВ
філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Харківській  області  проведено  бесіду  на  теми:
«Відповідальне  батьківство»,  «Безоплатна
правова  допомога  –  гарантія  держави  щодо
дотримання  прав  людини».  Розповсюджено
інформаційні  буклети  на  правову  тематику  та
поінформовано про роботу сервісів Міністерства
юстиції України.

15 січня 2020 року заступником начальника
відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги» прочитано лекцію працівникам та
підопічним  територіального  центру
соціального  обслуговування  населення
Дворічанської  РДА  на  теми:  «Як  не  стати
жертвою  шахраїв?»,  «Як  отримати
безоплатну  правову  допомогу?».  На  заході
були присутні 6 осіб.

 

15  січня  2020  року заступником  начальника
відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»
проведено бесіду з особами, що перебувають на
обліку в Дворічанському районному секторі філії
ДУ  «Центр  пробації»  на  тему:  «Порядок  та
підстави  отримання  безоплатної  вторинної
правової допомоги».
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15  січня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги» 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:
«Порядок реєстрації  ФОП», «Отримання  та
використання  ЕЦП»,  «Право  на  безоплатну
правову допомогу». 

15 січня 2020 року головним спеціалістом відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
проведено  інформування  учнів  3  класу  ліцею
Шевченківської  райради  на  тему:  «Булінг»  та
роз’яснено  порядок  отримання  безоплатної
правової допомоги.

16 січня 2020 року начальник відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» та начальник
відділу активної підтримки безробітних Великобурлуцької районної філії Харківського обласного
центру зайнятості провели спільний правоосвітній захід на теми: «Право громадян на безоплатну
правову  допомогу»,  «Захист  трудових  прав  при  розірванні  трудового  договору  за  ініціативи
власника». Приділено увагу у яких випадках проводиться звільнення за ініціативи роботодавця,
зокрема звільненню з роботи за вчинення за місцем роботи розкрадання, захисту прав у разі їх
порушення при звільнені

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях

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

27



Чугуївський місцевий центр з надання 
БВПД І квартал

2020 року

16 січня 2020 року заступником начальником
відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги»  проведено  робочу  зустріч  з
працівниками  Дворічанського  районного
краєзнавчого музею.  Організовано  виставку
інформаційних  буклетів  на  різну  правову
тематику.  Роз’яснено  порядок  отримання
безоплатної  правової  допомоги  та
безоплатної вторинної правової допомоги. 

17  січня  2020  року проведено  для  осіб,  які
перебувають  на  обліку  в  Печенізькій  районній
філії  Харківського  обласного  центру  зайнятості,
як  такі,  що  шукають  роботу  правове
інформування  на  тему: «Ваше  право  на
безоплатну правову допомогу». 

17  січня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Борівське  бюро  правової
допомоги»,  на  базі  Борівської
централізованої  бібліотечної  системи було
проведено  бесіду, в  ході  якої  присутнім
доведено інформацію щодо права громадян
на  безоплатну  правову  допомогу,  а  також
можливість  певної  категорй  ociб  отримати
безоплатну  вторинну  правову  допомогу  у
випадках,  передбачених  Законом  України
«Про безоплатну правову допомогу».

17 січня 2020 року до Чугуївського професійного
ліцею завітали  правники Чугуївського місцевого
центру  з  надання  БВПД.  Юрист  відділу
правопросвітництва  та  взаємодії  з  суб’єктами
надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги Чугуївського місцевого центру  Руслан
Малявін  разом  із  фахівцем  Центру  Юрієм
Чумаком  провели  зустріч  із  студентами  та
викладачами  навчального  закладу,  присвячену
можливості  отримання  безоплатної  правової
допомоги.  Також  гості  відповіли  на  правові
питання студентів.
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21  січня  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
Ольга Ляхова в приміщенні Територіального
центру  соціального  обслуговування
населення  Великобурлуцької  РДА  провела
правосвітній  захід,  в  ході  якого  висвітлені
питання:  «Права  пацієнтів»;  «Виклик
екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги»;
«Право  на  звернення  за  безоплатною
правовою  допомогою». В  ході  заходу  було
надано  роз’яснення  щодо  функціонування
урядової програми «Доступні ліки».

22  січня  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
в  приміщенні  комунального  закладу
«Великобурлуцька  публічна  бібліотека
об’єднаної  територіальної  громади
Великобурлуцької  селищної  ради»  провела
правоосвітній  захід,  в  ході  якого
ознайомлено  з  порядком  та  умовами
отримання  безоплатної  правової  допомоги;
про порядок звернення до суду з цивільним
позовом;  про  заходи  з  примусового
виконання  рішень  суду  щодо  стягнення
аліментів на утримання неповнолітніх дітей,
в  тому  числі  про  кримінальну  та
адміністративну  відповідальність  за
ухилення від сплати аліментів.
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22 січня 2020 року головним спеціалістом відділу
«Печенізьке бюро правової  допомоги» Любов’ю
Чорномор проведено  лекцію  для  осіб,  які
отримують соціальні послуги в КУ «Печенізький
тер центр» лекції  на теми «Укладання договору
довічного утримання: права та обов’язки сторін»,
«Зняття  особи  з  реєстраційного  обліку  місця
проживання  в  судовому порядку»,  «Ваше право
на безоплатну правову допомогу». 

22  січня  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
Ольгою  Бєлік  за  участі  працівників
Шевченківської  районної  бібліотеки,  було
здійснено обговорення з учнями 9 кл. ліцею
Шевченківської  райради  на  тему:  «Я  вмію
захищати свої права».

23 січня 2020 року головним спеціалістом відділу
«Печенізьке бюро правової допомоги» для учнів
5-7 класу Новобурлуцького НВК було проведено
правовий  урок  «Права  дитини».  Були
розповсюджені  буклети  «Твої  права  –  твій
захист». 
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23  січня  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Борівське бюро правової допомоги»
проведено  виїзне  консультування  на
території Ізюмської сільської ради. Присутні
отримали  інформацію  про  законодавче
врегулювання питань приватизації земельних
ділянок,  складання  договорів  оренди  землі,
встановлення меж. Надано інформацію щодо
основних  проєктних  змін  по  даному
питанню. 

23 січня 2020 року головним спеціалістом відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
Вікторією  Куденко  проведено  зустріч  з
працівниками  держаної  пожежної  рятувальної
частини  №  54,  під  час  заходу  присутнім  було
доведено  до  відома  інформацію  на  тему:
«Трудовий  договір»  та  роз’яснено  порядок
отримання  безоплатної  правової  допомоги  та
надано правоосвітні буклети.

23  січня  2020  року з  метою  підвищення
правової  обізнаності  школярів  начальником
відділу  «Куп’янське  бюро  правової
допомоги»  спільно  з  представниками
Куп’янського  міськрайцентру  зайнятості
проведено  правовий  диспут  для  учнів
Куп’янської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  4
Куп’янської міської ради Харківської області
на  теми:  «Правова  допомога,  що
гарантується  державою»,  «Зупинимо  булінг
разом!», «Як стати успішним». В ході заходу
обговорено  право  громадян  на  безоплатну
правову  допомогу,  що  гарантується
державою,  проблеми  булінгу  серед
учнівського  середовища  та  як  стати
успішним, правильно обравши професію.
 24  січня  2020 року начальником  відділу
«Куп'янське бюро  правової  допомоги» для
учнів  9  класів  Куп’янської  гімназії  №  2
Куп’янської міської ради Харківської області
спільно  з  фахівцем  Куп’янського
міськрайцентру зайнятості  Надією
Беднарською  проведено  бесіду  на  тему:
«Правова  допомога,  що  гарантується
державою», «Трудове життя». У ході зустрічі
обговорювалося  право  громадян  на
безоплатну  правову  допомогу,  проблема
31шкільних  конфліктів  серед  підлітків,  як
відрізнити  булінг  від  звичайного конфлікту,
як  діяти,  якщо став  жертвою булінгу  та  як
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правильно  обрати  професію  щоб  бути
успішним.

24 січня 2020 року для учнів 10 класу Куп’янської
гімназії № 2 Куп’янської міської ради Харківської
області  спільно  з  представником  Куп’янського
міськрайцентру  зайнятості  проведено  бесіди  на
теми:  «Правова  допомога,  що  гарантується
державою», «Як стати успішним?». У ході заходу
обговорювали  як  і  хто  може  скористатися
безоплатною правовою допомогою, як правильно
обрати професію щоб бути успішним.

27  січня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги» проведено правове інформування
на  тему:  «Право  на  безоплатну  правову
допомогу» для  осіб,  які   перебувають  на
обліку  в  Печенізькій  районній  філії
Харківського обласного центру зайнятості. 

28  січня  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
провела  правоосвітній  захід  для  осіб,  які
займаються  пошуком роботи  та  перебувають  на
обліку  в  Великобурлуцькій  районній  філії
Харківського  обласного  центру  зайнятості  на
тему: «Право на безоплатну правову допомогу –
можливості доступу до правосуддя». 
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28  січня  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
провела  правоосвітній  захід  у
Великобурлуцькій  районній  філії
Харківського обласного центру зайнятості, в
ході якого ознайомила присутніх з заходами,
які  застосовуються  до  боржників  при
ухиленні від сплати аліментів.

29  січня  2020  року у  правовому  клубі
«PRAVOKATOR»  (Харків)  відбувся
правопросвітницький  захід,  присвячений
питанням  запобігання  торгівлі  людьми.  Його
учасниками  стали  студенти  Національного
аерокосмічного  університету  ім.  Жуковського
«Харківський  авіаційний  інститут»  та
Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого.
До  них  завітав  представник  Чугуївського
місцевого  центру  з  надання  БВПД,  модератор
пересувного кіноклубу Docudays UA «ДУМАй!»
Юрій Чумак. Він представив юнакам та дівчатам
зворушливу документальну стрічку «Я – Куба» з
репертуару  кіноклубів  медіапросвіти  з  прав
людини Docudays UA.
На  завершення  спеціаліст  провів  інтерактивну
бесіду, в ході якої надав рекомендації щодо того,
як уникнути трудового рабства та потрапляння в
ситуації  торгівлі  людьми.  Також  юнакам  та
дівчатам  були  презентовані  правові  буклети,
присвячені безоплатній правовій допомозі.

30  січня  2020  року в  смт  Дворічна  в
приміщенні  райдержадміністрації  відбулася
Координаційна зустріч «взаємодія громадян з
органами  поліції».  На  захід  запрошено
представників  різних  організацій,  з  якими
ГО  «Фонд сільських громад Дворічанщини»
спільно  реалізують  різні  проекти  та
співпрацюють.  Так, запрошено  заступника
начальника  відділу  «Дворічанське  бюро
правової  допомоги»,  як  представника
партнера-провайдера  безоплатно  правової
допомоги  в  Дворічанському  районі.
Учасників  зустрічі  привітали  заступник
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голови  Дворічанської  райдержадміністрації,
голова  Дворічанської  районної  ради  та
працівники  Нацполіції.  Людмила  Ковтун  –
голова  правління  ГО «ФСГД»  презентувала
проєкт  «Співпраця  громадян  з  поліцією  –
запорука безпеки в Дворічанській громаді».
31 січня 2020 року в приміщені Куп’янського
міськрайцентру зайнятості  проведено
семінар  для  безробітних  Куп’янського
міськрайцентру зайнятості  та
Великобурлуцької  районної  філії
Харківського обласного центру зайнятості  з
застосуванням  відеозв’язку,  на  тему:
«Безоплатна  правова  допомога  –  гарантія
держави  щодо  дотримання  прав  людини».
Під час заходу присутнім доведено до відома
інформацію про роботу системи безоплатної
правової  допомоги,  визначено  поняття
первинної  та  вторинної  правової  допомоги,
категорію  осіб  які  мають  право  на  БВПД.
Розповсюджено  інформаційні  буклети  на
правову  тематику  та  поінформовано  про
роботу  сервісів  Міністерства  юстиції
України.

03 лютого 2020 року на  базі Куп’янського МРВ
філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в
Харківській  області  начальником  відділу
«Куп’янське бюро правової допомоги» проведено
бесіду  на  тему:  «Запобігання  та  протидія
домашньому  насильству».  Розповсюджено
інформаційні  буклети  на  правову  тематику  та
поінформовано про роботу сервісів Міністерства
юстиції України.

04 лютого 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Шевченківське  бюро  правової
допомоги» проведено правове інформування
пацієнтів та працівників дитячого відділення
Шевченківської  центральної  лікарні  на  базі
даної лікарні,  під час заходу присутнім було
доведено  до  відома  інформацію  на  тему:
«Види відпусток  та  порядок  їх  отримання»
та  роз’яснено  порядок  отримання
безоплатної  правової  допомоги та
безоплатної вторинної правової допомоги.
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05 лютого 2020 року з нагоди відзначення 5-
ої річниці  прийняття  Закону  України  «Про
пробацію»,  в  Дворічанському  районному
секторі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  в  Харківській  області,  фахівець
відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги»  разом  з  представниками  відділу
надання соціальних послуг у Дворічанському
районі  Куп’янського  міськрайонного центру
зайнятості,  представниками  Дворічанського
районного  центру  соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей  та  молоді,  взяли  участь  у
засіданні  круглого столу  на  тему  «Інститут
пробації в Україні».

05  лютого  2020  року для  учнів  10-11  класів
Куп'янського НВК № 2 Куп’янської міської ради
Харківської  області  начальником  Куп’янського
бюро  правової  допомоги  Ларисою  Шепіловою
спільно  з  представником  Куп’янського
міськрайцентру зайнятості  Надією  Беднарською
проведено  бесіду  на  тему:  «Країна  без
насильства», «Формула вибору професії». Під час
зустрічі обговорювалися права та обов’язки дітей
і  батьків  в  Україні,  поняття  «булінг»,  проблема
булінгу  серед  підлітків,  види  булінгу,  як
відрізнити булінг від звичайного конфлікту та як
діяти, якщо став жертвою булінгу, як визначитися
з майбутньою професією.

05  лютого  2020  року для  учнів  8-9  класів
Куп'янського НВК № 2  Куп’янської  міської
ради  Харківської  області  начальником
Куп’янського  бюро  правової  допомоги
Ларисою  Шепіловою  спільно  з
представником Куп’янського міськрайцентру
зайнятості  Надією  Беднарською  проведено
бесіду  на  тему:  «Країна  без  насильства»,
«Формула вибору професії». Під час зустрічі
обговорювалися  права  та  обов’язки  дітей
Україні,  поняття «булінг», проблема булінгу
серед підлітків, які бувають види булінгу, як
відрізнити  булінг  від  звичайного  конфлікту
та  як  діяти,  якщо  став  жертвою  булінгу, як
визначитися з обранням майбутньої професії.
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05 лютого 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги»  проведено  лекції  на  теми:
«Укладання  договору  довічного  утримання:
права  та  обов’язки  сторін»,  «Безпечне
донорство  крові»,  «Ваше  право  на
безоплатну  правову  допомогу» для
працівників КУ «Печенізький терцентр». 

06  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Борівське  бюро  правової  допомоги»
проведено  правову  годину  на  тему  «Підліток  і
право», для учнів Ізюмської ЗОШ. В ході зустрічі
обговорювалися  питання  кримінальної  та
адміністративної відповідальності неповнолітніх.

07  лютого  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
взяла участь у заході з нагоди п’ятої річниці
прийняття Закону України «Про пробацію»,
який  проводився  в  Великобурлуцькому
районному секторі філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області.
 Під час виступу  Ольга Ляхова  акцентувала
питання  щодо  права  на  отримання
безоплатної  правової  допомоги.  Роз’яснила
поняття  безоплатної  вторинної  правової
допомоги та порядок її отримання. 
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  probation  .  kharkiv  /
photos  /  pcb  .533154737098834/533154663765
508/?  type  =3&  theater
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10  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Шевченківське  бюро  правової
допомоги» здійснено зустріч з учасником АТО на
базі Шевченківської центральної лікарні правову
допомогу,  підчас  бесіди  клієнту  було  надано
правову інформацію на тему: «Пільги учасникам
АТО»  та  роз’яснено  порядок  отримання
безоплатної правової допомоги.

10 лютого 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги» було проведено семінар на тему:
«Право на безоплатну правову допомогу» та
«Кредитна  заборгованість:  як  убезпечитись
від колекторів» для осіб, які  перебувають на
обліку  в  Печенізькій  районній  філії
Харківського обласного центру зайнятості. 

11 лютого  2020  року з  метою  підвищення
правової  обізнаності  учнів  Дворічанської
загальноосвітньої  школи  працівником
відділу  «Дворічанське  бюро  правової
допомоги»  прочитано  лекцію  для  учнів  4
класу на теми: «Твої  права – твій надійний
захист» та «Стоп булінг». 
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2020 року

11  лютого  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»  у
приміщенні Територіального центру соціального
обслуговування населення Великобурлуцької РДА
провела правосвітній захід:  «Право громадян на
охорону здоров’я». В ході зустрічі присутні також
ознайомилися,  із нововеденнями у медичній
сфері з 1 квітня 2020 року в рамках проведення
медичної реформи.
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  groups  /11188806117919
80/
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  BurlukRCZ  /  photos  /  a  .907
764015945044/2754022927985801/?  type  =3&  theater

11 лютого 2020 року головним спеціалістом
відділу  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги» проведено 4 індивідуальні бесіди
на  теми:  «Право  на  безоплатну  правову
допомогу»  та  «Кредитна  заборгованість:  як
убезпечитись  від  колекторів» для  осіб,  які
перебувають на обліку в Чугуївському МРВ
філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській  області  (сектор  в  Печенізькому
районі). 

11  лютого  2020  року до  Дня  безпечного
Інтернету  Чугуївська  бібліотека  для  дітей
запросила  до  себе  на  бесіду  «Моя  безпечна
територія»  учнів  9-го  класу  ЗОШ  №  8.
Представник  Чугуївського  місцевого  центру  з
надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  Юрій  Чумак  представив  стрічку
«Інтернет-залежний»  з  репертуару  кіноклубів
Docudays UA, а також розповів про види та умови
отримання  безоплатної  правової  допомоги,
поділився буклетами.
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11 лютого  2020  року до  учнів  загальноосвітньої  школи  №7 м.  Чугуєва  завітав  представник
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД Юрій Чумак. В ході інтерактивного спілкування
зі школярами, спеціаліст нагадав правила безпечного користування Інтернетом, розповів про те,
як запобігати кібербулінгу, а також поділився інформацією про безоплатну правову допомогу та
відповідними  контактами.  Увазі  учасників  заходу  було  представлено  документальну  стрічку
«Інтернет-залежний»  з  репертуару  кіноклубів  Docudays  UA та  анімаційні  ролики  «Кампанії
проти кібербулінгу» Docudays UA.
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13  лютого  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
та  начальник  відділу  активної  підтримки
безробітних Великобурлуцької районної філії
Харківського  обласного  центру  зайнятості
провели  спільний  правоосвітній  захід  на
тему: «День гендерної рівності».  Начальник
відділу  виступила  з  доповіддю,  звернувши
увагу  присутніх  на  поняттях  гендерної
рівності,  прямої на непрямої дискримінації,
дискримінації  за  ознакою  статі.  Навела
приклади  ідентифікації  дискримінації  за
ознакою  статі  у  спорах,  які  виникають  із
трудових правовідносин,  під  час  вирішення
справ  про  визначення  місця  проживання
дитини.  Наприкінці  зустрічі  присутнім
роз’яснено  порядок  надання  безоплатної
правової допомоги.
14 лютого 2020 року працівники Чугуївського місцевого центру з  надання БВПД 14 лютого
організували вуличну акцію «Своїх любих кохай, але й про права не забувай!». Біля символічного
знаку серця – місцевого «пам’ятника закоханим», що розташований перед Чугуївським міським
відділом РАЦС,  –  правники  роздавали  пам’ятки  й  буклети,  присвячені  безоплатній  правовій
допомозі,  відповідали  на  питання,  надавали  контакти  Центру. Перехожі  радо  посміхалися  та
вдячно брали правові «валентинки». 

18  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової  допомоги»
Любов’ю Чорномор проведено 2 індивідуальні
бесіди на тему: «Право на безоплатну правову
допомогу» для осіб, які перебувають на обліку
в Чугуївському МРВ філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області (сектор
в Печенізькому районі). 
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2020 року

19  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової  допомоги»
проведено  семінар  на  тему:  «Право  на
безоплатну  правову  допомогу» для  осіб,  які
перебувають на обліку в Печенізькій районній
філії  Харківського  обласного  центру
зайнятості, як такі, що шукають роботу. 

19 лютого 2020 року представник Чугуївського місцевого центру з надання БВПД Юрій Чумак
спільно  з  працівником  Управління  патрульної  поліції  в  Харківській  області  Микитою
Мамоненком  провів  для  учнів  6-го  класу  Харківської  спеціалізованої  школи  №75
правопросвітницькийц захід, спрямований на попередження булінгу та кібербулінгу.

20  лютого  2020  року для  учнів  5-7  класу
Мартівського ліцею було  проведено  правовий
урок  «Права  дитини».  Діти  також  були
проінформовані  про  можливість  отримання
безоплатної правової допомоги в Печенізькому
бюро правової допомоги. Були розповсюджені
буклети «Твої права – твій захист». 
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20  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової  допомоги»
для учнів 8-11 класу Мартівського ліцею було
проведено  правовий  урок  «Стоп  булінг».  Під
час якого дітям була показана відеопрезентація
про  види  булінгу,  відповідальність  учнів  за
вчинення булінгу, відповідальність педагогів за
приховування  випадків  булінгу  та  поради  як
протистояти  булінгу.  Діти  також  були
проінформовані  про  можливість  отримання
безоплатної правової допомоги.

21  лютого  2020  року з  метою  підвищення
правової  обізнаності  школярів  начальником
відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
спільно  з  представником  Куп’янського
міськрайцентр зайнятості проведено бесіду для
учнів  8-  9  класів  Куп’янської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  №1  Куп’янської  міської  ради
Харківської  області  на  тему:  «Захищеність
особи  в  правовій  державі».  При  проведенні
заходу  обговорено  право  громадян  на
безоплатну правову допомогу, що гарантується
державою, проблеми булінгу серед учнівського
середовища  та  як  стати  успішним  правильно
обравши професію. 

21  лютого  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Шевченківське  бюро  правової
допомоги»  Вікторією  Куденко  взято  участь  в
проведенні  своєрідного  поетично-пісенного
флешмобу до Міжнародного дня рідної  мови.
Учасникам  заходу було  доведено  інформацію
щодо права та порядку отримання БПД.
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22  лютого  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
проведено  обговорення  з  дирекцією
Новомиколаївської  загальноосвітньої школи на
теми: «Запобігання боулінгу серед учнів ЗОШ»,
«Попередження домашньому насиллю».

24  лютого  2019  року в  приміщені
Куп’янського  міськрайцентр  зайнятості
проведено  бесіду  для  безробітних  на  теми:
«Правова  допомога,  що  гарантується
державою»,  «Правове регулювання фактичних
сімейних  відносин».  Під  час заходу
обговорювали  як  і  хто  може  скористатися
безоплатною  правовою  допомогою,
розтлумачено  поняття  первинної  та  вторинної
правової,  роз’яснено  правове  регулювання
фактичних сімейних відносин.

25  лютого  2020  року в  рамках  проведення  правової  декади  відбулась  зустріч  представника
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД Юрія Чумака з учнями 9 класів загальноосвітньої
школи №7 м.  Чугуєва.  Школярі  дізналися  про свої  права та  обов’язки  під  час  спілкування  з
поліцією,  переглянули  мультфільми  з  серії  «Ти і  поліція»,  підготовлені  Асоціацією  УМДПЛ,
отримали пам’ятки системи БПД «Твої права – твій надійний захист». 

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях

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

43



Чугуївський місцевий центр з надання 
БВПД І квартал

2020 року

26  лютого  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги»
в  комунальному  закладі  «Великобурлуцька
публічна  бібліотека  об’єднаної
територіальної  громади  Великобурлуцької
селищної  ради»  провела  бесіду  на  тему
«Порядок реєстрації та розірвання шлюбу».
 

26  лютого 2020 року начальником  відділу
«Куп'янське бюро  правової  допомоги» для
учнів  Пристінської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області
спільно  з  представниками  служби  у  справах
дітей  Куп’янської  РДА  проведено  бесіду  на
тему:  «Знай  та  поважай  свої  права».  Під  час
зустрічі  було роз’яснено щодо права громадян
на безоплатну правову допомогу, згадали права
дітей,  обговорили  проблему  шкільних
конфліктів серед підлітків.

26  лютого 2020 року начальником  відділу
«Куп'янське бюро  правової  допомоги» для
учнів  Сеньківської  ЗОШ І-ІІ  ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області
спільно  з  представниками  служби  у  справах
дітей Куп’янської РДА провели бесіду на тему:
«Знай та поважай свої права».  Під час зустрічі
обговорювалося право громадян на безоплатну
правову  допомогу,  згадали  права  дітей,
обговорили  проблему  шкільних  конфліктів
серед підлітків.

26  лютого  2020  року начальником  відділу
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«Куп'янське бюро  правової  допомоги»
проведено  бесіду  з  секретарем  Пристінської
сільської  ради  на  тему:  «Актуальні  зміни  в
антикорупційному  законодавстві  щодо  Е-
декларування - 2020».

26  лютого  2020  року в приміщенні
Печенізького  бюро  правової  допомоги
проведено  правове  інформування  на  тему:
«Захист  прав  споживачів».  Громадяни  також
були  проінформовані  про  їхнє право  на
безоплатну  правову  допомогу,  графік  роботи
бюро правової допомоги.  

26 лютого 2020 року для осіб,  похилого віку,
які   отримують  соціальні  послуги  в  КУ
«Печенізький  терцентр»  прочитано  лекцію
«Захист  прав споживачів»,  а  також  проведено
правове  інформування  про  їх  право  на
безоплатну  правову  допомогу,  надано  графік
роботи  відділу  «Печенізьке бюро  правової
допомоги». 
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27 лютого 2020 року в рамках декади правової освіти, до ЗОШ №2 м. Чугуєва завітали Юрій
Чумак – представник Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги,  голова  Харківського  обласного  осередку  Асоціації  УМДПЛ та  Марина  Рябініна  –
заступниця начальника Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр
пробації» в Харківській області.

Старшокласникам у цікавій інтерактивній формі була представлена інформація про права
та  обов’язки  підлітків.  Також  Ю. Чумак  розповів  про  види  безоплатної  правової  допомоги,
поділився  контактами Чугуївського місцевого центру з  надання БВПД. Спеціаліст  представив
увазі  учасників  заходу  анімаційні  стрічки  «Ти  і  поліція»,  підготовлені  Асоціацією  УМДПЛ,
організував їх обговорення.

Наприкінці заходу він надав правові консультації педагогам школи.

27  лютого  2020 року начальник  відділу
«Куп'янське бюро  правової  допомоги» взяла
участь  у  великомаштабному
профорієнтаційному  заході  «Ярмарок
можливостей», що проводився  на  базі  палацу
культури  ім.  В.І.Кошелєва  для  учнівської
молоді  та  безробітних  м.  Куп'янськ  та
Куп'янського району. Під час заходу безробітні
мали  можливість  поспілкуватись  з
представниками  роботодавців,  пройти
співбесіду, а учнівська молодь ознайомилися з
умовами  вступу  до  навчальних  закладів
у 2020 році.  Присутні  були  ознайомлені  з
правом  громадян  на  безоплатну  правову
допомогу. Захід відвідали понад 600 осіб.
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27 лютого 2020 року на стенді «Правова освіта» ЗОШ №2 м. Чугуєва розміщено інформаційний
плакат та пам’ятки безоплатної правової допомоги.

Інформаційні матеріали передав до школи її колишній учень – представник Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД Юрій Чумак. 

27  лютого  2020  року в приміщенні  відділу
«Печенізьке  бюро правової  допомоги»
проведено  правове  інформування  на  тему:
«Сімейні  правовідносини:  порядок розірвання
шлюбу,  аліменти  на  утримання  дітей».
Громадяни також були проінформовані про їхнє
право  на  безоплатну  правову  допомогу  та
можливість  отримати  її  в  Печенізькому  бюро
правової допомоги.
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27 лютого 2020 року у бібліотеці для юнацтва Чугуївської центральної бібліотечної системи в
рамках «Тижня правових знань» відбувся захід під назвою «Право знати право» для учнів 8 класу
Чугуївської ЗОШ I-III ст. № 4.

Чумак Юрій – фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, – разом із представниками поліції  та пробації,  надав корисну та вичерпну
інформацію щодо видів правопорушень та як поводити себе з представниками правоохоронних
органів. Діти спілкувались з гостями, приймали участь у вікторині, з захопленням переглянули
інформаційно-просвітницькі анімаційні фільми «Ти і поліція», підготовлені Асоціацією УМДПЛ.

Наприкінці заходу він проконсультував працівниць бібліотеки.

28  лютого  2020  року з  метою  підвищення
правової обізнаності громадян, які перебувають
в  Дворічанському  центрі  зайнятості
заступником начальника відділу «Дворічанське
бюро  правової  допомоги»  спільно  з  фахівцем
центу  зайнятості  прочитано  лекцію  для
відвідувачів:  «Порядок  реєстрації,
перереєстрації  та  зняття  з  обліку  осіб,  що
шукають роботу».

02  березня  2020  року з  метою  підвищення
правової обізнаності осіб, що перебувають на
обліку  в  Дворічанському  районному  секторі
філії  Державної  установи «Центр пробації» в
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Харківській  області заступником  начальника
Дворічанського  бюро  правової  допомоги
спільно  з  працівниками  відділу  пробації
прочитано  лекцію:  «Протидія  домашньому
насиллю». 

02  березня  2020  року на  базі  Куп’янського
МРВ  філії  Державної  установи  «Центр
пробації»  в  Харківській  області  проведено
бесіду  на  тему:  «Запобігання  та  протидія
домашньому  насильству».  Розповсюджено
інформаційні  буклети на правову тематику та
поінформовано  про  роботу  сервісів
Міністерства юстиції України.

03  березня  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
провела  зустріч  з  працівниками
Великобурлуцької  районної  філії  Харківського
обласного  центру  зайнятості  та  обговорила
питання  щодо  змін,  що  плануються  у  сфері
трудового законодавства. 

04  березня  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової допомоги»
проведено  семінар  на  тему:  «Заходи протидії
домашньому  насильству» для  осіб,  які
перебувають на обліку в Печенізькій районній
філії  Харківського  обласного  центру
зайнятості. 
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04  березня  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової допомоги»
проведено  семінар  на  тему:  «Заходи протидії
домашньому  насильству»для  соціальних
працівників КУ «Печенізький терцентр». 

05  березня  2020  року головним  спеціалістом
відділу  «Борівське  бюро  правової  допомоги»
було проведено  правовий  урок  серед  учнів
Черещинського  НВК.  Головним  спеціалістом
відділу  «Борівське бюро  правової  допомоги»
було  розкрито  поняття  булінгу,  його  види,
засоби  протидії  цьому  явищу,  доведено
інформацію  про  відповідальність  за  випадки
булінгу та роздано буклети відповідно до теми
уроку.

05 березня 2020 року в приміщені Куп’янського
міськрайцентру зайнятості  проведено  бесіду
для безробітних на тему: «Безоплатна передача
земельної  ділянки  громадянам  із  земель
державної  і  комунальної  власності».  В  ході
заходу  присутнім  доведено  до  відома
інформацію про право громадян на безоплатне
отримання  земельних  ділянок  із  земель
державної  і  комунальної  власності,  куди
необхідно  звертатися  з  цього  питання,
механізми розробки проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  реєстрація
земельної  ділянки  в  державному  земельному
кадастрі, затвердження проекту землеустрою та
звернуто  увагу  про  завершальний  етап  -
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реєстрацію  права  власності  на  земельну
ділянку.

05  березня  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
проведено правоосвітницький захід для учнів
2-А кл. ліцею Шевченківської райради на тему:
«Мої права та обов’язки».

06  березня  2020  року начальник  відділу
«Великобурлуцьке  бюро  правової  допомоги»
провела  інформаційний  захід  для  суб’єктів
пробації «Протидія гендерному та домашньому
насильству»  в  Великобурлуцькому  районному
секторі  філії  Державної  установи  «Центр
пробації» в Харківській області. 

10  березня  2020  року головним  спеціалістом
відділу «Печенізьке бюро правової допомоги»
проведено  правове  інформування  на  тему
«Ваше право на безоплатну правову допомогу»
для  осіб,  які   перебувають  на  обліку  в
Печенізькій  районній  філії  Харківського
обласного центру зайнятості.

10  березня  2020  року в  межах  правопросвітницької  діяльності  системи  безоплатної  правової
допомоги та взаємодії з Патрульною поліцією України, фахівець Чугуївського місцевого центру з
надання БВПД Юрій Чумак спільно з працівником Управління патрульної поліції в Харківській
області Денисом Чайковським провів 3 правові уроки для школярів ліцею №149 м. Харкова.
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11  березня  2020  року в Печенізькому
районному  центрі  соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей  і  молоді  проведено  зустріч  з
учасниками АТО (ООС) на тему: «Права та
пільги учасників АТО: проблемні питання». 

12  березня  2020  року начальником  відділу
«Шевченківське  бюро  правової  допомоги»
проведено  диспут  з  учнями  7-11кл.
Гетьманівської ЗОШ на тему «Я вмію протидіяти
булінгу».

3. Співпраця з місцевими ЗМІ

Окрім  правопросвітницьких  заходів  працівниками  Чугуївського  МЦ  ведеться
тісна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема:

Озвучено виступи в ефірах місцевих вузлів радіомовлення за наступними темами:
Безоплатна правова допомога – гарантія держави щодо дотримання прав людини
Встановлення місця проживання дитини
Заборгованість за кредитним договором
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Позбавлення особи права користування жилим приміщенням
Новини декларування 2020
Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності
Право на реабілітацію у санаторно-курортних закладах
Порядок отримання безоплатної правової допомоги в умовах карантину

Опубліковано  статті  інформаційно-правового  характеру  в  друкованій  пресі  за  такими
темами:
Чому важливо встановити факт спільного проживання, якщо ви неодружені
Няня може бути й муніципальною
Через електронний термінал – інформацію про безоплатну правову допомогу
Чи може бабуся стати муніципальною нянею для власної онуки?
Поновлення строків для прийняття спадщини
Чи повинні повнолітні діти утримувати своїх батьків
Обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків
Прийняття спадщини: чутки та реальні правові питання
Як підтвердити наявний трудовий стаж для призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів в ній
Як не потрапити в трудове рабство

Здійснюються  публікації  на  офіційних  веб-сайтах  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування:
Оспорювання батьківства
Чи можуть спадкоємці самостійно поділити спадщину між собою?
Електронний цифровий підпис:як підтвердити право на безоплатну вторинну правову допомогу
http  ://  dvorichna  -  rda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /12041
Порядок звернення до Європейського суду з прав людини
http  ://  dvorichna  -  rda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /12042
Оголошено  XII  конкурс  з  відбору  адвокатів  для  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги
http://rr-borova.gov.ua/novyny/2216-oholosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-iaki-zaluchaiutsia-
dlia-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
https://www.facebook.com/groups/356584148141146/
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/229/71362
http://kuprayrada.gov.ua/news/id/18294
http  ://  kuprda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /16707
http  ://  kupyansk  -  rada  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /13217
Інформація Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
щодо  оголошення  проведення  XII  конкурсу  з  відбору  адвокатів,  які  будуть  залучатися  для
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
http  ://  chuguivrada  .  gov  .  ua  /  info  /  page  /5502
Обізнані про право на безоплатну правову допомогу
http://vel-burlyk.rada.org.ua/news/09-15-44-24-01-2020/
Про булінг та кібербулінг
http  ://  chuguev  -  rada  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /7582
Булінг та кібербулінг: що необхідно знати підліткам
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  yak  -  zapobihty  -  bulinhu  -  ta  -  kiberbulinhu
Про право на безоплатну правову допомогу дізналися у Чугуївському професійному ліцеї
http  ://  chpl  .  com  .  ua  /%  d  0%  bf  %  d  1%80%  d  0%  be  -%  d  0%  bf  %  d  1%80%  d  0%  b  0%  d  0%  b  2%  d  0%  be  -%  d  0%  bd
%  d  0%  b  0-%  d  0%  b  1%  d  0%  b  5%  d  0%  b  7%  d  0%  be  %  d  0%  bf  %  d  0%  bb  %  d  0%  b  0%  d  1%82%  d  0%  bd  %  d  1%83-
%  d  0%  bf  %  d  1%80%  d  0%  b  0%  d  0%  b  2%  d  0%  be  %  d  0%  b  2%  d  1%83-%  d  0%  b  4%  d  0%  be  %  d  0%  bf  %  d  0%  be
%  d  0%  bc  /

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях

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

53

http://chpl.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://chpl.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://chpl.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
https://www.prostir.ua/?news=yak-zapobihty-bulinhu-ta-kiberbulinhu
http://chuguev-rada.gov.ua/news/id/7582
http://vel-burlyk.rada.org.ua/news/09-15-44-24-01-2020/
http://chuguivrada.gov.ua/info/page/5502
http://kupyansk/
http://kuprda.gov.ua/news/id/16707
http://kuprayrada.gov.ua/news/id/18294
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/229/71362
https://www.facebook.com/groups/356584148141146/
http://rr-borova.gov.ua/novyny/2216-oholosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-iaki-zaluchaiutsia-dlia-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://rr-borova.gov.ua/novyny/2216-oholosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-iaki-zaluchaiutsia-dlia-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12042
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12041
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Через електронний термінал – інформацію про безоплатну правову допомогу 
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  cherez  -  elektronnyj  -  terminal  -  informatsiyu  -  pro  -  bezoplatnu  -  pravovu  -
dopomohu
Аліменти на дитину від колишньої дружини – під новорічну ялинку
https  ://  www  .  legalaid  .  gov  .  ua  /  publikatsiyi  /  alimenty  -  na  -  dytynu  -  vid  -  kolyshnoyi  -  druzhyny  -  pid  -  novorichnu  -
yalynku  /
День безпечного Інтернету
http  ://  www  .  chuguev  -  osvita  .  org  .  ua  /2020/02/12/%  D  0%  B  4%  D  0%  B  5%  D  0%  BD  %  D  1%8  C  -
%  D  0%  B  1%  D  0%  B  5%  D  0%  B  7%  D  0%  BF  %  D  0%  B  5%  D  1%87%  D  0%  BD  %  D  0%  BE  %  D  0%  B  3%  D  0%  BE  -
%  D  1%96%  D  0%  BD  %  D  1%82%  D  0%  B  5%  D  1%80%  D  0%  BD  %  D  0%  B  5%  D  1%82%  D  1%83/
Правова допомога жителям села Новий Бурлук
http  ://  pechenigi  -  rda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /1793
Набули чинності зміни до Кодексу законів про працю
http  ://  pechenigi  -  rda  .  gov  .  ua  /  info  /  page  /2720
Запрацював Telegram-канал системи безоплатної правової допомоги
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  groups  /1118880611791980/
День гендерної рівності
Правник та патрульний поліцейський навчили школярів запобігати булінгу та кібербулінгу
http  ://  centrduma  .  org  .  ua  /?  p  =1017
Оподаткування автомобілів
Інша сторона медалі – булінг учителів
Твої права – твій захист!
http  ://  vel  -  burlyk  .  rada  .  org  .  ua  /  news  /16-57-34-10-12-2019/
Правова декада
http  ://  www  .  chuguev  -  osvita  .  org  .  ua  /2020/02/28/%  D  0%  BF
%  D  1%96%  D  0%  B  4%  D  1%81%  D  1%83%  D  0%  BC  %  D  0%  BA  %  D  0%  B  8-%  D  0%  B  4%  D  0%  B  5%  D  0%  BA
%  D  0%  B  0%  D  0%  B  4%  D  0%  B  8-%  D  0%  BF  %  D  1%80%  D  0%  B  0%  D  0%  B  2%  D  0%  BE
%  D  0%  B  2%  D  0%  B  8%  D  1%85-%  D  0%  B  7%  D  0%  BD  %  D  0%  B  0%  D  0%  BD  %  D  1%8  C  /
Безоплатна правова допомога
Якщо ви успадкували чи вам подарували будинок
Старшокласники Чугуєва дізналися, як правильно с поліцією спілкуватися
http  ://  umdpl  .  info  /  news  /  starshoklasnyky  -  chuguyeva  -  diznalysya  -  yak  -  pravylno  -  s  -  politsiyeyu  -
spilkuvatysya  /
Правопросвітництво – спільно з патрульною поліцією
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  pravoprosvitnytstvo  -  spilno  -  z  -  patrulnoyu  -  politsijeyu
Правопросвітництво на Харківщині – разом з патрульною поліцією
https  ://  www  .  legalaid  .  gov  .  ua  /  novyny  /  pravoprosvitnytstvo  -  na  -  harkivshhyni  -  razom  -  z  -  patrulno  -
politsiyeyu  /
Обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків
http  ://  kuprda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /17123
Грошова компенсація невикористаної відпустки військовослужбовцям – учасникам бойових дій
Skype-консультування в умовах карантину
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  skype  -  konsultuvannya  -  v  -  umovah  -  karantynu  -  dlya  -  meshkantsiv  -
chuhujivskoho  -  rajonu
Відділ  "Куп'янське  бюро  правової  допомоги"  Чугуївського  МЦ  з  надання  БВПД  призупиняє
особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги
http  ://  kupyansk  -  rada  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /14366
Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно
Правова допомога в умовах карантину
http://chuguev-rada.gov.ua/news/id/7841
Держпраці вказала, як організувати роботу працівників під час карантину
http  ://  pechenigi  -  rda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /1927

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та 
Харківській областях

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

54

http://pechenigi-rda.gov.ua/news/id/1927
http://chuguev-rada.gov.ua/news/id/7841
http://kupyansk-rada.gov.ua/news/id/14366
https://www.prostir.ua/?news=skype-konsultuvannya-v-umovah-karantynu-dlya-meshkantsiv-chuhujivskoho-rajonu
https://www.prostir.ua/?news=skype-konsultuvannya-v-umovah-karantynu-dlya-meshkantsiv-chuhujivskoho-rajonu
http://kuprda.gov.ua/news/id/17123
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytstvo-na-harkivshhyni-razom-z-patrulno-politsiyeyu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytstvo-na-harkivshhyni-razom-z-patrulno-politsiyeyu/
https://www.prostir.ua/?news=pravoprosvitnytstvo-spilno-z-patrulnoyu-politsijeyu
http://umdpl.info/news/starshoklasnyky-chuguyeva-diznalysya-yak-pravylno-s-politsiyeyu-spilkuvatysya/
http://umdpl.info/news/starshoklasnyky-chuguyeva-diznalysya-yak-pravylno-s-politsiyeyu-spilkuvatysya/
http://www.chuguev-osvita.org.ua/2020/02/28/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C/
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http://vel-burlyk.rada.org.ua/news/16-57-34-10-12-2019/
http://centrduma.org.ua/?p=1017
https://www.facebook.com/groups/1118880611791980/
http://pechenigi-rda.gov.ua/info/page/2720
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https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/alimenty-na-dytynu-vid-kolyshnoyi-druzhyny-pid-novorichnu-yalynku/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/alimenty-na-dytynu-vid-kolyshnoyi-druzhyny-pid-novorichnu-yalynku/
https://www.prostir.ua/?news=cherez-elektronnyj-terminal-informatsiyu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu
https://www.prostir.ua/?news=cherez-elektronnyj-terminal-informatsiyu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu
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Виконання посадових обов’язків держслужбовцями під час карантину
http  ://  pechenigi  -  rda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /1926
Безоплатна правова допомога працює! Але на час карантину – онлайн
https  ://  chuguevrda  .  gov  .  ua  /  novosti  /8551-  skype  -  konsultuvannya  -  v  -  umovakh  -  karantinu
Як організувати дистанційну роботу під час карантину
Як не потрапити в трудове рабство
https  ://  www  .  slk  .  kh  .  ua  /  news  /  pravo  -  znati  /  yak  -  ne  -  potrapiti  -  v  -  trudove  -  rabstvo  .  html
Увага! Правопросвітницькі заходи онлайн для школярів
http  ://  pechenigi  -  rda  .  gov  .  ua  /  news  /  id  /1956

Опубліковано матеріали в інтернет-виданнях:
Що робити при  втраті (крадіжці) номерних знаків транспортного засобу?
http://borova.info/stati/shho-robiti-pri-vtrati-kradizhci-nomernix-znakiv-transportnogo-zasobu.html
Учасник бойових дій відсудив аліменти на дитину в колишньої дружини
http  ://  khpg  .  org  /  index  .  php  ?  id  =1580073892
Через електронний термінал – інформацію про безоплатну правову допомогу 
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  cherez  -  elektronnyj  -  terminal  -  informatsiyu  -  pro  -  bezoplatnu  -  pravovu  -
dopomohu
Чи може бабуся стати муніципальною нянею для власної онуки?
У Чугуєві дарували правові «валентинки»
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  u  -  chuhujevi  -  daruvaly  -  pravovi  -  valentynky
Як вивезти дитину за кордон без згоди одного з батьків
Чи повинні повнолітні діти утримувати своїх батьків
Обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків
Правопросвітництво – спільно з патрульною поліцією
Skype-консультування в умовах карантину для мешканців Чугуївського району
https  ://  www  .  prostir  .  ua  /?  news  =  skype  -  konsultuvannya  -  v  -  umovah  -  karantynu  -  dlya  -  meshkantsiv  -
chuhujivskoho  -  rajonu
Правова допомога в умовах карантину 
Як не потрапити в трудове рабство

Поширена інформація на телебаченні:
В Україні працює мережа центрів та бюро безоплатної правової допомоги

4. 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  І  кварталі  2020  року було  розроблено  та  удосконалено  правові  методичні
рекомендації за темами:

Оформлення спадщини;
Чи можуть спадкоємці самостійно поділити спадщину.

5. 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
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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.

04  лютого  2020  року заступник  начальника  відділу  правопросвітництва  та  надання
безоплатної правової допомоги Марина Круть провела робочу зустріч з адвокатами, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу. Обговрено питання укладання контрактів на 2020 рік та
продовження  роботи  з  клієнтами  з  надання  БВПД  за  раніше  підписаними  контрактами.  З
адвокатами,  які  не  мали  змогу  фізично  бути  присутніми  на  робочій  зустрічі,  спілкування
відбулося в режимі відео-конференції за допомогою скайп-зв’язку.

Крім того, у лютому місяці поточного року, на виконання листа заступника директора
Регіонального центру з надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги у Луганській та
Харківській  областях  Махніцького В.О.  №260/08-36 від  20.02.2020 року, до  Регіонального
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській
областях  направлено  на  перевірку  Комісією  з  експертної  правничої  оцінки  3  матеріали
вторинної  правової  допомоги  (досьє)  головного  спеціаліста  відділу  організації  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  її  надавачами  Малявіна  Руслана
Миколайовича.

6. 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.

20  січня  2020  року фахівець  Чугуївського
місцевого  центру  з  надання  БВПД  Юрій
Чумак зустрівся  з  головою Громадської  ради
при  Харківській  обласній  державній
адміністрації  ІІІ  скликання,  президентом
громадської  організації  «Всеукраїнське
студентське братство «Еліта  Нації» Олексієм
Курцевим. Були обговорені питання взаємодії,
зокрема,  щодо  перенаправлення  осіб,  які
потребують  юридичної  помочі,  до  мережі
державної безоплатної правової допомоги.
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22  січня  2020  року між  керівництвом  Чугуївського  місцевого  центру  з  надання  БВПД  та
Харківського  обласного  соціального  гуртожитку  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування було підписано Меморандум про співпрацю.

07  лютого  2020  року представник
Чугуївського  місцевого  центру  з  надання
БВПД  Юрій  Чумак  провів  зустріч  із
співробітником  Харківського  офісу
Моніторингової  місії  ООН з  прав  людини  в
Україні Сергієм Штукаріним. Було обговорено
питання  долучення  працівників  державної
системи  безоплатної  правової  допомоги  до
правової освіти населення щодо імплементації
Цілей сталого розвитку ООН на 2016 – 2030
роки.  Також  Ю.Чумак  презентував  правові
буклети  та  плакати,  присвячені  безоплатній
правовій допомозі.
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19 лютого  2020 року фахівець  Чугуївського
місцевого центру Юрій Чумак провів зустріч
із  очільником  Харківського  прес-клубу
Олександром  Швецем.  Були  обговорені
питання  взаємодії,  зокрема,  щодо
перенаправлення  осіб,  які  потребують
юридичної  помочі,  до  мережі  державної
безоплатної правової допомоги.

21 лютого 2020 року Меморандум про співробітництво підписали в.о. директора Чугуївського
МЦ з надання БВПД Олександр Хомич та директор Харківського прес-клубу Олександр Швець.

29  лютого  2020  року представник
Чугуївського  МЦ  Юрій  Чумак  зустрівся  з
працівниками  БФ  «Карітас  Харків»  та
презентував  керівниці  проєкту  «Долаючи
розломи  в  громадах»  Марині  Красновій
правові  плакати  та  буклети,  присвячені
безоплатній правовій допомозі – аби з даною
інформацією  мали  змогу  знайомитися
відвідувачі Благодійного Фонду.

7. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з представниками органів
державної влади, місцевого самоврядування.

10  січня 2020  року керівник  Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД Олександр
Хомич,  начальник відділу правопросвітництва
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та  надання  безоплатної  правової  допомоги
Микола Мазницький та заступник начальника
відділу Марина Круть взяли участь у спільній
зустрічі  з  метою  подальшого  створення
робочої/експертної  групи  з  прав  людини,
гендерної  рівності  та  недопущення
дискримінації.  Захід  відбувся  на  базі
Чугуївської райдержадміністрації.

22  січня  2020  року в  рамках  реалізації
Меморандуму про співпрацю між Чугуївською
міською  радою  та  Чугуївським  місцевим
центром  з  надання  БВПД,  у  мерії  відбулося
правове  заняття  з  працівниками  органу
місцевого  самоврядування.  22  січня  до
міськради  завітав  фахівець  Чугуївського  МЦ
Юрій  Чумак,  який  нагадав  присутнім  про
основні  засади  Європейської  хартії  місцевого
самоврядування.

05  лютого  2020  року представник
Чугуївського  місцевого  центру  з  надання
БВПД  Юрій  Чумак  провів  перемовини  з
директоркою  Територіального  центру
соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Чугуївської  міської  ради
Тетяною  Сємілєтовою.  Сторони  домовилися
про  те,  що  фахівці  Центру  надаватимуть
правові  консультації  клієнтам  Терцентру,  а
також  проводитимуть  для  них  правоосвітні
заходи з різної тематики.

11  лютого  2020  року Меморандум  про
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співробітництво  підписали  в.о.  директора
Чугуївського МЦ з надання БВПД Олександр
Хомич  та  директорка  Чугуївської
централізованої  бібліотечної  системи  Олена
Проценко.

04  березня  2020  року представник  Чугуївського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  Юрій  Чумак  зустрівся  з  працівниками  Чугуївського  міського
ЦНАП та  передав  начальниці-адміністратору  відділу  надання  адміністративних  послуг  Ірині
Вишловій-Пилєвій плакати та буклети, присвячені безоплатній правовій допомозі – аби з цією
інформацією мали змогу знайомитися відвідувачі ЦНАП.

Крім  того,  працівники  Чугуївського  МЦ  розповсюджують  правопросвітницькі
матеріали (буклети, плакати тощо) в прийомних приміщеннях організацій-партнерів, надяють
інформацію про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, тощо.

8. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання його функцій.

23  січня  2020  року на  базі  Чугуївської
районної ради відбувся навчальний захід
з  питань  комунікації  та  налагодження
ефективної взаємодії на локальному рівні
між  владою,  громадськістю  та  ЗМІ.  У
ньому  взяли  участь  працівники  органів
місцевого  самоврядування,  депутати
місцевих  рад,  представники  неурядових
організацій  та  громадські  активісти  з
Чугуївського,  Великобурлуцького,
Дворічанського,  Куп’янського  та
Печенізького  районів  Харківської
області.
Перед  ними  виступив  фахівець
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Чугуївського місцевого центру з надання
БВПД,  експерт  з  питань  комунікації  та
доступу до інформації Юрій Чумак.
24  січня  2020  року до  Чугуївського
відділу  поліції  ГУНП  у  Харківській
області  завітав  фахівець  Чугуївського
місцевого центру з надання БВПД Юрій
Чумак, який провів правоосвітню бесіду,
присвячену  питанням  співпраці  поліції
та  громади.  А  також  розповів  про
послуги,  які  надає  Чугуївський  МЦ,
поділився  контактами  та  правовими
буклетами.

28  січня  2020  року в  Чугуївській
міськрайонній  філії  Харківського
обласного  центру  зайнятості  відбувся
профорієнтаційний  захід  за  участю
представника  Чугуївського  місцевого
центру з надання безоплатної  вторинної
правової допомоги Юрія Чумака.

У  заході  взяли  участь  28
зареєстрованих  безробітних,  які  були
проінформовані з можливості отримання
правової  допомоги,  гарантованої
державою,  зокрема  у  сфері  зайнятості,
попереджені  про  небезпеку  нелегальної
трудової міграції і торгівлі людьми. Для
присутніх  був  продемонстрований
тематичний  відеоряд,  надані  роздаткові
матеріали.  Усі  бажаючі  отримали
індивідуальні консультації.
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28 січня 2020 року для старшокласників Чугуївського навчально-виховного закладу №6 в
читальній залі  міської  юнацької  бібліотеки було організовано зустріч  з  Юрієм Чумаком –
фахівцем Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
– присвячена запобіганню булінгу та кібербулінгу у підлітковому середовищі.

9. Організація діяльності Центру в умовах карантину.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19», з урахуванням рішення
Державної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  від  10
березня 2020 року, в зв'язку із загостренням ситуації, пов'язаної з поширенням випадків гострої
респіраторної  хвороби,  спричиненої  коронавірусу  COVID-19,  на  виконання  наказу
Координаційного центру з надання правової допомоги від 16 березня 2020 року № 124-аг «Про
організацію  роботи  Координаційного  центру  з  надання  правової  допомоги  та  його
територіальних  відділень  на  період  карантину»,  з  метою  своєчасного  і  повного  проведення
профілактичних  і  протиепідемічних  заходів,  Чугуївським  місцевим  центром  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  підпорядкованими  відділами  бюро  правової
допомоги вжито низку заходів:
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З  13 березня 2020 року з метою посилення
протиепідемічних заходів, на час скасування
прийомів  громадян  у  приміщенні
Чугуївського  місцевого  центру  з  надання
БВПД  розміщено  скриньку  «Для  звернень
громадян»  у  доступному  місці.  Також
закуплено  антисептичні  засоби,  працівники
Центру  забезпечені  особистими  масками
(респіраторами). 

Розміщено скриньки «Для звернень громадян» та зразки заяв у доступних місцях також
і у відділах Бюро правової допомоги:
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На  дошках  оголошень  та  в  приміщеннях  Чугуївської  об’єднаної  державної
податкової  інспекції,  Чугуївського  міськрайонного  центру  зайнятості,  а  також  Центру
надання адміністративних послуг розміщено оголошення про можливі способи отримати
безоплатну правову допомогу в умовах карантину:
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Розміщено додатковий інформаційний стенд біля входу до приміщення Центру:

Надання  консультацій  громадянам,  що  потребують  правової  допомоги,
продовжується під час карнтину, допомога надається дистанційно не тільки через скриньку
для  звернень  громадян,  а  також  і  за  допомогою інших  інформаційно-комунікаційних
технологій:
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18  березня  2020  року відбулося
консультування  за  skype-зв’язком,
встановленим  у  бібліотеках-філіях
Чугуївської  районної  централізованої
бібліотечної системи.
Юристка  Чугуївського  місцевого  центру
Наталія  Мазницька  по  skype  відповіла  на
запитання  7  громадян,  що  стосувалися
комунальних  проблем,  сучасної  ситуації  з
поширенням  коронавірусу,  умов  надання
відпусток під час карантину тощо.

Крім  того,  на  виконання  вимог щодо  забезпечення  доступу  осіб  з  інвалідністю до
будівель, у яких розміщенні місцеві центри та бюро правової допомоги. У березні 2020 року
було  встановлено  кнопки  виклику  працівників  системи  безоплатної  вторинної  правової
допомоги.

Відділ «Дворічанське бюро правової
допомоги»

Відідл  «Великобурлуцьке бюро правової
допомоги»
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Відділ «Дворічанське бюро правової
допомоги»

Відділ  «Куп’янське  бюро  правової
допомоги»

Відділ  «Печенізьке  бюро  правової
допомоги»
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Відділ  «Шевченківське  бюро  правової
допомоги»

Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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Розділ ІІ Результативні показники діяльності.

За  період  з  02  січня  2020  року  по  31  березня 2020  року Чугуївським  місцевим
центром  з  надання  БВПД  та  бюро  правової  допомоги,  що  є  його  відокремленими
структурними  підрозділами,  було  зареєстровано  1649 звернень  клієнтів,  надано 1649
правових консультацій, прийнято 107 письмових звернень про надання БВПД.

Упродовж звітного періоду зареєстровано 111 письмових заяв про надання БВПД, за
результатами розгляду яких прийнято 107 рішень про надання БВПД; видано 105 наказів
працівникам відділів центру.

2.1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

Найменування
відділу МЦ

Кількість
зареєстрован

их
звернень

Кількість
наданих

правових
консультаці

й

Кількість
отриманих
письмових
звернень

про надання
БВПД

Кількість
перенаправле

нь
до інших

провайдерів
БПД

Чугуївський МЦ 521 521 28 0

Відділ «Борівське 
бюро правової 
допомоги»

67 67 4 0

Відділ 
«Великобурлуцьке 
бюро правової 
допомоги»

134 134 9 0

Відділ 
«Дворічанське 
бюро правової 
допомоги»

113 113 4 0

Відділ 
«Куп’янське бюро 
правової 
допомоги»

550 550 50 0

Відділ «Печенізьке
бюро правової 
допомоги»

76 76 3 0

Відділ 
«Шевченківське 
бюро правової 
допомоги»

188 188 9 0
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Разом 1649 1649 107 0

У звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань:

Адміністративне право 2,45%
Адміністративні правопорушення 0,69%
Житлове право 10,75%
Земельне право 5,79%
Кримінальне право 1,76%
Кримінальний процес 1,76%
Пенсійне право 3,96%
Податкове право 0,69%
Сімейне право 16,10%
Спадкове право 9,18%
Трудове право 3,84%
Цивільне право 16,60%
Цивільний процес 9,56%
Соціальне забезпечення 4,15%
Виконання судових рішень 2,58%
Інші питання 13,84%

Діаграма 1. Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань

У звітному  періоді,  кількість  звернень  клієнтів,  відповідно  до  статі,  розподілилась
наступним чином: чоловіків – 39 %, жінок – 61%.

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю
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У звітному періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до віку, розподілилась
наступним чином:

До 18 років 0,41%
18-29 років 11,11%
30-39 років 20,46%
40-49 років 20,19%
50-59 років 20,46%
60-69 років 17,48%
70-79 років 7,72%
Понад 80 років 2,17%

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком

За  звітний  період  найбільше  письмових  звернень  про  надання  БВПД  було
зареєстровано від:
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Малозабезпечені особи 52%
Особи з інвалідністю 15%

ВПО 16%
Ветерани та УБД 17%

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

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

- здійснено  39 мобільних виїздів.  На  постійній  основі  діє  21  дистанційний
пункт доступу до БПД, в рамках яких здійснено 41 прийом громадян.
- загальна  кількість  осіб,  яка  звернулася  за  отриманням  консультації та
роз’яснень  під  час  виїздів  мобільних  пунктів  та  діяльності  дистанційних
консультаційних пунктів  склала  205 осіб,  із них:  95 осіб звернулося за отриманням
правових консультацій та роз’яснень до мобільних пунктів та 110 осіб до дистанційних
пунктів доступу до БПД;
- проведено 174  правопросвітницьких заходи;
- кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-сайтах/порталах та
озвучено інформаційних матеріалів з питань надання БВПД – 100 публікації ЗМІ;
- 6 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:

107

про надання БВПД 107

про відмову у наданні БВПД 0

доручень про призначення адвоката 2

наказів працівникам відділу представництва/бюро 105

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:

208

припиненням надання БВПД; 205

заміною адвоката/працівника МЦ, який надає БВПД 3
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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 1

за дорученнями, виданими регіональними центрами 0

за дорученнями, виданими місцевими центрами 1

2.2 Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі

Найменування
відділу МЦ

Кількіст
ь

здійснен
их

виїздів
мобільн

их
пунктів

Кількість
виїздів

дистанційн
их пунктів

Кількість
проведених

право
просвітницьк

их заходів

Адресн
а

допомо
га

Кількість
виступів у
ЗМІ(висту

пи на
радіо, Т/Б,
публікації

на оф.
сайтах

ОМС та
орг. держ.
влади, без
урахуванн
я публ. в

соц.
мережі

“Facebook
”)

Кількіст
ь

клієнтів,
яким

надано
доступ до
електрон

их
сервісів

МЮ

Чугуївський 
МЦ

8 6 33 3 44 5

Відділ 
«Борівське 
бюро 
правової 
допомоги»

4 3 11 1 9 0

Відділ 
«Великобурл
уцьке бюро 
правової 
допомоги»

5 4 15 0 9 0
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Відділ 
«Дворічансь
ке бюро 
правової 
допомоги»

6 4 21 2 5 0

Відділ 
«Куп’янське 
бюро 
правової 
допомоги»

9 8 42 1 19 1

Відділ 
«Печенізьке 
бюро 
правової 
допомоги»

3 8 26 0 10 0

Відділ 
«Шевченківс
ьке бюро 
правової 
допомоги»

4 8 26 1 4 0

Разом 39 41 174 8 100 6
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