Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІV ква
2018

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
ЩОДО ВИКОНАННЯ
ЧУГУЇВСЬКИМ МІСЦЕВИМ ЦЕНТРОМ
З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ
РІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2020 РІК
у ІІ-му кварталі

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2020 року

ЗМІСТ
Розділ Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: .................................... 3
1 Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД ........................................................... 3
1.1. Ранній доступ та інклюзивність ..................................................................................................... 3
1.2. БПД-онлайн .....................................................................................................................................21
1.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» .....21
1.4. Механізм перенаправлення. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів
надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання ними БПД. ....................................................................................................23
2. Клієнти отримують якісні послуги БПД .........................................................................................24
2.1. Забезпечення отримання клієнтами якісних послу БПД ...........................................................24
2.2. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД ..............26
2.3. Strategiclitigation ..............................................................................................................................27
3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав. ...........27
3.1. Реалізація прав населення у територіальних громадах .............................................................27
3.2. Відновне правосуддя / Медіація ....................................................................................................35
4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною ......................37
4.1. Вдосконалення управління системою БПД .................................................................................37

Розділ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ .........................................................39
2.1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів ..................39
Діаграма 1. Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань .......................................................40
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю..............................................................................................41
Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком ................................................................................................42
Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб...........................................42
2.2 Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі ............................43

2

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2020 року

Розділ Основні заходи, що були здійснені за
стратегічними цілями:
1 Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
Кожна людина в Україні народжується вільною та одразу набуває певних природних та
приватних особистих прав, таких як право на життя, здоров’я, свободу, повагу своєї честі та
гідності, вільний розвиток своєї особистості тощо. Пріоритетом кожної демократичної
держави є не лише дотримання конституційних прав та свобод особи, а й забезпечення
механізму їхньої реалізації. Однак, пересічна людина в результаті незнання своїх прав або ж
необізнаності із механізмом їх реалізації, доволі часто не може їх здійснити, оскільки не знає
яким чином їй слід діяти. Відсутність елементарних правових знань та висока вартість
юридичних послуг створює для людини бар’єр щодо можливості реалізації та захисту своїх
конституційних прав самостійно або ж за допомогою кваліфікованих юристів.
Так, Чугуївським Місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (далі – Центр) та підпорядкованими відділами Бюро правової допомоги (далі –
Бюро) постійно ведеться робота із забезпечення рівного доступу до правової інформації та
правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників
соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.
1.1. Ранній доступ та інклюзивність
Захід 1.1.1
Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, в тому числі територіальних
органів територіальної самоорганізації населення, зокрема проблемних питань у взаємодії
з ОВВ, ОМС, підтримка в актуальному стані карти правових потреб.
Заплановано: 1
Працівниками Центру та Бюро щокварталу проводиться аналіз першочергових потреб
громад та підтримується в актуальному стані карта правових потреб. Так, за результатами
проведеного у ІІ кварталі аналізу, визначено п’ять найпоширеніших галузей права, з питань за
якими звертаються громадяни для отримання консультації та вторинної правової допомоги,
що відображає Карта правових потреб населення.
КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
(карта відображає п’ять найбільш актуальних категорій питань, з якими клієнти звертаються
до Центру/Бюро правової допомоги)
1. Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса центру: Харківська обл., м. Чугуїв, вул.. Старонікольська, б.27-А
1. Житлове – 19,46%
2. Cімейне – 17,39%
3. Інше цивільне – 14,91 %
4. Соціальне забезпечення – 10,14 %
5. Спадкове – 8,25 %
2. Куп’янське бюро правової допомоги
Адреса: Харківська обл., м. Куп’янськ, провулок Куп’янський, №4
1. Інше цивільне – 24,96 %
2. Інше – 23,65 %
3. Сімейне – 11,97 %
4. Соціальне забезпечення – 11,09 %
5. Спадкове – 7,74 %
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3. Шевченківське бюро правової допомоги
Адреса: Харківська обл., смт Шевченкове, вул. Лермонтова, буд. 7
1. Сімейне – 37,84 %
2. Інше цивільне – 21,62 %
3. Житлове – 12,16 %
4. Соціальне забезпечення – 10,14 %
5. Спадкове – 8,78 %
4. Печенізьке бюро правової допомоги
Адреса: Харківська обл., смт Печеніги, пров. Б.Хмельницького, буд. 1-А
1. Інше цивільне – 32,84 %
2. Сімейне – 11,94 %
3. Спадкове – 11,94 %
4. Житлове – 7,46 %
5. Соціальне забезпечення – 7,46 %
5. Дворічанське бюро правової допомоги
Адреса: Харківська обл., смт Дворічна, вул. Слобожанська, буд. 11
1. Сімейне – 34,85 %
2. Земельне – 13,64 %
3. Інше – 13,64 %
4. Соціальне забезпечення – 10,61 %
5. Житлове – 9,09 %
6. Борівське бюро правової допомоги
Адреса: Харківська обл., смт Борова, вул. Центральна, буд. 19
1. Житлове – 27,59%
2. Соціальне забезпечення – 14,66 %
3. Спадкове – 12,07 %
4. Адміністративне – 12,07 %
5. Договірне – 6,90 %
7. Великобурлуцьке бюро правової допомоги
Адреса: Харківська обл., смт Великий Бурлук, вул. Транспортна, буд. 5-Б
1. Сімейне – 25,25 %
2. Інше – 22,22 %
3. Соціальне забезпечення – 20,20 %
4. Інше цивільне – 15,15 %
5. Спадкове – 6,00 %
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Захід 1.1.2
Проведення правопросвітницьких заходів (тематичних семінарів, лекцій, круглих столів,
правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей для цільової аудиторії громадян, інших заходів
(в т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та організаціями, ГО тощо відповідно
до: Програм правової допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод,
договорів про співпрацю), спрямованих на вирішення найактуальніших питань життя
громад, зокрема проведення заходів для підвищення рівня обізнаності населення про
систему БПД, запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації,
злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти та
охорони здоров’я, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ,
безплатного отримання земельних ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів
МЦ з числа громадських організацій, державних установ та комунальних установ органів
державної влади та місцевого самоврядування за виключенням заходів для дітей,
проведення публічних презентацій результатів діяльності.
Заплановано: 30/100
Правопросвітництво та безоплатна правова допомога – рушії підвищення правової
свідомості громадян. Це насамперед розповсюдження інформації у сфері захисту прав, свобод
і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги, проведення
тематичних семінарів, лекцій, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в
закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, для осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної
операції, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури
та освіченості населення, запобігання злочинності.
Основним завданням правопросвітництва є вчасне та зрозуміле інформування людей
про ціль, поетапність, проміжні результати, впровадження реформ, значення цих результатів,
наявність якісної і доступної інформації, носіями якої є фахівці місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
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З метою підвищення рівня правової свідомості громадян працівниками Центру
постійно ведеться правопросвітницька діяльність, так у ІІ кварталі 2020 року всього проведено
119 правопросвітницьких заходів (з них в режимі он-лайн – 53 заходи) в яких в цілому взяли
участь 5051 осіб:
Чугуївським МЦ з надання БВПД – 29;
відділом «Борівське БПД» – 5;
відділом «Великобурлуцьке БПД» – 15;
відділом «Дворічанське БПД» – 11;
відділом «Куп’янське БПД» – 28;
відділом «Печенізьке БПД» – 11;
відділом «Шевченківське БПД» – 20.
В умовах карантинних обмежень, що діяли на всій території України протягом всього
кварталу, більшість правопросвітницьких заходів проводилась он-лайн, а саме із
застосуванням скайп-зв’язку, месенджерів Вайбер та Фейсбук, тощо.
01 квітня 2020 року проведено он-лайн захід «Профілактика медіавірусів». Он-лайн
тренером виступив Юрій Чумак – фахівець (інтегратор) Центру, експерт з медіакомунікацій,
голова Центру правових та політичних досліджень «ДУМА», колишній регіональний
координатор зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини в Харківській області.

14 квітня 2020 року спільно з Благодійним фондом «Карітас Харків» було
організовано вебінар для працівників Чугуївської міської ради та її структурних підрозділів.
Тематика онлайн-заходу: «Як подолати інформаційне перенасичення та емоційне вигорання
під час карантину?». Взяли участь понад 30 співробітників органу місцевого самоврядування.
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17 квітня 2020 року для вихованців Харківського обласного соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування було організовано правовий
кінозал.
Модератор клубу медіапросвіти Юрій Чумак представив для перегляду в режимі
онлайн документальний фільм з репертуару Docudays UA «Лізо, ходи додому!» Відбулося
яскраве та жваве обговорення стрічки, присвяченої запобіганню психологічного домашнього
насильства щодо дітей.

23 квітня 2020 року головним спеціалістом відділу «Печенізьке бюро правової
допомоги» Любов’ю Чорномор записано та розміщено на каналі в Youtube та розповсюджено
інформацію в мережі Фейсбук відео лекцію на тему: «Захист осіб, постраждалих від
домашнього насильства».
Відео можна переглянути за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=YbmvJLvqIBY&fbclid=IwAR1YLZBUd46_4Ne9oGujywLZUFWpXxYBopIyBaG_
r87-h_s19humEK4rbhw
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28 квітня 2020 року на сторінці Центру у Facebook було розміщено правову
відеоконсультацію «Підтримка роботодавців та працівників сфери малого та середнього
бізнесу під час карантину», яку провела керівниця Центру Уляна Кудрик.

30 квітня 2020 року діти Чугуєва та Лозової побували на Міжнародному фестивалі
документального кіно про права людини Docudays UA. Для них було проведено «Правовий
кіноклуб» в режимі он-лайн. В рамках якого хлопчики та дівчата переглянули документальну
стрічку з репертуару Docudays UA «Карла і Нордал».
Захід було спільно організовано та проведено Чугуївським МЦ та Первомайським МЦ.
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04 травня 2020 року у Міжнародний день протидії булінгу, фахівець Центру Юрій
Чумак провів он-лайн бесіду з підлітками, які є активістами, що згуртувалися навколо
Чугуївського Молодіжного Хабу «CITY».

13 травня 2020 року працівники Центру організували спільний вебінар з Харківською
ромською громадською організацією «Чачімо». За допомогою скайп-зв’язку обговорили
особливості виховання та традиції в ромських спільнотах, питання дотримання прав ромів та
надання їм безоплатної правової допомоги.
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14 травня 2020 року на сторінці Центру у Facebook було розміщено правову
відеоконсультацію «Правила вивозу дитини за кордон». Яку надав юрист Центру Руслан
Малявін.

20 травня 2020 року в рамках курсу «Громадянської освіти» учні 10-го класу КлугиноБашкирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. Чугуєва дізналися про права
неповнолітніх при спілкуванні з поліцією.
Он-лайн урок на дану тематику провів для них фахівець Центру Юрій Чумак. Захід
відбувся 20 травня за допомогою платформи Zoom.
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20 травня 2020 року для учнів 9-А класу Клугино-Башкирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів м.
Чугуєва відбувся он-лайн урок правознавства, присвячений запобіганню булінгу та
кібербулінгу у підлітковому середовищі.
Захід у форматі Zoom-конференції провів фахівець Центру Юрій Чумак – у співпраці з
вчителькою історії та правознавства Клугино-Башкирівської школи Юлією Жигловою.

21 травня 2020 року представник Центру Юрій Чумак провів онлайн-урок з
використанням мультиплікаційного фільму «Ти і поліція», для учнів 9-х класів школи №7
міста Чугуєва. Захід відбувся із використанням платформи Zoom.
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22 травня 2020 року на сторінці Центру у Facebook було розміщено правову
відеоконсультацію «Боргові розписки: правові аспекти», яку провів юрист Центру Руслан
Малявін.

28 травня 2020 року заступник начальника відділу «Дворічанське бюро правової
допомоги» Вікторія Савченко організувала он-лайн круглий стіл за допомогою viberвідеозв’язку з працівниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дворічанської
районної державної адміністрації на тему: «Що робити, якщо зникла дитина?».
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29 травня 2020 року проблематику запобігання та протидії торгівлі людьми
обговорили в он-лайн представник Центру Юрій Чумак та очільниця Харківської міської
організації Міжнародної організації «Жіноча громада» Ольга Білецька.
З цього матеріалу підготовлено правове відео.

01 червня 2020 року представник Центру Юрій Чумак обговорив в он-лайн
проблематику домашнього насильства з Сергієм Велигодським – експертом з питань
запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.
З цього матеріалу підготовлено правове відео.
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05 червня 2020 року на каналі БПД «PravoTok» у TikTok опубліковано чергове відео,
надіслане Чугуївським МЦ з надання БВПД:
https://www.tiktok.com/@ualegalaid/video/6834462466487930118
Ролик приурочений до Міжнародного дня захисту дітей.
Акторкою є Селіна Варвара (9 років), м. Чугуїв.

17 червня 2020 року до смт Малинівка завітали представник Центру Юрій Чумак та
керівниця Харківської міської організації «Жіноча громада» Ольга Білецька.
Чугуївським МЦ підписано меморандум про співпрацю з ГО «Жіноча громада». Дана
організація є партнером Офісу Координатора ОБСЄ в Україні і Департаменту соціального
захисту населення Харківської обласної державної адміністрації у реалізації заходів у галузі
протидії торгівлі людьми.
Під час зустрічі, яка, до речі, проводилися з дотриманням вимог «адаптивного»
карантину, обговорювалися потреби громади у питанні протидії сучасному рабству та в
отриманні безоплатної правової допомоги тим, хто її потребує.
На завершення заходу Юрій Чумак презентував правові листівки та пам’ятки,
розроблені державною системою #БПД, а також надав правові консультації 2-м мешканцям
Малинівки в рамках роботи мобільного пункту.

14

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2020 року

17 червня 2020 року аналогічні заходи були проведені в Чкаловській ОТГ.

19 червня 2020 року фахівець Центру Юрій Чумак провів у Харківському соціальному
гуртожитку правопросвітницький захід, присвячений запобіганню кібершахрайства.
По його закінченні, в рамках діяльності дистанційного пункту, він надав правові
консультації 2-м особам. Їхні питання стосувалися житлового права.

Захід 1.1.3
Розробка та / або розповсюдження інформаційних друкованих та електронних матеріалів
(зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової
аудиторії серед населення в тому числі в підприємствах, установах, організаціях,
навчальних закладах
Заплановано: 3
Протягом звітного періоду заходи із розповсюдження серед населення, підприємств,
установ та організацій інформаційні буклети системи БПД з різних правових питань
проводилися лише в он-лайн режимі через введені карантинні обмеження.
Електронні матеріали право правового характеру розповсюджувались на офіційних
сторінках партнерів, сторінках Facebook, тощо у вигляді правопросвітницьких статей.
Захід 1.1.5
Висвітлення/поширення у ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах інформації про
роботу системи БПД (трансляція соціальних аудіо – та відеороликів на правову
тематику, проведені заходи, правову інформацію), поширення інформації щодо посилення
сервісів інститутів правових громад
Заплановано: 2
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Протягом ІІ кварталу 2020 року Центром та його структурними підрозділами постійно
здійснювались публікації у ЗМІ з питань роз’яснення гарантованих Конституцією та законами
України прав у різних сферах життя громад, в тому числі розміщувались на офіційних вебсайтах партнерів, а у зв’язку із введенням карантину відповідна робота була посилена,
наприклад:
«Встановлення фактів, які мають юридичне значення» за посиланням:
http://rr-borova.gov.ua/novyny/2353-vstanovlennia-faktiv-iaki-maiut-iurydychne-znachennia
«Робота державних органів під час карантину» за посиланням:
http://borova-rda.kh.gov.ua/news/582/72965
«Обережно, шахрайство! Що робити, якщо на вас оформили кредит» за посиланням:
http://borova.info/rubriki/oberezhno-shaxrajstvo-shho-robiti-yakshho-na-vas-oformili-kredit.html
«Програму відновного правосуддя для неповнолітніх поширено на всю територію України» за
посиланням:
http://borova-rda.kh.gov.ua/news/159/73524
«Особливості трудових відносин під час карантину» за посиланням:
http://borova-rda.kh.gov.ua/news/582/74032
«Боргова розписка: все, що варто знати» за посиланням:
http://borova.info/rubriki/borgova-rozpiska-vse-shho-varto-znati.html
«Право на відпустку без збереження заробітної плати в умовах карантину» за посиланням:
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/229/72850
«Запровадження карантину не є підставою для звільнення працівників» за посиланням:
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/230/73213
«Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю» за посиланням:
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/73521
«Арешт зарплатних коштів. Як захистити свої права» за посиланням:
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/230/75538
«Дистанційна (надомна) робота – нові трудові зміни під час карантину» за посиланням:
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12424
«Споживче кредитування в умовах карантину» за посиланням:
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12473
«Як працівникам захистити свої права під час карантину» за посиланням:
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12474
«Якщо ви втратили паспорт» за посиланням:
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12677
«Як купувати безпечно в інтернеті» за посиланням:
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12793
«Відпустка без збереження заробітної плати на час карантину - право чи обов’язок
працівника?» за посиланням:
http://kuprayrada.gov.ua/news/id/19059
http://kupyansk-rada.gov.ua/news/id/14551
«Мін’юст, система БПД, Юнісеф та USAID співпрацюватимуть у сфері захисту прав дітей» за
посиланням:
http://kupyansk-rada.gov.ua/news/id/14858
http://kuprda.gov.ua/news/id/17585
http://kuprayrada.gov.ua/news/id/19337
«Відбір серед адвокатів» за посиланням:
http://kuprda.gov.ua/news/id/17584
«Проведення дистанційної виробничої наради щодо здійснення соціальної роботи з сім'ями,
дітьми та молоддю в умовах карантину та надзвичайної ситуації» за посиланням:
http://kuprda.gov.ua/news/id/17468
«Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною» за посиланням:
http://kupyansk-rada.gov.ua/news/id/15289
«Права дітей»
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
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http://shevrayrada.gov.ua/news/id/704
«Дистанційна (надомна) робота – нові трудові зміни під час карантину»
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12424
«Зміни в трудовому законодавстві під час карантину»
«Споживче кредитування в умовах карантину»
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12473
«Як працівникам захистити свої права під час карантину»
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12474
«Якщо ви втратили паспорт»
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12677
«Як купувати безпечно в інтернеті»
http://dvorichna-rda.gov.ua/news/id/12793
Виступи на радіо:
«Зміни в трудовому законодавстві під час карантину»;
«Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права»;
«Відповідальність за порушення умов карантину»;
«Незаконне звільнення працівника»;
«Здійснення Шевченківським бюро правової допомоги прийому громадян в умовах
карантину»;
«Відпустка за свій рахунок на період карантину»;
«Строк вступу в спадщину»;
«Договір міни»;
«Дитина має право….»;
«Захист прав дитини»;
«Конституція – основний закон»;
«Основні права громадян України»
Публікації в друкованих ЗМІ:
«Куди звертатися за допомогою, якщо ви зазнали домашнього насильства»
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Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків

Захід 1.1.7
Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань,
центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
Заплановано: 0
На території обслуговування Центру регулярно проводяться просвітницькі заходи на
базі Чугуївського міжрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» Борівського районного
сектору філії ДУ «Центр пробації», Великобурлуцького РС філії ДУ «Центр пробації»,
Дворічанського РС філії ДУ «Центр пробації», Куп’янського МРВ філії ДУ «Центр пробації»,
сектору в смт Печеніги Чугуївського МРВ філії ДУ «Центр пробації».
02 червня 2020 року начальником відділу «Великобурлуцьке
бюро правової допомоги» проведений правоосвітній захід із
застосуванням viber відеозв’язку з працівникми Великобурлуцького
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації»в
Харківській області на тему: «Захист прав неповнолітніх, які
перебувають на обліку в центрах пробації».

02 червня 2020 року начальником відділу базі Куп’янського МРВ філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області проведено бесіду на тему: «Знаємо та
реалізуємо свої права».
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12 червня 2020 року представник Центру Юрій Чумак зустрівся з працівниками
Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області та клієнтами пробації, що перебувають на обліку в установі.
Правник розповів про права, гарантії та пільги, які надаються в Україні донорам крові
та її компонентів.
На завершення він спільно з заступницею Чугуївського МРВ Центру пробації Мариною
Рябініною провів прийом громадян в рамках діяльності дистанційного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги. Того дня за правовою допомогою звернулося 4 громадян.

17 червня 2020 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро
правової допомоги проведений правоосвітній захід в Великобурлуцькому
районному сектору філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області на тему: «Реалізація права на звернення до
Європейського суду».

26 червня 2020 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги"
Чугуївського МЦ з надання БВПД з нагоди відзначення 26 червня Міжнародного дня
боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу проведено бесіду для осіб,
що перебувають на обліку в Куп’янському МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській на тему: «Відповідальність за зловживання наркотичними засобами».
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Захід 1.1.8
Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових знань,
дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах, навчальних закладах,
службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї та молоді,
відділах/секторах у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, у центрах соціальної
психологічної реабілітації дітей
Заплановано: 4/200
Чугуївський МЦ співпрацює з Харківським обласним соціальним гуртожитком для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.
У ІІ кварталі 2020 року на його базі були проведені такі заходи:
16 квітня 2020 року – Законодавчі норми, що регулюють надання державної допомоги
особам, які мають інвалідність з дитинства – для працівників соціального гуртожитку.
17 квітня 2020 року – Правовий кіноклуб – для мешканців соціального гуртожитку.
19 червня 2020 року – Правопросвітницький захід «Як уберегтися від
кібершахрайства» – для мешканців соціального гуртожитку.
10
червня
2020
року
начальником
відділу
«Великобурлуцьке бюро правової допомоги» проведений
правоосвітній захід з працівниками служби у справах дітей
Великобурлуцької РДА на тему: «Відповідальність за втягнення
дітей до жебракування».

Захід 1.1.9
Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України
Заплановано: 100%
Протягом звітного кварталу головним спеціалістом відділу «Борівське бюро правової
допомоги» надано доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України 1 особі.
Захід 1.1.11
Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для громадських
приймалень, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів та інших
провайдерів щодо надання ними БППД
Заплановано: 2
Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Центру та підпорядкованих
Бюро правової допомоги з метою визначення галузей права, з яких до Центру та його відділів
найчастіше звертаються клієнти: житлове, цивільне та сімейне право. Відповідно до
результатів проведеного аналізу Центром були розроблені методичні рекомендації, буклети, з
метою роз’яснення актуальних правових питань. Зокрема, розроблено 11 методичних
рекомендацій за темами: «Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною»,
«Виселення з житлового приміщення», «Набуття права власності на земельну ділянку під
придбаною нерухомістю», «Звільнення з роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва
і праці», «Кримінальні правопорушення у сфері використання комп’ютерів та комп’ютерних
мереж», «Рішення немайнового характеру», «Як працівникам захистити свої права», «Подання
декларації особою», «Харківгаз нарахування пені», «Звільнення за власним бажанням хоча і
поширена причина звільнення», «Позбавлення батьківських прав». Загальна кількість
направлених матеріалів – 31.
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1.2. БПД-онлайн
Захід 1.2.1
Вивчення потреби та пошук лояльних до системи адвокатів, журналістів, громадських
активістів, представників влади
Заплановано: 1
Протягом ІІ кварталу 2020 року працівниками відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Чугуївського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено вивчення потреби та пошук
лояльних до системи адвокатів, журналістів, громадських активістів, представників влади,
виявлено потребу у взаємодії з адвокатами та укладено 5 контрактів з адвокатами:
- Пухтаєвич Є.В.;
- Сафонова Я.Б.;
- Ганніч К.О.;
- Майорнікова В.Н.;
- Ходаковський Ю.В.
1.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid»
Довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid – це
довідково-інформаційна платформа правових консультацій, в якій кожен може знайти
необхідну інформацію з актуальних правових питань. З грудня 2018 року платформа відкрита
для широкого загалу.
Захід 1.3.1
Складання, розміщення у встановленому порядку юридичних консультацій на основі
типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій
"WikiLegalAid"
Заплановано: 6
Фахівцями Центру ведеться постійна робота з наповнення довідково-інформаційної
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» юридичними консультаціями на основі
типових звернень громадян. Протягом ІІ кварталу 2020 року юристами Центру та Бюро було
розроблено та розміщено 10 статей, які заздалегідь погоджувалися із Координаційним
центром з надання правової допомоги, а саме:
◄ Набуття права власності на земельну ділянку під придбаною нерухомістю.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%
D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D
0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E

◄ Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у 2020 році.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B
5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_
%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D
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0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0
%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B0%D0%
B1%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D1%83_2020_%D1
%80%D0%BE%D1%86%D1%96

◄ Звільнення з роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1
%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0
%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D1%86%D1%96

◄ Рішення немайнового характеру.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B
5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%
D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83

◄ Кримінальні правопорушення у сфері використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D
1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6

◄ Виселення з житлового приміщення, на яке звернуто стягнення.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
_%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%BA%D0%B5_%D0%B7
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D1%8F

◄ Видача дубліката виконавчого документа.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B1
%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%
D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

◄ Порядок проходження виробничої практики студентами та учнями.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D
0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%
B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%8
3%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8

◄ Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96
%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%
D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0
%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%
8E

◄ Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B
7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%
D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1
%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E

Захід 1.3.2
Редагування,підтримання в актуальному стані правових консультацій на основі типових
звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій "WikiLegalAid"
Заплановано: 6
З метою підтримання в актуальному стані правових консультацій у довідковій онлайнплатформі правових консультацій "WikiLegalAid" спеціалістами Центру та Бюро протягом
звітного періоду проводилось редагування розміщених статей шляхом внесення гіперпосилань
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на законодавчі та інші нормативні акти.
1.4. Механізм перенаправлення. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів
надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання ними БПД.
З метою удосконалення надання безоплатної правової допомоги партнерами та
незалежними провайдерами надання безоплатної правової допомоги, а також розвитку мережі
партнерів та незалежних провайдерів працівниками центру протягом кварталу проводилась
робота з актуалізації даних та налагодження зв’язків щодо мережі стейкхолдерів, формувався
реєстр мережі партнерів та незалежних провайдерів надання безоплатної правової допомоги.
Захід 1.4.1
Актуалізація даних та налагодження зв'язків щодо мережі стейкхолдерів.
Формування реєстру мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД
Заплановано: 1
Відповідно до доручення Координаційного центру, у звітному кварталі були внесені
уточнення до Реєстру організацій-партнерів, до якого включено партнерські організації
Центру, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування та інші «особи приватного
права».
Захід 1.4.3
Проведення робочих зустрічей керівників МЦ з представниками органів місцевого
самоврядування (ОМС), державних органів, громадських організацій з метою
налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових
стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного провайдера на рівні територіальних
громад; налагодження співпраці з юридичними клініками
Заплановано: 0
28 травня 2020 року директорка Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги У.-В.І.Кудрик зустрілася з головою Борівської районної
державної адміністрації Беседіним А.О. з метою налагодження співпраці.
16 квітня 2020 року головним спеціалістом відділу «Боріське бюро правової
допомоги» проведено робочу зустріч з новопризначеним головою Борівської районної
державної адміністрації Беседіним А.О. В ході зустрічі обговорено питання співпраці в сфері
правопросвітництва на території району, намічено конкретні заходи та обговорено основні
організаційні питання.

02 червня 2020 року головний спеціаліст відділу «Боріське бюро правової допомоги»
зустрівся з Ізюмським сільським головою Шафраном С.Г., в ході зустрічі обговорено питання
стану правопросвітницької роботи на території сільської ради. Досягнуто домовленості про
співпрацю та взаємне інформування.

23

Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
областях

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

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД

ІІ квартал
2020 року

Захід 1.4.5
Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів
співпраці та напрацювання нових підходів)
Заплановано: 2
З метою консолідації зусиль, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод
людини, зокрема, права осіб на безоплатну правову допомогу, сприяння рівного доступу до
правосуддя незахищених та найменш охоплених ІІ кварталі поточного року було підписано 3
Меморандуми про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги між
Центром та Куп’янським психоневрологічним інтернатом, ГО «Жіноча громада», а також
Громадською Духовно-просвітницткою організацією «ЧАЧІМО».

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД
2.1. Забезпечення отримання клієнтами якісних послу БПД
Захід 2.1.1
Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення укладання
контрактів з адвокатами БПД
Заплановано: 1
Протягом звітного періоду працівниками відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами проведено аналіз статистичних
показників за для виявлення потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД,
за результатом якого виявлено необхідність укладення контрактів з адвокатами.
24
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Працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та
роботи з її надавачами проведено робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД. Під час
зустрічей також звернуто увагу на вивчення потреб адвокатів системи БПД у навчанні з
метою залучення до максимального використання ними комплексної інформаційноаналітичної системи.
Інформацію про проведений захід розміщено на сторінці Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у мережі Facebook за посиланням:
https://www.facebook.com/Chuhuev.Centre.Legalaig/posts/2651088025106786?__tn__=-R.

2.1.5
Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів системи БВПД у навчанні,
навчання адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для залучення
до максимального використання ними комплексної інформаційно-аналітичної системи
Заплановано: 1
В ході проведених протягом ІІ кварталу робочих зустрічей з адвокатами, які надають
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
областях
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БВПД, працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та
роботи з її надавачами також було проведено анкетування, за результатами якого визначено
потреби у навчанні адвокатів.
Захід 2.1.6
Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД
Заплановано: 3
Протягом другого кварталу працівниками відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами щомісячно проводилось узагальнення
кращих практик надання БВПД та двічі матеріали таких практик передавались для поширення
до РЦ.
Захід 2.1.14
Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики,
обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці
Заплановано: 1
Протягом звітного періоду було проведено робочі зустрічі з трьома адвокатами, під час
яких обговорювались проблемні питання, пропозиції щодо шляхів їх вирішення, до відома
адвокатів доведено вимоги щодо дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
2.2. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД
Захід 2.2.2
Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової допомоги
Заплановано: 1
У ІІ кварталі 2020 року директором Чугуївського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Уляною Кудрик було здійснено виїзди до відділів
Бюро правової допомоги з метою проведення моніторингу роботи відділів та надання
методичної допомоги працівникам відділів.
В ході проведеного моніторингу встановлено, що будівлі, в яких розташовані Бюро,
знаходяться у задовільному стані, ремонту фасаду не потребують, проведено Інтернет,
комунальні послуги надаються відповідно до укладених договорів.
Крім того, відділи Бюро правової допомоги, які підпорядковані Центру, забезпечені
вивісками, що розміщені на вході до будівлі, а також біля входу до приміщень встановлені
кнопки виклику працівника для мало мобільних груп населення.

У зв’язку із застосуванням карантинних заходів для стримання поширення
коронавірусної хвороби в України всі приміщення як Центру, так і Бюро, облаштовані 26
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стільцями, столами, на яких розміщено як скриньку «Для звернень громадян», так і відповідну
інформацію щодо профілактичних заходів, що проводяться Центром та Бюро, порядку
отримання громадянами безкоштовної правової допомоги у період карантину, розміщено
зразки заяв та інших необхідних документів, пам’ятки проведення профілактичних заходів
для запобігання інфікування.

2.3. Strategiclitigation
Захід 2.3.1
Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення системних порушень
прав людини
Заплановано: 1
На виконання відповідного заходу Річного плану діяльності Чугуївського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2020 рік, працівниками відділу
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами у ІІ
кварталі було проведено аналіз звернень про надання безоплатної правової допомоги на
предмет виявлення системних порушень прав людини. За результатами проведеного аналізу
зазначених вище порушень не виявлено.
3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав.
3.1. Реалізація прав населення у територіальних громадах
Захід 3.1.1
Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня задоволеності осіб, які
звертаються щодо надання БПД та/або отримали таку допомогу
Заплановано: 1/100
З метою визначення рівня задоволеності осіб, які звертаються до Центру та тих, які вже
отримали безоплатну правову допомогу в приміщенні Центру розташовано скриньку,
розроблено та розміщено біля скриньки анкети з оцінювання якості роботи Центру.
За результатами проведеного опитування, в якому взяли участь більше п’ятидесяти
осіб, що зверталися до Центру для отримання безоплатної правової допомоги, задоволеність
якістю наданих послуг склала 100%, всі опитувані вказали, що вони порадили б своїм
родичам, знайомим, друзям звернутися до Центру для вирішення правових питань. Невисока 27
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кількість опитаних клієнтів БПД пояснюється тими обмеженнями, які були запроваджені в
діяльності Центру у зв’язку із введенням карантину.

Захід 3.1.2
Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги
Заплановано: 20/50
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги громадян сільської
місцевості працівниками Центру та Бюро здійснюються прийоми громадян в рамках роботи
мобільних точок доступу до БПД. В умовах карантинних обмежень ці прийоми здійснювались
он-лайн за допомогою скайп-зв’язку. Так, протягом звітного кварталу здійснено 14 прийомів
громадян, під час яких за безоплатною правовою допомогою звернулась 31 особа. Всім
громадянам була надана відповідна правова допомога у вигляді вичерпних консультацій та
роз’яснень.
Після послаблення карантинних заходів працівниками Центру та Бюро проводились
виїзні прийоми в рамках роботи мобільних точок доступу:
05 червня 2020 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової
допомоги» Ольгою Ляховою здійснено прийом громадян на базі служби у справах дітей
Великобурлуцької районної державної адміністрації.
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17 червня 2020 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової
допомоги» Ольгою Ляховою здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту
доступу до системи БПД при Великобурлуцькому районному секторі філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області.

19 червня 2020 року начальником відділу відділу «Великобурлуцьке бюро правової
допомоги» Ольгою Ляховою здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту
доступу до системи БПД при Великобурлуцькій районній філії Харківського обласного
центру зайнятості.

30 червня 2020 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Бєлік Ольгою було здійснено прийом в селі Аркадівка, в ході якого бажаючим мешканцям
села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку
отримання безоплатної правової допомоги.
Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та Харківській
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Захід 3.1.3
Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до безоплатної правової допомоги
Заплановано: 25/50
Для громадян, які мають потребу в безоплатній правовій допомозі, але в силу різних
причин (географічна віддаленість, відсутність вільного часу тощо) не мають можливості
оперативно звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (бюро правової допомоги) утворені точки доступу до безоплатної правової
допомоги, що функціонують на постійній основі за визначеним графіком в приміщеннях
установ, організацій та закладів.
На території, що знаходиться під юрисдикцією Центру, на сьогоднішній день на
постійній основі діє 21 дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.
Протягом другого кварталу поточного року працівниками Центру та Бюро було
здійснено 30 прийомів громадян в рамках дистанційних пунктів доступу до БПД. Під час
роботи дистанційних пунктів доступу за отриманням консультацій та роз’яснень звернулось
79 осіб, які в повному обсязі отримали запитувану ними інформацію.
У зв’язку із заходами, запровадженими на всій території України, спрямованими на
стримання коронавірусної хвороби, дистанційні пункти прийому громадян з метою надання
безоплатної правової допомоги проводились в он-лайн режимі.
10 квітня 2020 року працював дистанційний пункт доступу до БПД на базі Чугуївської
районної централізованої бібліотечної системи. Керівниця Центру Уляна Кудрик та юрист
Руслан Малявін спілкувалася по skype безпосередньо з бібліотекарками та відповідали на
правові запитання відвідувачів.
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16 квітня 2020 року працював дистанційний пункт доступу до БПД з Харківським
обласним соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – у форматі Skype-зв’язку.
Відповіді на правові запитання надавали начальник відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги Чугуївського МЦ Микола Мазницький, а також
юристи Центру Руслан Малявін і Наталія Мазницька. Юридичні консультації отримали 6
мешканців та працівників гуртожитку.

24 квітня 2020 року в рамках роботи дистанційного пункту, відбулося онлайнконсультування клієнтів пробації на базі Чугуївського міськрайонного відділу філії державної
установи «Центр пробації» в Харківській області. Відповіді на правові питання були надані
3-м клієнтам пробації.
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15 травня 2020 року в рамках роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної
правової допомоги, відбулося онлайн-консультування клієнтів пробації, яке провів за
допомогою скайп-зв’язку юрист Чугуївського МЦ Руслан Малявін. Відповіді на правові
питання були надані 3-м особам.

22 травня 2020 року на базі Чугуївської районної централізованої бібліотечної
системи відбулося Skype-консультування в рамках роботи дистанційного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги.
Консультації надавали юристи Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги Руслан Малявін та Наталія Мазницька. За дистанційною
правовою допомогою звернулися 4 людей, від яких надійшло по декілька запитань.
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05 червня 2020 року на базі Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного
центру зайнятості було започатковано дистанційний пункт доступу до БПД. Юридичне
консультування за допомогою Skype здійснював начальник відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги Микола Мазницький.
Цього дня за правовою допомогою зверталися працівники Чугуївської філії центру
зайнятості. Їх цікавили питання, що стосуються, зокрема, продажу нерухомості та оформлення
пенсії.

Після послаблення карантинних заходів працівниками Центру та Бюро проводились
виїзні прийоми в рамках роботи мобільних точок доступу, наприклад:
12 червня 2020 року представник Чугуївського місцевого центру з надання БВПД
Юрій Чумак зустрівся з працівниками Чугуївського міськрайонного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області та клієнтами пробації, що перебувають на
обліку в установі.
Правник розповів про права, гарантії та пільги, які надаються в Україні донорам крові
та її компонентів. На завершення він спільно з заступницею Чугуївського МРВ Центру
пробації Мариною Рябініною провів прийом громадян в рамках діяльності дистанційного
пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Того дня за правовою допомогою 33
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звернулося 4 громадян.
17 червня 2020 року начальником відділу «Великобурлуцьке бюро правової
допомоги» Ольгою Ляховою здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту
доступу до системи БПД при Великобурлуцькому районному секторі філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області.

19 червня 2020 року начальником відділу відділу «Великобурлуцьке бюро правової
допомоги» Ольгою Ляховою здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту
доступу до системи БПД при Великобурлуцькій районній філії Харківського обласного
центру зайнятості.

23 червня 2020 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги»
Ольгою Бєлік було проведено дистанційний пункт прийому громадян з надання безоплатної
правової допомоги створеному при Шевченківському районному секторі Філії установи
"Центр пробації" в Харківській області. В ході заходу присутнім було проведено бесіду на
теми: «Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина» та «Відповідальність за
зловживання наркотичними засобами»".

Захід 3.1.4
Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
Заплановано: у разі звернення
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям
населених пунктів працівниками центру надається адресна правова допомога. Так, протягом ІІ
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кварталу поточного року було здійснено 5 виїздів до громадян похилого віку для надання їм
консультацій та роз’яснень з правових питань.
Захід 3.1.5
Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з Бюро правової допомоги для
громад, партнерів та ЗМІ
Заплановано: 1
У ІІ кварталі 2020 року на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги
розміщено звіт про виконання плану діяльності Центру у І кварталі, а також Інформаційну
довідку до вказаного звіту:
https://www.legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/zv-cnuhuev-2020-1-kv.pdf
https://www.legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/id-chuguiv-2020-1-kv.pdf

3.2. Відновне правосуддя / Медіація
Захід 3.2.2
Збільшення мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД
Заплановано: 1
З метою збільшення мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД
протягом ІІ кварталу були підписані Меморандуми про спільну діяльність щодо надання
безоплатної правової допомоги між Центром та ГО «Жіноча громада».
Захід 3.3.2
Забезпечення надання БППД з питань пов'язаних з земельними правовідносинами у
письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання
Заплановано:100%
У звітному періоді звернень щодо надання безоплатної первинної правової допомоги з
питань, пов’язаних із земельними правовідносинами не надходило.
Захід 3.3.5
Написання статей з питань земельних правовідносини у довідково-інформаційній
платформі правових консультацій «WikiLegalAid»
Заплановано: 1
У довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»
розміщено 1 матеріал на тему: «Набуття права власності на земельну ділянку під придбаною
нерухомістю».
Захід 3.3.6
Проведення правопросвітницьких заходів з питань земельних правовідносин
Заплановано: 7/30
Через впровадження карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 правопросвітницькі заходи з питань земельних правовідносин проводились лише
після послаблення карантинних обмежень.
12 червня 2020 року начальником відділу «Куп’янське бюро правової допомоги»
Ларисою Шепіловою для працівників Куп’янського МРВ філії Державної установи «Центр
пробації» в Харківській області прочитано лекцію на тему: «Земельні спори: теорія і практика
їх вирішення».
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19 червня 2020 року начальником відділу «Великобурлуцьке
бюро правової допомоги» Ольгою Ляховою проведений правоосвітній
захід на тему: «Отримання безоплатної земельної ділянки та порядок її
приватизації» з працівниками Великобурлуцької районної філії
Харківського обласного центру зайнятості.

24 червня 2020 року начальником відділу проведено бесіду для працівників
Куп’янського районного будинку культури на тему: «Оформлення договору оренди земельної
ділянки», «Конституційні права та обов’язки громадян». Під час заходу обговорено порядок
укладання договору оренди земельної ділянки та проведення його державної реєстрації.
Окремо приділено увагу акту приймання – передачі земельної ділянки.

24 червня 2020 року заступником начальника відділу за сприянням виконуючої
повноваження голови Лісностінківської сільської ради Федосєєвої Г.О. було проведено
онлайн-лекцію на тему: «Особливості захисту прав на землю». В онлайн-лекції взяли участь
працівники Лісностінківської сільської ради Куп'янського району та жителі села Лісна Стінка.
Після лекції учасникам були надані відповіді на їх запитання та направлено посилання на
єдиний канал правових клубів PRAVOKATOR у YouTube для перегляду цікавої та актуальної
інформації.
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Захід 3.3.7
Проведення виїзного консультування з питань земельних правовідносин
Заплановано: 7/30
Через впровадження карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 виїзні консультування з питань земельних правовідносин не проводились.
Вищезазначені заходи плануються до проведення в наступному карталі.
4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною
4.1. Вдосконалення управління системою БПД
Захід 4.1.1
Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні за напрямок
особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, обмін досвідом
між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення позитивного
досвіду
Заплановано:1
Навчання працівників спрямоване на послідовне удосконалення професійних знань,
умінь і навиків, зростання майстерності, професії, направлене на підтримку і удосконалення
професійного рівня, знань і умінь персоналу.
З метою підвищення якості надання послуг, удосконалення професійного рівня, знань і
умінь працівники Центру постійно підвищують кваліфікацію шляхом участі в он-лайн
вебінарах, семінарах та тренінгах.
Так, протягом ІІ кварталу 2020 року фахівці Центру прослухали низку он-лайн
вебінарів та семінарів, які проводилися спеціалістами Мережі правових клубів
PRAVOKATOR. Загальна кількість зазначених заходів, в яких взяли участь працівники
Центру перевищує 200 заходів.
Захід 4.1.4
Організація та участь у засіданнях Керівної ради
Заплановано: 1
18 червня 2020 року директорка Центру Уляна Кудрик взяла участь у засіданні
Керівної ради, під час якого обговорювалися питання стану фінансування потреб системи
БПД, шляхів покращення роботи у комунікаційному та право просвітницькому напрямках,
визначення Критеріїв оцінки діяльності місцевих центрів тощо.
Захід 4.1.6
Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань організації роботи,
проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою прийняття
управлінських рішень
Заплановано: 1
З метою підвищення показників діяльності та якості надання правової допомоги, а
також для вирішення поточних питань в ІІ кварталі 2020 року Уляною Кудрик було проведено
робочу нараду з працівниками з питань організації роботи, вирішення проблемних питань, які
виникають під час виконання завдань та обов’язків.
Захід 4.1.7
Навчання персоналу, внутрішнє навчання для працівників МЦ, в тому числі бюро правової
допомоги у відповідності до їх потреби (надання БППД та БВПД, робота з адвокатами,
управління персоналом, фінансами, аналіз діяльності, ІТ, комунікації тощо)
Заплановано: 1
Директором Центру Уляною Кудрик постійно ведеться комунікація з працівниками як
Центру, так і Бюро. З метою вирішення проблемних питань, що виникають під час надання
послуг клієнтам, директором проводяться скайп-конференції в працівниками Бюро, під час
яких роз’яснюються питання, які виникають у співробітників під час консультування або
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надання вторинної правової допомоги.
Так, протягом ІІ кварталу 2020 року, було проведено 4 таких заходи комунікації.
Захід 4.3.2
Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладення договорів про співпрацю
Заплановано: 1
З метою консолідації зусиль, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод
людини, зокрема, права осіб на безоплатну правову допомогу, сприяння рівного доступу до
правосуддя незахищених та найменш охоплених ІІ кварталі поточного року було підписано 3
Меморандуми про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги між
Центром та Куп’янським психоневрологічним інтернатом, ГО «Жіноча громада», а також
Громадською Духовно-просвітницткою організацією «ЧАЧІМО». Однак, наразі організації
розглядають питання щодо утворення точок доступу до БПД.
Захід 4.4.1
Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу
Заплановано: 1
У ІІ кварталі 2020 року проведено аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та
кількості точок доступу до БПД. За результатами проведеного аналізу вбачається, що
кількість наявних точок доступу до БПД на сьогоднішній день є достатньою, а організаціїпартнери потреби в утворенні нових точок доступу не мають.
Захід 4.4.2
Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД
Заплановано: 1
На ІІ квартал 2020 року відповідно до Плану асигнувань загального фонду бюджету
ПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги» заплановано 8990,00 грн.. Від адвокатів надійшло актів на суму
8989,34 грн. Всі акти зарєстровані в органах ДКСУ та оплачені. Залишок відкритих
асигнувань станом на 01.07.2020 року становить 0,66 грн.
Таким чином, всі кошти, заплановані для виплати на звітних період використані.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року відсутня.
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Розділ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
За період з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року Центром та Бюро було
зареєстровано 1468 звернень клієнтів, надано 1468 правових консультацій, прийнято 52
письмових звернення про надання БВПД.
Упродовж звітного періоду зареєстровано 52 письмові заяви про надання БВПД, за
результатами розгляду яких прийнято 52 рішення про надання БВПД; видано 51 наказ
працівникам Центру та Бюро та 1 доручення адвокату.
2.1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів
Кількість
Кількість
Кількість
отриманих
Кількість
перенаправлень
Найменування
наданих
письмових
зареєстрованих
до інших
відділу МЦ
правових
звернень
звернень
провайдерів
консультацій про надання
БПД
БВПД

Чугуївський МЦ

367

349

18

0

Відділ «Борівське
бюро правової
допомоги»

63

63

0

0

Відділ
«Великобурлуцьке
бюро правової
допомоги»

156

152

4

0

Відділ
«Дворічанське бюро
правової допомоги»

74

71

3

0

Відділ «Куп’янське
бюро правової
допомоги»

548

527

21

0

40

39

1

0

220

215

5

0

1468

1416

52

0

Відділ «Печенізьке
бюро правової
допомоги»
Відділ
«Шевченківське
бюро правової
допомоги»
Разом
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У звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань:
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Житлове право
Земельне право
Кримінальне право
Кримінальний ПРОЦЕС
Пенсійне право
Податкове право
Сімейне право
Спадкове право
Трудове право
Цивільне право
Цивільний ПРОЦЕС
Соціальне забезпечення
Виконання судових рішень
Інші питання

2,04%
0,89%
7,77%
5,45%
1,98%
0,82%
4,02%
0,48%
15,05%
7,22%
5,04%
12,40%
11,44%
6,13%
2,93%
16,35%

Діаграма 1. Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань

Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
17%

2%

Житлове право
1%

8%

Земельне право
5%

3%
6%

2%
1%
4%
0%

Кримінальне право
Кримінальний ПРОЦЕС
Пенсійне право
Податкове право
Сімейне право
Спадкове право

16%

11%

Трудове право
Цивільне право

12%

5%

7%

Цивільний ПРОЦЕС
Соціальне забезпечення
Виконання судових рішень
Інші питання
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У звітному періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до статі, розподілилась
наступним чином: чоловіків –37%, жінок –63%.

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю

чоловіки
37%

жінки
63%

У звітному періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до віку, розподілилась
наступним чином:
до 18 років
від 18 до 29 років включно
від 30 до 39 років включно
від 40 до 49 років включно
від 50 до 59 років включно
від 60 до 69 років включно
від 70 до 79 років включно
понад 80 років

0,71%
15%
19%
20%
19%
16%
8%
2%
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком

від 70 до 79 років
включно
8%

понад 80 років.
2%

до 18 років
1%

від 18 до 29 років
включно
15%

від 60 до 69 років
включно
16%

від 30 до 39 років
включно
19%

від 50 до 59 років
включно
19%

від 40 до 49 років
включно
20%

За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було
зареєстровано від:
Малозабезпечені особи
Особи з інвалідністю
Ветерани та УБД
ВПО
Діти без окремих категорій

27
11
9
3
2

51,92%
21,15%
81,82%
33,33%
3,85%

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

6%

4%
Малозабезпечені особи

17%

Особи з інв алідністю
52%

Ветерани та УБД
ВПО
Діти без окремих категорій

21%
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Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний
квартал:
здійснено 14 мобільних виїздів. На постійній основі діє 21 дистанційний
пункт доступу до БПД, в рамках яких здійснено 30 прийомів громадян.
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень під час виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних
консультаційних пунктів склала 110 осіб, із них: 79 осіб звернулися за отриманням
правових консультацій та роз’яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД, а 31
особа – до мобільних пунктів;
до того ж, 12 осіб отримали правові консультації в онлайні поза межами
роботи дистанційних пунктів;
проведено 119 правопросвітницьких заходів, серед них 53 – в онлайні, у них
взяли участь (переглянули) 5051 людина;
кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-сайтах/порталах та
озвучено інформаційних матеріалів з питань надання БВПД – 117 публікації ЗМІ;
1 клієнту надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

2.2 Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі
Адресна Кількість
допомог виступів у
а
ЗМІ(виступ
и на радіо, Кількість
Т/Б,
клієнтів,
Кількість
Кількість
Кількість
публікації
яким
здійснени
проведених
Найменування
виїздів
на оф.
надано
х виїздів
право
відділу МЦ
дистанційни
сайтах ОМС доступ до
мобільних
просвітницьки
х пунктів
та орг. держ. електрони
пунктів
х заходів
влади, без х сервісів
урахування
МЮ
публ. в соц.
мережі
“Facebook”)

Чугуївський МЦ

3

10

29

Відділ «Борівське
бюро правової
допомоги»

1

1

5

8

Відділ
«Великобурлуцьк
е бюро правової
допомоги»

1

2

15

5

1

50

1
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Відділ
«Дворічанське
бюро правової
допомоги»
Відділ
«Куп’янське бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Печенізьке бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Шевченківське
бюро правової
допомоги»
Разом

ІІ квартал
2020 року

2

5

11

1

5

4

10

28

3

16

2

1

11

22

1

1

20

10

14

30

119

5

117

1
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Наша адреса:
вул. Старонікольська, 27-А,
м. Чугуїв, Харківська обл. 63503
тел. (05746) 40-127
chuhuyiv.kharkiv@legalaid.kh.ua

Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103
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