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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними. 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



 

 

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

• Організація роботи виїзних консультаційних пунктів, проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів у дитячих будинках, школах- інтернатах та ін. навчальних закладах. 

1 червня 2017 року головним спеціалістом Печенізького 

бюро правової допомоги для дітей в пришкільному таборі 

Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст. проведено правове  інформування  на 

тему «Знай та захищай свої права», під час якого дітям були 

роз’яснені їх права, ознайомлено дітей з організаціями, які 

повинні забезпечувати дотримання прав дитини та надавати 

допомогу дітям у разі порушення їх прав, в тому числі 

проінформовано про можливості отримання правового захисту в 

Печенізькому бюро правової допомоги.  Під час проведення 

заходу в пришкільному таборі та свята на площі  селища серед дітей були  розповсюджені 

розроблені бюро пам’ятки про права дитини.   

01.02.2017 року, головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малій О.Г. прийняв 

участь у заходах приурочених до Дня захисту дітей. Зокрема, спільно з Ізюмською сільською 

бібліотекою та сільським клубом проведено інформаційну годинуна тему: «Є дитина і є Світ», 

надано методичні рекомендаціїпо оформленню куточків права та проведено  правовий відео-

урокв Ізюмській загальноосвітній школі. Загальна кількість учасників –60 осіб. 

• Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у центрах соціальних служб для дітей сім’ї 
та молоді. 

13.06.2017р.  - відділом "Печенізьке бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Печенізького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді відповідно до визначеного графіку. За консультацією звернулися –1 особа, якій надано 

2 консультації. 

• Організація та проведення у навчальних закладах заходів інформаційного характеру (уроків 
правових знань, дискусій, бесід тощо). 

14.04.2017 року заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД, начальником служби у справах дітей 

Куп'янської районної державної адміністрації та головним  

спеціалістом  Куп'янського міськрайцентр зайнятості 

проведено спільний правоосвітній захід для учнів 

Глушківської школи І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради 

Харківської області в ході якого висвітлено теми: "Права та 

обов'язки неповнолітніх осіб", "Право кожного на працю". 

Після закінчення заходу заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" працівникам школи та учням 

були надані юридичні консультації та роз'яснення законодавства.  

23.05.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД, 

головним спеціалістом Куп'янського міськрайцентр зайнятості, 

начальником та головним спеціалістом служби у справах дітей 

Куп'янської районної державної адміністрації проведено спільний правоосвітній захід для 

учнів Глушківської школи І-ІІІ ступенів, Колісниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 



 

 

Новоосинівської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області в ході якого 

висвітлено теми: "Праця неповнолітніх", "Право у нашому житті". Після закінчення заходу 

заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" працівникам школи та 

учням були надані юридичні консультації та роз'яснення законодавства.  

1 червня 2017 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 

заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД проведено годину спілкування для 

дітей літнього табору денного перебування Куп'янської гімназії №1 на 

тему: "Чи знаєш ти свої права?". В ході заходу 

дітей проінформовано про їх права, обов'язки та 

обговорено механізми захисту порушених прав. 

07.06.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з БВПД на базі міської 

бібліотеки № 1 управління культури, молоді та спорту Куп'янської 

міської ради проведено диспут для дітей пришкільного оздоровчого 

табору "Барвінок" Куп'янської ЗОШ № 4 на тему: "Знаємо та 

реалізуємо свої права". В ході якого обговорено права, обов'язки малолітніх дітей та механізми 

захисту порушених прав. Дітлахи жваво обговорювали свої права 

та обов'язки, приводячи приклади з особистого життя. 

12.06.2017 року заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД спільно з спеціалістами служби у справах дітей 

Куп'янської районної державної адміністрації та Куп'янського 

міськрайцентр зайнятості проведено правоосвітній захід для 

учнів Куп'янського професійного аграрного ліцею в ході якого 

висвітлено теми: " Особливості праці 

неповнолітніх","Твоя правова культура". Після закінчення заходу 

заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

працівникам ліцею та учням були надані юридичні консультації та 

роз'яснення законодавства.  
07.06.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського МЦ з БВПД на базі міської 

бібліотеки № 1 управління культури, молоді та спорту 

Куп'янської міської ради проведено диспут для дітей 

пришкільного оздоровчого табору "Барвінок" Куп'янської ЗОШ № 4 на тему: "Як 

жити по Закону". 

15.05.2017 року, головним спеціалістом відділу “Шевченківське бюро 

правової допомоги” Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, спільно з представниками Шевченківського 

РЦСССДМ та ССД Шевченківської РДА, для 

учнів Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст., було 

проведено тематичний лекторій з нагоди Дня матері та Дня 

сім»ї , в ході якого було роздано учням методичні матеріали 

з правової тематики. 

02.06.2017 року 

головним спеціалістом відділу 

«Шевченківське бюро 

правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 

правове обговорення на тему: «Дитина в правовому полі 

України» з дітьми Василенківської ЗОШ та надано їм юридичну літературу. 

02.06.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведено правову гру для дітей Василенківського сезонного дитячого садочку.  



 

 

01.06.2017 року головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прочитано лекцію на тему: «Я маю право….» для дітей Комунального закладу Шевченківський 

дитячий будинок інтернат. 

01.06.2017 року головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведено обговорення на тему: «Я вмію захищати свої права» для учнів 

Шевченківського професійного аграрного ліцею. 

01.06.2017 року головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було здійснено обговорення на тему: «Мої права» з дітьми Дошкільного навчального закладу 

«Калинка». 

 
23.06.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було здійснено обговорення на тему: «Права дітей на прикладах казкових героїв» з дітьми 

Дошкільного навчального закладу «Калинка». 

13.06.2017р. головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги Малій О.Г. 

прийняв участь у проведенні  заходу на тему: «Толерантний світ -світ правовий», 

організований  за участі Борівського бюро правової допомоги, Ізюмської ЗОШ та Ізюмської 

сільської бібліотеки. Присутні на бесіди учніта вчителіознайомлені з основними поняттями 

толерантного, правового життя в суспільстві. Використано ігрові форми навчання. 

13 квітня 2017 року у Кочетоцькій загальноосвітній санаторній школі-інтернаті 

Харківської обласної ради пройшов урок-тренінг «Про права і правоохоронців», який провів 

Чугуївський місцевий центр. 

28 квітня Чугуївським МЦ було проведено урок-тренінг «Про права і правоохоронців» в 

Камянорузькому навчально-виховному комплексі. 
На початку травня у м. Чугуєві Харківської області були проведені правоосвітні уроки-

тренінги для молоді «Про права і правоохоронців». 3 травня до студентів Чугуївського 
професійного ліцею, а 4 травня – до старшокласників загальноосвітньої школи №8 завітали 
представники Чугуївського МЦ. 

У Чугуївському районі були проведені правоосвітні уроки-тренінги для молоді «Проти 
домашнього насильства – разом із поліцією». 11 травня до учнів Кочетоцької загальноосвітньої 
школи, а 12 травня – до старшокласників Есхарівської ЗОШ завітали представники 
Чугуївського МЦ. 

19 травня у Чугуєво-Бабчанському лісному коледжі відбувся урок-тренінг для молоді 
«Проти домашнього насильства – разом із поліцією». 

15 червня 2017 року в Чугуєві відбувся семінар-тренінг «Кодекс 
кращих практик участі громадськості в процесі прийняття рішень. 
Налагодження комунікації між громадою, ЗМІ та владою». Депутати 
Чугуївської міської ради, сільських і селищних рад Чугуївського району, 
їх помічники, громадські активісти та журналісти підвищили свою 
компетентність у питаннях розвитку громад. 

21 червня 2017 року на базі Арт-клубу «Чемодан» відбувся правоосвітній 
інтерактивний тренінг «Про права і правоохоронців» для педагогів та вихованців Чугуївського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської 
області. 



 

 

 
 

• Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у приміщеннях сільських, селищних та 
міських рад. 

06.04.2017  відділом "Печенізьке бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

проведено виїзний мобільний консультаційний пункт для 

мешканців Мартівської сільської ради. За консультацією 

звернулося 3 особи з питань цивільного, земельного та 

спадкового законодавства.  

14.04.2017 - заступником начальника відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання БВПД проведено виїзний мобільний консультаційний 

пункт для мешканців Петропавлівської та Глушківської сільськиої ради. За консультацією 

звернулося 5 осіб з питань трудового, земельного, сімейного законодавства та соціального 

забезпечення. 

27.04.2017, 05.05.2017 - заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний мобільний 

консультаційний пункт для мешканців Петропавлівської та Глушківської сільської ради. За 

консультацією звернулося 4 особи з питань  земельного та трудового законодавства. 

Заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний мобільний консультаційний пункт для 

мешканців села Новосиново, Глушківка, Колісниківка, Моначинівка та Смородьківка. За 

консультацією звернулося 11 осіб з питань  земельного, трудового, спадкового законодавства 

та з питань соціального забезпечення. 

24 березня 2017 керівниками організацій здійснено виїзд 

до с. Першотравневе Дворічанського району, яке знаходиться на 

відстані близько 30 кілометрів від районного центру. Вказане 

село є досить маленьким, проте за правовою допомогою 

звернулось 11 осіб. Було надано консультації з сімейних, 

спадкових, земельних питань, питань соціального забезпечення 

населення та виконання судових рішень. Розміщено оголошення 

про бюро та буклети з вказаною контактною інформацією та 

адресою.  

12 квітня 2017 року здійснено виїзд до Миколаївської 

сільської ради Дворічанського району. Під час виїзду заступником 

начальника відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» 

Чугуївського МЦ з надання БВПД громадянам було повідомлено 

про можливе надання безоплатної первинної правової допомоги в 

Дворічній та доступ до вторинної 

правової допомоги через Дворічанське 

бюро. Надано 6 індивідуальних консультацій, більшість склали 

питання зі сфери земельного права та спадкування.  
 

13 квітня 2017 року відбувся спільний виїзд до Лиманської 

Другої сільської ради Дворічанського району, проведений 

заступником начальника відділу «Дворічанське бюро правової 

допомоги» Чугуївського МЦ з надання БВПД та керівником 

Дворічанського Офісу Мережі Правового Розвитку . Було надано 5 індивідуальних 

консультацій з земельних, житлових та спадкових питань. Пролунали і питання від голови 

сільської ради. 



 

 

18 квітня 2017 року заступником начальника відділу «Дворічанське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання БВПД Юлією 

Рябенко та керівником Дворічанського Офісу Мережі правового 

розвитку Віталієм Бабикою здійснено виїзд до громади 

Пісківської сільської ради, де проведено особистий прийом 

громадян на базі Топільської загальноосвітньої школи. Слід 

зауважити на тому, що віддаленість цього селища від районного 

центу складає більше 30 км. До відома присутніх була доведена 

інформація про роботу та функції Дворічанського бюро правової 

допомоги та Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку, після чого надано 6 

індивідуальних консультацій, зокрема, з питань соціального 

забезпечення населення, порядку призначення субсидій та 

земельних питань. 

16 травня 2017 року заступником начальника відділу 

«Дворічанське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД Юлією Рябенко та 

керівником Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку 

Віталієм Бабикою здійснено виїзд до Токарівської сільської 

ради, де проведено особистий прийом громадян на базі. До 

відома присутніх була доведена інформація про роботу та функції Дворічанського бюро правової 

допомоги та Дворічанського Офісу Мережі правового розвитку, після чого надано 6 

індивідуальних консультацій, зокрема, з питань соціального забезпечення населення, порядку 

призначення субсидій та земельних питань.  
18 травня 2017 року здійснено мобільний консультаційний пункт у селі Мечніково 

Дворічанського району Харківської області, де громадян було поінформовано про доступ до 
безоплатної вторинної правової допомоги, згодом надано 5 індивідуальних 
консультацій. 

19 травня 2017 року юристи виїздили до громади села Добролюбівка 

Дворічанського району, де було надано 4 консультації з сімейних, земельних та 

договірних питань. 

02.06.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро 

правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було здійснено прийом громадян з наданням 

юридичних консультацій мешканцям Василенкіської сільської ради, також 

громадянам та працівникам сільради було надано юридичну літературу, , а також 

проведено робочу зустріч з працівниками сільради з питань розширення доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги. 

29.06.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське 

бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено виїзний  прийом 

громадян в приміщенні Новомиколаївської сільської ради, також, з нагоди 

Дня Конституції України, було прочитано лекцію для працівників сільради 

та відвідувачів на тему: «Конституція в нашому житті», разом з тим було 

розповсюджено правову літературу. 

15.05.2017 року, головним спеціалістом Борівського бюро правової 

допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено виїзний прийом громадян в селі Піски Радьківські, який відбувся в приміщенні 

сільської бібліотеки. Правову допомогу отримали дві особи. 

18.05.,08.06.2017-головним спеціалістомвідділу "Борівськебюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзніприйоми громадяндля жителів с. 

Піски-Радьківські та с. ІзюмськеБорівського району. За консультацією звернулося -5осіб. 

 

 

 



 

 

• Проведення інформаційно-просвітницьких заходів в державних установах та органах місцевого 
самоврядування. 

07 квітня 2017 року Печенізьким бюро правової допомоги 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  спільно з Чугуївською правозахисною групою в 

Печенізькому районному центрі зайнятості проведено тренінг  для  

внутрішньо переміщених осіб та прийом громадян в дистанційному  

консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги. 

В ході тренінгу здійснювався моніторинг проблем з яким 

стикаються внутрішньо переміщені особи, надавалась правова 

допомога, роз’яснення.  

18.04.2017р. - головним спеціалістом Печенізького бюро правової допомоги Любов 

Чорномор спільно з Печенізьким районним центром зайнятості 

проведено тренінг  на тему «Як отримати земельну ділянку для 

ведення індивідуального селянського господарства». 

11.05.2017р. - головним спеціалістом Печенізького бюро 

правової допомоги Любов Чорномор в комунальній установі  

«Печенізький територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Печенізької районної ради 

Харківської області проведено тренінг «Ознайомлення з онлайн-

сервісами Мін’юсту».  

31 травня 2017 року головним спеціалістом відділу Печенізьке бюро правової допомоги 

проведено тренінг «Як скористатись онлайн-сервісами Мін’юсту» та консультування в 

дистанційному консультаційному пункті доступу до правової допомоги на базі Печенізького 

районного центру зайнятості. Запрошені особи були ознайомлені з видами послуг, які можливо 

отримати через  онлайн-сервіси Міністерства  юстиції України. А також з діяльністю бюро по 

наданню безоплатної правової допомоги, зокрема щодо можливості отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, з категоріями осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

 

08 червня 2017 року головним спеціалістом Печенізького бюро правової допомоги 

проведено тренінг для працівників Управління соціального захисту населення Печенізької РДА з 

питань сімейного законодавства. Учасників було 

поінформовано про особливості майнових відносин подружжя 

у цивільному шлюбі та зареєстрованому шлюбі, про права і 

обв’язки чоловіка та дружини по вихованню дітей, зокрема змін 

в законодавстві про порядок призначення та стягнення 

аліментів на утримання дітей. 

05.04.2017 року головним спеціалістом відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД проведено бесіду для працівників Куп'янської 

міської ради на тему: "Безоплатна правова допомога - захист прав та законних інтересів 



 

 

громадян". В ході якої проінформовано присутніх про роботу відділу "Куп'янське бюро правової 

допомоги" та Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, роздано інформаційні буклети: 

"Бюро правової допомоги - ваш юридичний провідник" та досягнуто домовленості про співпрацю 

у забезпеченні доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

21.05.2017 року заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено бесіду з працівниками  відділу державної 

реєстрації Куп'янської міської в ході якої проінформовано 

присутніх про зміни, що внесені до Закону України "Про 

безоплатну правову допомогу" стосовно розширення кола осіб, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Після 

закінчення заходу досягнуто домовленості про поширення інформації 

про роботу бюро щодо надання безоплатної правової допомоги серед 

осіб, що звертаються до відділу. 

31 травня 2017 року у 

Куп’янській міській раді пройшов 

урок-тренінг для представників 

органів влади, державних установ 

та організацій щодо ефективної роботи з текстом та співпраці 

з засобами масової інформації в якому взяли участь 

працівники відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД. Мета уроку-тренінгу — 

запропонувати дієві та ефективні інструменти для підготовки 

інформації для засобів масової інформації та роботи зі зверненнями громадян. Під час тренінгу 

було зроблено акцент на тому, як практично використовувати певні норми права для поширення 

інформації про свою роботу. 

16.06.2017 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з БВПД проведено бесіду з працівниками  сектору з питань державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань Куп'янської РДА в ході якої проінформовано 

присутніх про зміни, що внесені до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" стосовно 

розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

30 березня 2017 року відбувся інформаційний груповий семінар для внутрішньо 

переміщених осіб та жителів приймаючих громад. Даний семінар проводився за підтримки 

німецької організації GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 

Метою заходу були: 

* Надання соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам; 

* Інформування про перспективи зайнятості в регіоні та соціальні послуги служби 

зайнятості; 

* Соціальні та правові гарантії; 

* Ознайомлення з Інтернет-ресурсами установ та організацій, які надають підтримку 

внутрішньо переміщеним особам та ін. 

На семінар були запрошені внутрішньо переміщені особи з різних куточків Дворічанського 

району. Як спікера та представника безоплатної правової допомоги на захід було запрошено 

заступника начальника відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД Юлію Рябенко, яка виступила з промовою щодо доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги внутрішньо переміщених осіб, ознайомила присутніх із внесеними 

змінами до Закону "Про безоплатну правову допомогу", розповіла про документи, які необхідно 

надати при зверненні за БВПД. На заході також були присутні представники Дворічанської 

районної державної адміністрації, районного центру зайнятості, центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, юристи благодійного фонду "КарітасХарків". 
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19 квітня 2017 року був проведений тренінг для 

внутрішньо переміщених осіб та жителів приймаючих громад 

на тему: «Права внутрішньо переміщених осіб. Держава 

гарантує - умій скористатися». Тренінг проходив протягом 

одного дня. Він проводився з метою роз’яснення внутрішньо 

переміщеним особам їх прав та практичної реалізації таких 

прав. У заході взяли участь 17 внутрішньо переміщених осіб, 

представники громадських організацій району, керівники 

районних організацій. 

01.06.2017 року головним спеціалістом відділом 

«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було прочитано лекцію на тему: «Правове виховання 

дітей та захист їхніх прав» для працівників відділу освіти 

Шевченківської районної державної адміністрації.  
21.04.2017 року заступником начальника відділу 

"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" в 

Великобурлуцькому районному центрі зайнятості взято участь у заході  для осіб, які перебувають 

на обліку Великобурлуцького РЦЗ. Присутніх проінформовано про трудові відносини за цивільно-

правовим та трудовим договорами, ознайомлено щодо порядку отримання БПД, поширено 

буклети "Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник", доведено до відома контактну 

інформацію бюро. 

09 червня 2017 року заступником начальника відділу 

"Великобурлуцьке бюро правової допомоги"   проведено тренінг «Як 

скласти заповіт. Визнання заповіта недійсним» та проведене 

консультування  в територіальному центрі соціального обслуговування 

Великобурлуцької РДА. Також присутні ознайомлені з діяльністю 

бюро правової допомоги, зокрема щодо можливості отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, з категоріями 

осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Круглий стіл «Ефективні механізми співробітництва між громадянським суспільством і 

органами місцевого самоврядування» відбувся 24 квітня 2017 року в Чугуєві Харківської області. 

Депутати, громадські активісти, представники ОСББ, журналісти обговорили, як повинні 

прийматися рішення на місцевому рівні, щоб враховувалися інтереси чугуївської громади. 

• Утворення та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу шляхом використання системи 
«Бібліоміст» бібліотек для проведення скайп- консультувань, відеоконференцій. 

12.04.2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД на базі комунального закладу 

“Великобурлуцька центральна районна бібліотека” забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до БПД, шляхом використання системи “Бібліоміст” - проведено скайп-консультування. 

Надано 3 консультації. 



 

 

10.05.2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД на базі комунального закладу 

“Великобурлуцька центральна районна бібліотека” забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до БПД, шляхом використання системи “Бібліоміст” - проведено скайп-консультування. 

Надано  2 консультації. 

Один раз на місяць на базі відділу культури і туризму 

райдержадміністрації відбувається безоплатне скайп-

консультування з правових питань через мережу бібліотек 

комунального закладу «Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система». Начальник відділу культури і туризму 

райдержадміністрації Тетяна Кулешова та директор КЗ «Чугуївська 

РЦБС» Світлана Морозова завжди завчасно дбають про оповіщення 

населення про проведення цього заходу. За правовою допомогою 

звертаються понад десятка мешканців району. Питання стосуються загалом майнових та 

земельних прав, гарантованих державою пільг незахищеним верствам населення тощо. 

• Організація роботи виїзних консультаційних пунктів спільно з громадськими організаціями, 
Організація роботи мобільного пункта доступу до безоплатної правової допомоги в Управліннях 
праці та соціального захисту населення. 

27.04.2017р. та 15.05.2017р.  - відділом "Печенізьке бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі КУ «Печенізький 

територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) відповідно до визначеного графіку. За 

консультацією звернулися –4 особа.  

08.06.2017- відділом "Печенізьке бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено дистанційні 

консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Управління соціального захисту  населення відповідно до 

визначеного графіку. Надано консультації - 2 особам 

04.04 2017 року - заступником начальника відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Куп'янського міськрайонного центру зайнятості та управління праці та соціального захисту 

населення відповідно до визначеного графіку. За консультацією 

звернулося - 7 осіб. 

25.04., 09.05., 16.05 2017 року - заступником начальника 

відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД проведено дистанційні 

консультаційні пункти доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Куп'янського 

міськрайонного центру зайнятості та управління праці та соціального захисту 

населення відповідно до визначеного графіку. За консультацією звернулося - 8 

осіб. 

16.05.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено в 

приміщенні управління праці та соціального захисту населення Куп'янської РДА 

дистанційний пункт доступу громадян до безоплатної правової допомоги відповідно до 

визначеного графіку. Консультації надавались з питань земельного, спадкового, трудового 

законодавства. 

03.04.2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги" в Великобурлуцькому районному центрі зайнятості проведено семінар із особами, які 



 

 

перебувають на обліку Великобурлуцького РЦЗ на тему "Що потрібно знати про цивільний 

шлюб". Також присутніх проінформовано про порядок отримання БПД, поширено буклети "Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник", доведено до відома контактну інформацію бюро. 

18.04.2017, 19.04.2017, 04.05.2017, 05.05.2017,  - дистанційні та 

мобільні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі  управління соціального захисту населення 

Великобурлуцької РДА, Великобурлуцького районного сектору з 

питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України, відділу державної виконавчої служби ГТУЮ  у 

Харківській області. Надано  -5 консультацій. 

26.05.2017, 02.06.2017, 09.06.2017, 13.06.2017, 16.06.2017  - дистанційні та мобільні 

консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на базі  управління соціального 

захисту населення Великобурлуцької РДА, територіального центру соціального обслуговування 

населення Великобурлуцької РДА, центрі надання адміністративних послуг  Великобурлуцької 

РДА. Надано  -11 консультацій. 

• Організація роботи мобільного пункта доступу до безоплатної правової допомоги в Центрах 
зайнятості населення. 

07.04.2017- відділом "Печенізьке бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного 

центру зайнятості населення відповідно до визначеного 

графіку. За консультацією звернулося - 4 особи. 

18.04.2017 та 20.04.2017  відділом "Печенізьке бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Печенізького районного центру зайнятості населення відповідно до визначеного графіку. За 

консультацією звернулося - 2 особи. 

18.05.2017, 24.05.2017, 31.05.2017- відділом 

"Печенізьке бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД проведено дистанційні 

консультаційні пункти доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Печенізького районного центру 

зайнятості населення відповідно до визначеного графіку. 

За консультацією звернулося - 7 осіб. 

25.05., 30.05., 01.06, 06.06. 2017 року - заступником 

начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти 

доступу до безоплатної правової допомоги на базі Куп'янського міськрайонного центру зайнятості 

та управління праці та соціального захисту населення відповідно до визначеного графіку. За 

консультацією звернулося - 7 осіб. 

01.06.2017 року головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 

прийом громадян в дистанційному пункті прийому громадян з надання безоплатної правової 

допомоги створеному при Шевченківському районному центрі зайнятості та прочитано лекцію на 

тему: «Правове виховання дітей та захист їхніх прав». 

 

 

 



 

 

• Адресна правова допомога особам з обмеженими можливостями пересування. Організація виїздів. 

13.04.2017 р. головним спеціалістом Печенізького бюро 

правової допомоги з метою надання безоплатної правової 

допомоги здійснено вихід за місцем проживання  мешканки смт. 

Печеніги, інваліда ІІ групи, яка має захворювання опорно-

рухового апарата та  має обмежені фізичні можливості руху, 

внаслідок чого позбавлена змоги самостійно звернутись до бюро 

правової допомоги. За місцем проживання їй була надана правова 

консультація та прийняте звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

20.04.2017, 21.04.2017, 12.05.2017 та 13.05.2017-  відділом "Печенізьке бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний мобільний 

консультаційний пункт для одиноких престарілих громадян та людей з обмеженими фізичними 

можливостями, надано  консультації 3 особам з питань цивільного, земельного законодавства та 

спадкового права, була надана допомога в оформленні документів, необхідних для отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

09.06.2017 р.  - відділом "Печенізьке бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД проведено виїзний мобільний консультаційний пункт для одиноких 

престарілих громадян та людей з обмеженими фізичними можливостями, надано 2  консультації  з 

питань спадкового законодавства та оформлення 

договору довічного утримання. 

11.05.2017 року головним спеціалістом відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було здійснено прийом 

громадян в дистанційному пункті прийому громадян з 

надання безоплатної правової допомоги створеному 

при Шевченківському районному центрі зайнятості та 

проведено право освітню роботу з відвідувачами щодо отримання безоплатної правової допомоги 

та щодо змін в прожитковому мінімуні. 

• Проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань щодо права на отримання 
БВПД. 

03.04.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД для осіб, які перебувають на обліку в Куп'янському 

міськрайонному відділі з питань пробації Північно - Східного 

міжрегіонального управління питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції прочитано лекцію на 

тему:"Дотримання законів України - обов'язок кожного 

громадянина". 

Окрім цього, кожного місяця Чугуївський місцевий центр організовує та проводить 

юридичні консультації для підоблікових кримінально-виконавчої інспекції. Чугуївський 

міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної 

служби України в Харківській області постійно працює над тим, щоб створити необхідні умови 

для осіб, які перебувають на обліку в КВІ, задля того, аби вони стали на шлях виправлення, та 

проводить із ними соціально-виховну й психологічну роботу із залученням державних, 

громадських, благодійних організацій. 

 

 

 



 

 

• Проведення робочих зустрічей з представниками державної влади та органів місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями. 

22.05.2017 року заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД проведено робочу зустріч з головою та 

заступником голови Куп’янській районної громадської 

організації “Ветеран" в ході якої обговорено питання щодо 

проведення спільних заходів  та надання  адресної безоплатної  

правової допомоги членам організації за місцем  їх проживання. 

23.05.2017 року 

заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено робочу зустріч з головою Смородьківської  та 

Моначинівської сільських  рад в ході якої обговорено питання щодо 

організації проведення виїзних мобільних консультаційних пунктів 

для мешканців віддалених сіл. 

22.05.17 22.05.2017 року головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було здійснено робочу зустріч з головою Шевченківської районної 

державної адміністрації в ході якої було обговорено стан надання 

правової допомоги в районі та досягнуто домовленостей про 

співпрацю. 

10 квітня 2017 року відбулась 

зустріч заступника начальника відділу 

"Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги" з керівником ГО “Великобурлуцька районна спілка ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), в ході якої обговорені питання 

забезпечення прав осіб на безоплатну правову допомогу, на яких 

поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, проінформовано про порядок надання такої допомоги, розглянуті питання, що 

стосуються соціального захисту вказаної категорії осіб. Також були надані консультації з питань 

внесення змін до відомостей про ГО. Підсумком зустрічі була домовленість про подальшу 

співпрацю. 

26.05.2017 в приміщенні Великобурлуцького бюро правової допомоги заступником 

начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" проведені робочі зустрічі з 

представниками громадських об'єднань Великобурлуцького району. В 

ході яких обговорені питання щодо  законодавства у сфері державної 

реєстрації громадських об'єднань, внесення змін до статутів громадських 

об'єднань. Доведено до відома про можливість отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги в бюро, визначено напрямки співпраці, 

спрямованої на підвищення правової обізнаності, надано вичерпні 

консультації на поставлені питання. 

16 червня 2017 року в приміщенні бюро заступником начальника відділу "Великобурлуцьке 

бюро правової допомоги" проведена зустріч з представниками громадської організації, в ході якої 

обговорені питання захисту прав осіб, на яких поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту”, надано консультацію на поставлені запитання, роз'яснені питання 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

З метою налагодження взаємодії з органами виконавчої влади головний спеціаліст 

Борівського бюро правової допомоги Малій О.Г., 04.05.2017 року провів робочу зустріч із 

заступником голови Борівської районної державної адміністрації С.П.Шутьком, в ході якої 



 

 

обговорено окремі правові питання громадського життя району. 

• Участь у сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях облдержадміністрації. 

19.06.2017 року головним спеціалістом відділом «Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято 

участь в нараді при голові Шевченківської районної державної 

адміністрації з приводу затвердження «Програми надання 

безоплатної правової допомоги населенню Шевченківського району 

на 2017 рік». 

Зметою налагодження взаємодії з органами місцевого 

самоврядування 29.05.2017року, головний спеціаліст Борівського 

бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Малій О.Г. прийняв 

участь у засіданні постійних комісій Борівської районної радиде 

висловлювався по окремих питаннях господарсько-правової діяльності підприємств та, 

14.06.2017р. у пленарному засіданні сесії Борівської районної ради. 

• Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД, зокрема розміщення на ж/д та 
автовокзалах, закладах охорони здоров’я, приміщеннях органів державної влади, та 
громадських організаціях і формуваннях, а також «Вуличне інформування». 

15.05.2017р. – Печенізьким бюро правової допомоги проведено вуличне 

інформування населення про безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу.  

10.04.2017 року головним спеціалістом відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено "вуличне" інформування 

населення. Даний захід проводився в районі пл. Стадіонної 

з метою підвищення правової свідомості громадян шляхом роздавання 

інформаційних буклетів та інформування пересічних громадян щодо їх права на отримання 

безоплатної правової допомоги.  

16.05.2017 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено "вуличне" 

інформування громадян про можливість отримання ними безоплатної правової 

допомоги. Даний захід проводився в районі просп. Конституції заради 

підвищення правової свідомості населення шляхом "вуличного" роздавання 

буклетів: "Бюро правової допомоги: ваш юридичний 

провідник", інформування пересічних громадян про їхнє 

право та можливість отримання БПД в Куп'янському 

бюро правової допомоги, роз'яснено щодо категорій 

осіб, яким може бути надана безоплатна вторинна правова допомога. 

11 травня 2017 року головним спеціалістом Шевченківського 

бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, було проведено вуличне 

інформування, по вул.Лермонтова, в ході якого присутнім мешканцям 

району було роздано літературу на правову тематику та роз’яснено 

умови роботи Шевченківського бюро правової допомоги. 

03.05.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське 

бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, було проведено вуличне інформування, на території 

торгівельного майданчика по провулку Перемоги, в ході якого присутнім жителям району було 

роздано літературу на правову тематику та роз’яснено умови роботи Шевченківського бюро 



 

 

правової допомоги. – 03.05. 

07 квітня 2017 року проведене "вуличне інформування" мешканців смт Великий Бурлук 

біля управління соціального захисту населення Великобурлуцької РДА з метою роз'яснення щодо 

можливості отримання безоплатної правової допомоги, отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, розповсюджено буклети з правової тематики та контактами бюро.   

11 травня 2017 року заступником начальника відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової допомоги” проведене "вуличне 

інформування" мешканців смт Великий Бурлук біля управління 

Пенсійного фонду у Великобурлуцькому районі з метою 

роз'яснення щодо можливості отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, поширено інформаційні матеріали з 

правової тематики та контактною інформацією про бюро.   

12 червня 2017 року заступником начальника відділу 

“Великобурлуцьке бюро правової допомоги” Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведене "вуличне 

інформування" мешканців смт Великий Бурлук біля  територіального центру соціального 

обслуговування Великобурлуцької РДА з метою роз'яснення щодо можливості отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, поширено інформаційні матеріали з 

правової тематики та контактною інформацією про бюро.   

2 квітня, 27 травня, 18 червня Чугуївським місцевим центром було проведено вуличне 

інформування мешканців м. Чугуєва щодо надання безоплатної правової допомоги. 

• Проведення спільних прийомів-консультацій з представниками державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

05.04.2017р. проведено спільне консультування з 

начальником Печенізького районного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції, начальником відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції 

та головним спеціалістом відділу державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації та громадських 

формувань. Було надано консультації 6 особам з питань 

виконання рішень суду, сімейного законодавства, земельного 

законодавства та державної реєстрації громадських формувань. 

24.04.2017р., 26.04.2017р. - проведено спільне консультування з 

начальником Печенізького районного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції, начальником 

відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління 

юстиції та головним спеціалістом відділу 

державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та громадських формувань. 

Було надано консультації 6 особам з питань виконання рішень суду, 

сімейного законодавства, земельного законодавства та державної 

реєстрації громадських формувань. 

05.04.2017 року головним спеціалістом 

відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД та головним спеціалістом Куп'янського міського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області проведено 

спільне консультування громадян. За консультацією звернулося 2 особи, з 

питань реєстрації шлюбу іноземцем та щодо документу яким особа може 

підтвердити за кордоном факт відсутності реєстрації шлюбу в Україні. За 

зверненнями громадян були надані обгрунтовані відповіді з посиланням на чинне законодавство 



 

 

України. Роз'яснено поняття "афідевіту". 

24.04.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське БПД" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД та в.о. начальника Куп'янського міськрайонного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області проведено спільне 

консультування громадян в ході якого було надано відповідь на питання щодо порядку стягнення 

грошових коштів за рішенням суду. 

26.04.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД та в.о начальника Куп'янського 

міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у 

Харківській області проведено спільне консультування громадян. За 

консультацією звернулося 3 особи, з питань реєстрації шлюбу за добу, 

реєстрації смерті громадянина померлого в зоні проведення АТО та 

щодо отримання дублікату свідоцтва 

про смерть. 

12.05.2017 року заступником 

начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД та в.о. 

начальника Куп'янського 

міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби 

Головного територіального 

управління юстиції у 

Харківській області проведено спільне консультування громадян, 

в ході якого були надано відповідь на питання щодо  порядку 

звернення стягнення на нерухоме майно. 

19.05.2017 року в відділі «Куп'янське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено спільне з головним 

спеціалістом відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських 

формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Грозою Г.А. консультування керівників громадських організацій та 

профспілок з питань щодо внесення змін до складу керівних органів, особливостей проведення 

державної реєстрації громадських формувань та приведення статутних документів у відповідність 

до вимог чинного законодавства України. 

29.03.2017 року на базі відділу «Дворічанське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру БВПД, відбулась 

консультація, проведена начальником відділу РАЦС Головного 

територіального управління юстиції в 

Дворічанському районі Харківської 

області. За допомогою звернулось двоє 

осіб. Начальник відділу РАЦС Н. В. 

Макогон відповіла на всі поставлені їй запитання. 

 

 

5 квітня 2017 року відбулось планове консультування 

громадян району у відділі «Дворічанське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру 

з надання БВПД. Консультаціябула проведена начальником Дворічанського районного відділу 

ДВС Головного територіального управління юстиції Харківської області В. М. Савченком. За 

допомогою звернулась одна особа з питанням порядку звернення стягнення на майно боржника. 



 

 

27 березня 2017 року головним спеціалістом відділу 

"Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру 

з надання БВПД та начальником Дворічанського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції в Харківській області проведене спільне консультування. 

Звернулась одна громадянка з питанням порядку стягнення аліментів на 

утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. 

24.04.2017 року за консультацією, яка проводилась за 

визначеним графіком головним державним виконавцем 

Дворічанського районного відділу державної виконавчої 

служби ГТУЮ у Харківській області звернулась одна особа, з 

питанням порядку обмеження права виїзду за межі України 

боржника. 

26.04.2017 року до відділу 

"Дворічанське бюро правової допомоги" за отриманням консультації 

від начальника відділу РАЦС Головного територіального управління 

юстиції в Дворічанському районі Харківської області звернувся один 

громадянин з питанням порядку отримання дублікату свідоцтва про 

шлюб. 

З метою належного виконання заходів з активізації надання 

безоплатної первинної правової допомоги 15.05.2017 року спеціалістом відділу державної 

реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління 

державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області 

Луговою Г.В. проведено прийом громадян у Дворічанському бюро правової допомоги. За 

консультацією звернулися двоє членів з громадських організацій, які діють на території 

Дворічанського району (ГО «Фонд сільських громад Дворічанщини», Районна організація 

ветеранів України) за допомогою до Дворічанському бюро правової допомоги отримали 

консультації щодо особливостей державної реєстрації громадських формувань, а також щодо 

необхідності внесення змін до установчих документів на виконання вимог чинного податкового 

законодавства. 

12.05.2017 року в відділі «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено спільне, з начальником 

Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби Забудько О.І., консультування 

населення, в ході якого було надано відповідь на питання щодо стягнення боргу. 

27.04.2017 року в відділі «Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було здійснено спільне, з в.о.завідувача 

Шевченківської ДНК Харківської області Юрченко О.М. та 

спеціалістом відділу з питань нотаріату Головного 

територіального управління юстиції в Харківській області 

Карабіним В.Г., консультування населення, з питань вчинення 

нотаріальних дій. 

26 .04.2017 року в відділі «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було здійснено спільне, з начальником Шевченківського 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Стеганцовою І.М, 

консультування населення, в ході якого було надано відповідь на питання 

щодо отримання свідоцтва про смерть. 

24.04.2017 року в відділі «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено спільне, з начальником 

Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби Забудько О.І., консультування 

населення, в ході якого було надано відповідь на питання щодо стягнення аліментів. 



 

 

14.06.2017року відділом «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійсненно прийом громадян в 

дистанційному пункті пункті прийому громадян з надання безоплатної 

правової допомоги створеному при Шевченківському районному відділі 

з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України. 

29.05.17, 26 .05.2017 року в відділі «Шевченківське бюро 

правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено спільне, з 

начальником Шевченківського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Стеганцовою І.М, консультування населення, в ході 

якого було надано відповідь на питання щодо розірвання шлюбу.  
19.05.17 19.05.2017 року в відділі «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено спільне, з 

спеціалістом відділу державної реєстрації ЗМІ та громадських формувань управління державної 

реєстрації Головного територіального управління юстиції в Харківській області Котляр О.Ю, 

консультування населення, з питань щодо особливостей державної реєстрації громадських 

формувань та внесення змін до статутних документів  

05.04.2017  заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД та начальником  Великобурлуцького РВ ДВС ГТУЮ у 

Харківській області проведено спільне консультування громадян. 

11.04.2017 заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД відповідно до графіку проведений 

прийом громадян з відділом ДРАЦС. За консультаціями звернулося двоє 

громадян, питання стосувалися встановлення факту родинних відносин, 

виправлення помилки в актовому записі цивільного стану. 

16.05.2017 в приміщенні Великобурлуцького бюро правової 

допомоги відповідно до Графіку проведення посадовими особами 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області 

консультування в місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро 

правової допомоги затвердженого начальником ГТУЮ у Харківській області та погодженого з 

директором Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях, було проведено спільний прийом громадян  заступником 

начальника відділу “Великобурлуцьке бюро правової допомоги” і 

спеціалістом відділу з питань нотаріату Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області Карабіним В.Г.   

24.04.2017, 12.05.2017  заступником начальника відділу 

"Великобурлуцьке бюро 

правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання 

БВПД та начальником  Великобурлуцького РВ ДВС ГТУЮ у 

Харківській області проведено спільне консультування 

громадян. 

23.05.2017 в приміщенні Великобурлуцького бюро 

правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги заступником 

начальника відділу проведено спільне з провідним 

спеціалістом відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських 

формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Щоглою Д.І. консультування представників громадських організацій 

Великобурлуцького району.    

12.05.2017 року головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г. було проведено 



 

 

прийом громадян на дистанційному пункті прийому, в приміщенні Борівської районної бібліотеки, 

надано консультації та роз’яснення з правових питань. За консультацією звернулися 2 особи. 

 Головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Малієм О.Г. спільно з  начальником 

Борівського відділу РАЦС О.А.Грянік, 30.05.2017 р., здійснено прийом та консультацію громадян з 

правових питань. Серед поставлених запитань чільне місце займають питання соціального 

забезпечення. 
 

   [1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

З метою підвищення якості надання БВПД місцевим центром упродовж звітного періоду 

регулярно здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучаються до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, зобов’язань, визначених у контракті , для цього 

щомісячно велась 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 . 
 

     [1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між  ними. 

На базі Чугуївського МЦ працівниками відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами проводяться інформаційні заходи для адвокатів, які співпрацюють з Чугуївським МЦ, 

де обговорюються робочі актуальні питання, а також питання, що виникають в роботі під час 

оформлення актів про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, з метою 

удосконалення роботи з клієнтами, адвокатами та партнерами та виявлення можливих проблем 

працівниками відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Чугуївського МЦ 

проведено інтерв’ювання або анонімне опитування суб’єктів системи БВПД. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

Протягом квітня – червня поточного року керівництвом Чугуївського місцевого центру з 

надання БВПД прийнято активну участь у керівних нарадах  Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях за участю 

керівників відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Обговорювалися питання щодо напрямків поточної діяльності місцевих центрів з надання 

БВПД в Харківській та Луганській областях; а також – пропозицій щодо подальшого розвитку 

системи безоплатної вторинної правової допомоги в цих регіонах. За результатами заходів 

прийняті рішення щодо покращення організації роботи центрів з надання БВПД та 

необхідності більш конструктивної взаємодії.     
 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності місцевого центру, 

ведеться постійна робота над розвитком інституційної спроможності центру для розвитку 

правової системи для забезпечення наукової, інформаційно-аналітичної, експертної, 

методичної, організаційної та іншої підтримки розвитку, участь у підготовці пропозицій щодо 

розвитку інституцій на місцях, підвищення професійного рівня працівників центру, 

удосконалення чинних та сприяння впровадженню нових стандартів і процедур їх роботи, 

участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій та практика роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої 

інформації з питань надання БВПД для вразливих категорій громадян, надання консультаційної 

підтримки у сфері діяльності та межах компетенції центру, інформування громадськості щодо 



 

 

отримання правових послуг та заходів з її реалізації у сфері їх надання.   
 

• Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД. 

05.05.2017 року заступником начальника відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД разом з працівниками органів місцевого 

самоврядування та Куп'янської районної в Харківській області 

організації партії "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО 

"СОЛІДАРНІСТЬ" взято участь в святі з нагоди Дня Перемоги, 

що організовано Курилівським відділенням денного перебування 

Куп'янського районного територіального центру соціального 

обслуговування для представників старшого покоління (ветеранів, дітей війни). Після 

закінчення святкових урочистей бажаючим були надані юридичні консультації. 

24.04.2017 року з метою розширення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги фахівцями відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання БВПД, служби у справах дітей Куп'янської РДА, 

Куп'янського міськрайонного центру зайнятості та Куп'янського 

об'єднаного міського військового комісаріату проведено спільний 

виїзний мобільний консультаційний пункт доступу громадян до 

БПД в селі Смородьківка та Моначинівка Куп'янського району. 

Мешканці сіл отримали безкоштовні юридичні консультації та 

роз'яснення законодавства з питань сімейного, трудового, земельного законодавства та щодо 

проходження військової служби за контрактом. 

З метою розширення доступу громадян до правової допомоги 23 березня 2017 року 

заступник начальника відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД Юлія Рябенко спільно з керівником 

Дворічанського офісу Мережі Правового Розвитку Віталієм 

Бабикою здійснили виїзд до Вільшанської сільської ради 

Дворічанського району, під час якого громадянам було 

повідомлено про можливе надання безоплатної первинної 

правової допомоги в Дворічній та доступ до вторинної правової 

допомоги через Дворічанське бюро. Після чого проведено 

індивідуальні консультації: загалом надано 6 консультацій, 

зокрема з земельних, сімейних та спадкових питань. Не слід 

залишати без уваги і те, що під час виїзної консультації 

звернулась громадянка, яка проживає на території Вільшанської сільської ради та перебуває на 

обліку як внутрішньо переміщена особа. Розміщено оголошення про бюро та буклети з 

вказаною контактною інформацією та адресою. 

Для людей похилого віку дуже важливими є увага та підтримка, тому коли провайдерів 

правової допомоги Дворічанського району запросили на захід, який об`єднав ветеранів 

медичної сфери Дворічанщини, вони відклали усі справи та завітали до Територіального центру 

соціального обслуговування, який 20 квітня 2017 року організував зустріч, присвячену правам 

людини похилого віку. Захід відкрив голова Дворічанської районної державної адміністрації 

Валерій Приходько, який ознайомив присутніх з планами виконавчої влади щодо розвитку 

Дворічанського району в майбутньому та обговорив проблеми, які турбують учасників. В свою 

чергу представники відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з 

надання БВПД та Дворічанського офісу Мережі Правового Розвитку ГО «Фонд сільських 

громад Дворічанщини» довели до відома присутніх про надання первинної правової допомоги 

та порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, після чого відповіли на 

питання, що цікавили аудиторію. Зустріч пройшла в теплій, затишній атмосфері, за чашкою 

чаю. Крім того провайдери безоплатної правової допомоги та працівники Територіального 



 

 

центру обговорили можливості співпраці, стосовно проведення правопросвітницьких заходів 

серед їх клієнтів у майбутньому. 

                                    

 

1 червня 2017 року працівники Дворічанського бюро 

правової допомоги завітали на свято та поінформували вчителів і 

малечу про права дітей та способи їх захисту.  

01.06.2017 року головний спеціаліст відділу «Шевченківське 

бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги долучилася до 

проведення святкування з нагоди Дня захисту дітей організованого 

Шевченківською селищною радою, в ході якого було роздано 

розроблену Шевченківським БПД пам»ятку для батьків з 

правового виховання. 

 28.06.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було прийнято участь в мітингу з нагоди Дня Конституції України, по завершенню якого було 

розповсюджено брошури щодо надання безоплатної правової допомоги. 

10 травня 2017 року заступником начальника відділу “Великобурлуцьке бюро правової 

допомоги” проведений захід з метою поширення інформації про систему безоплатної правової 

допомоги в КЗ охорони здоров'я “Великобурлуцький центр первинної медико-санітарної 

допомоги”. Працівникам закладу  надано контактну та довідкову інформацію про бюро. 

Головний спеціаліст Борівського бюро правової 

допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Малій О.Г. відвідав також 

культурно-масові заходи з огляду народної творчості, 

організовані і проведені відділом культури  та туризму 

Борівської районної державної адміністрації,де спілкувався з 

громадянами, в тому числі і на правову тематику та 

розповсюджував юридичну літературу.  

26 червня у Чугуєві відбулася молодіжна інформаційно-просвітницька акція «Молодість 

+ відповідальність + здоров’я = здійснення мрій». Захід було приурочено до Дня молоді та Дня 

боротьби з наркозлочинністю. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Шевченківському районному вузлу радіомовлення було передано для озвучення дві 

статтю - 11.05.2017 року на Шевченківському районному вузлі радіомовлення було озвучено 

оголошення відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, щодо проведення спільного прийому 

громадян з працівниками Головного територіального управління юстиції у Харківській області - 

19.05.2017 року. 



 

 

Шевченківському районному вузлу радіомовлення було передано для озвучення дві статті 

на теми: «Оголошення, щодо здійснення спільного, з спеціалістом відділу державної реєстрації 

ЗМІ та громадських формувань управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції в Харківській області Котляр О.Ю, консультування населення» та 

«Правочини за участю неповнолітніх», які були озвучені - 18.05.2017 року та 28.05.2017 року. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 квітня 2017 по 31 червня 2017 року Чугуївським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами було зареєстровано 913 звернень клієнтів, надано 787 правових консультацій, 66 

із них написали письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про 

надання БВПД, було прийнято 61 рішень про надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень  

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

пере 

направлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

Відділ правової 

інформації та 

консультації 

98 86 22 0 

Відділ 

«Борівське 

бюро правової 

допомоги» 

97 95 1 0 

Відділ 

«Великобурлуц

ьке бюро 

правової 

допомоги» 

150 97 14 2 

Відділ 

«Двурічанське 

бюро правової 

допомоги» 

131 93 4 0 

Відділ 

«Куп’янське 

бюро правової 

допомоги» 

251 252 13 0 

Відділ 

«Печенізьке 

бюро правової 

допомоги» 

109 87 1 0 

Відділ « 

Шевченківське 

бюро правової 

допомоги» 

77 77 6 0 

Разом  913 787 61 2 

 

 



 

 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

 - соціального забезпечення 164 (18 %) 

 - іншого цивільного права 146 (16 %)  

 - сімейного 109 (12 %) 

 - спадкового 82 (9 %)  

 - з інших питань 82 (9 %)  

 - земельного 81 (9 %) 

 - трудового 73 (8 %) 

 - житлового 63 (7 %) 

 - з питань виконання судових рішень 46 (5 %) 

 - адміністративного 37 (4 %) 

 - договірного 13 (1 %) 

 - з не правових питань 10 (1 %) 

 - медичного 7 (1 %) 

 

  

 
 

За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано від 

малозабезпечених осіб, інвалідів, ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією осіб, які мають право на 

отримання БВПД 

 

 
 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, які звернулися до місцевого центру 

та бюро правової допомоги за статтю 

 

 
 

 

 

 



 

 

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів місцевого центру та бюро правової  

допомоги за віком. 

 

 
 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: 

 

• здійснено 37 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 20 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 623 ОСОБИ, 

в тому числі 104 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних пунктів та 519 особа -  до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 8 органам місцевого самоврядування та установам- провайдерам 

БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з 

якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 18 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

• проведено 50 право-просвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ та на офіційній сторінці у Facebook  309  інформаційних матеріалів з питань 

надання БВПД; 

•   1 клієнту надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 
 

 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів 

Кількість 
діючих 

дистанційн 
их пунктів 

Кількість ОМС 
та установ- 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право- 
просвітниць 
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 
електронн 
их сервісів 

МЮ 

1 
Разом по 
Чугуївському МЦ, в 
тому числі: 

37 20 8 50 1 

2 
Борівське 
бюроправової 
допомоги 

3 4 0 4 0 

3 
Великобурлуцьке 
бюро правової 
допомоги 

5 5 0 3 0 

4 
Дворічанське бюро 
правової допомоги 

9 1 2 4 0 

5 
Куп’янське бюро 
правової допомоги 

7 2 1 10 0 

6 
Печенізьке бюро 
правової допомоги 

7 3 1 6 0 

7 
Шевченківське 
бюро правової 
допомоги 

2 2 1 12 0 

 
 
 


