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ЗМІСТ 

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. 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад 

[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. 



Чугуївський місцевий центр з надання БВПД 
БВПД 

ІІІ 
квартал 
2017 року 

3 | І н ф о р м а ц і й н а      д о в і д к а 

 

 

 

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. 

19.07.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ 
з надання БВПД взято участь у робочому візиті до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 
"Сосновий". В ході візиту, для дітей, що перебувають в таборі прочитано лекцію на тему: "Правова свідомість – 
показник вихованості молоді". 

                

14.09.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ 
з надання БВПД, головним спеціалістом Куп'янського міськрайцентр зайнятості, начальником служби у справах 
дітей Куп'янської районної державної адміністрації, начальником Куп’янського районного центра соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Куп’янської районної державної адміністрації проведено спільний правоосвітній 
захід для учнів Грушівської школи І-ІІІ ступенів, Петрівської ЗОШ І-ІІ ступенів Куп'янської районної ради 
Харківської області в ході якого висвітлено теми:«Єдність та відмінність права і моралі»,  «Праця неповнолітніх», 
«Наркоманія, токсикоманія, їх негативний вплив на здоров’я». Після закінчення заходу заступником начальника 
відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" працівникам школи та учням були надані юридичні консультації 
та роз'яснення законодавства. 
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22.08.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено правоосвітній захід на 
тему: «З Україною в серці» з нагоди святкування Дня Прапора та Дняезалежності України для дітей Дошкільного 
навчального закладу "Калинка" 

 

 

 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у центрах соціальних служб для дітей сім’ї та 
молоді, в Управліннях праці та соціального захисту населення, в Центрах зайнятості населення. 

05.07.2017р.  головним спеціалістом Борівського бюро правової 
допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової Малієм О.Г. проведено дистанційний прийом громадян в приміщенні 
управління соціального захисту Борівської районної державної адміністрації. 
Консультації та роз’яснення отримали 3 особи. Роздано літературу правового 
змісту. Охоплено 15 осіб.  

03.07.2017, 07.07.2017, 14.07.2017 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,  РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області. Надано  - 5 
консультацій. 

04.07, 06.07. 2017 року - 
заступником начальника відділу 
"Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено дистанційні 
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 - 12  осіб. 

03.07. головним спеціалістом 
Борівського бюро правової допомоги 
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової Малієм О.Г. 
проведено дистанційний прийом громадян в приміщенні Борівського районного 
центру занятості. Надано консультації та 
розповсюджено літературу правового 
змісту серед працівників та відвідувачів 

центру. Охоплено 20 осіб. 
11.07.2017 - відділом "Печенізьке бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено 
дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової 
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допомоги на базі  підрозділі державної служби з питань пробації в смт.Печеніги. Консультації були надані 3 
особам. 

07.07.2017, - 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 - 1 особа. 

13.07.2017 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, також присутнім було роз’яснено правила 
отримання безоплатної правової допомоги. 

06.07.2017року 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 
відділі з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України, в ході якого, спільно з працівниками відділу з питань 
пробації, було надано клієнтам юридичні консультації та прочитано лекцію на тему «Працевлаштування 
засуджених».  

19.07.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ 
з надання БВПД взято участь у спільному виїзному консультаційному пункті з представниками Куп'янської 
районної державної адміністрації, Пенсійного фонду ,управління праці та соціального захисту населення 
Куп'янської РДА,  що проводився для мешканців Курилівської сільської ради. 

28.07.2017, 03.08.2017, 04.08.2017 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,  районного сектором з питань пробації 
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції України надано  - 6 консультацій.  

27.07.2017, 31.07.2017  заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" 
Чугуївського МЦ з надання БВПД та головним державним виконавцем  Великобурлуцького РВ ДВС ГТУЮ у 
Харківській області проведено спільне консультування громадян.  

01.08.2017 та 08.08.2017 - відділом "Печенізьке бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру 
з надання БВПД проведено дистанційні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на 
базі  підрозділі державної служби з питань пробації в смт Печеніги. Консультації були надані 3 особам. 

11.08.2017, - відділом "Печенізьке бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання 
БВПД проведено дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги на базі 
Печенізького районного центру зайнятості населення відповідно до визначеного графіку. За консультацією 
звернулося - 2 особи. 

                                

05.09, 07.09 2017 року – головним спеціалістом 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 - 5 осіб; 
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05.09.2017 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД проведено дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги на 
базі Управління праці та соціального захисту населення Куп’янської райдержадміністрації відповідно до 
графіку. Надано консультацію 3 особам.  

18.08.2017, 23.08.2017, 01.09.2017, 07.09.2017 дистанційні та мобільні консультаційні пункти доступу до 
безоплатної правової допомоги на базі комунального підприємства “Великобурлуцьке бюро технічної 
інвентаризації”, управління соціального захисту населення Великобурлуцької РДА,  Великобурлуцького 
районного центру зайнятості. Надано  - 5 консультацій; 

23.08.2017р. головним спеціалістом Печенізького бюро правової допомоги в Управлінні соціального 
захисту населення Печенізької районної державної адміністрації проведено прийом громадян в дистанційному  
консультаційному пункті доступу до системи безоплатної правової допомоги та з нагоди ствяткування Дня 
Незалежності та Дня Державного прапора проведено правоосвітній захід – лекцію на тему «Історія Української 
державності», на якому присутніх працівників та відвідувачів УСЗН було ознайомлено з історією виникнення та 
становлення державності України та Українського Прапора 

Під час прийомів в дистанційних консультаційних пунктах та виїздів мобільного консультаційного пункту 
систематично проводиться правове інформування про порядок надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, розповсюджується  правова література. 

 

                            

14.09.2017 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. 

12.09.2017року 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 
відділі з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України.  

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

07.07 - головним спеціалістом відділу "Борівське бюро правової 
допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено 
виїзні прийоми громадян для жителів с. Ізюмське та с.Піски Радьківські 
Борівського району. Проведено бесіду на тему: «Конституційні права 
громадян України», роздано літературу на правову тематику. Охоплено  
- 65 осіб.  

Заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової 
допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено 
виїзний мобільний консультаційний пункт для мешканців села Петропавлівка. За консультацією звернулося 3 
особи з питань щодо виконання кредитних зобов'язань,  земельного, трудового законодавства та  соціального 
забезпечення. 

2.06.2017, 05.07.2017, 13.07.2017  заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової 
допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД та головним державним виконавцем  Великобурлуцького РВ ДВС 
ГТУЮ у Харківській області проведено спільне консультування громадян. 



Чугуївський місцевий центр з надання БВПД 
БВПД 

ІІІ 
квартал 
2017 року 

7 | І н ф о р м а ц і й н а      д о в і д к а 

 

 

26.07., 01.08. 2017р., - головним спеціалістом відділу "Борівське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні прийоми громадян для жителів с. Гороховатка та с.Підлиман 
Борівського району. Надано консультації та роз’яснення з правових питань 5 особам. Відвідано сільські 
бібліотеки в с.Гороховатка і Підлиман, де надано методичну допомогу бібліотекарям з питань оформлення 
куточків правової допомоги та надано юридичну літературу для оформлення таких куточків. Охоплено 12 осіб. 

           
 

16.08.2017р. – відбувться прийом громадян в дистанційному консультаційному пункті доступу до 
безоплатної правової допомоги в Мартівській сільській раді спільно з представником Головного 
територіального управління юстиції у Харківській області. 

30.08.2017 року у приміщенні Кочетокської селищної ради Чугуївського району прийняв участь у роботі 
мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги відповідно до графіку роботи мобільних точок 
доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення чинного законодавства щодо захисту 
прав землевласників та землекористувачів у Харківській області. 

           

05.09.2017 року у приміщенні Коробочкинської селищної ради Чугуївського району участь працівника 
Чугуївського МЦ у роботі мобільної точки доступу до безоплатної правової допомоги відповідно до графіку 
роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення чинного 
законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів у Харківській області. 
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17 серпня 2017 року о 10.00 в рамках Графіку роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної 

правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та 

землекористувачів здійснено спільний виїзд головного спеціаліста відділу «Дворічанське бюро 

правовоїдопомоги» та спеціаліста Головного територіального управління юстиції в Харківській області до с. 

Тавільжанка Дворічанського району з метою надання консультацій представникам агропромислового 

комплексу та громадянам.  В рамках роботи мобільної точки доступу всім бажаючим було надано відповіді на 

актуальні питання щодо застосування земельного законодавства та обговорено проблемні питання захисту 

права власності та заходи протидії рейдерським захопленням земель. Окрімцього, розповсюджено 

інформаційні буклети правового характеру. 

 

На сьогодні є досить поширеним негативний досвід рейдерських захоплень сільськогосподарських 
земель. З метою подолання цієї проблеми та відповідно до визначеного Графіку організовано роботу мобільної 
точки доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства 
щодо захисту прав землевласників та землекористувачів в селі Першотравневе Дворічанського району. Слід 
зазначити, що віддаленість цього населеного пункту від районного центру становить більше 30 кілометрів. Так, 
11 вересня 2017 року здійснено виїзд представників відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" 
Чугуївського МЦ з надання БВПД та Головного територіального управління юстиції в Харківській області, на 
якому громадян поінформовано про антирейдерську кампанію, поширено буклети та брошури правового 
характеру з земельних та інших питань. Також надано 4 індивідуальні консультаціїі з сфери застосування 
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земельного права, зокрема порядку оформлення спадщини на земельну ділянку та розірвання договору 
оренди землі. 

 

21.08.,14.09, 15.09.2017 –працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний мобільний консультаційний пункт для мешканців 
Лісностінківської, Петрівської, Грушівської та Кіндрашівської сільської ради. За консультацією звернулося 
21осібз питань трудового, земельного, сімейного та житлового законодавства; 

23 серпня 2017 року з 10.00 год. по 12.00 год. згідно Графіку роботи мобільних точок доступу до системи 
безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав 
землевласників та землекористувачіву Харківській області здійснено спільний виїзд головного спеціаліста 
відділу «Куп’янське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та провідного спеціаліста відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення 
кваліфікації державних реєстраторів УДР до с. Лісна Стінка 
Куп’янського району Харківської області з метою надання 
консультацій громадянам. 

В рамках роботи мобільної точки всім бажаючим було 
надано відповіді на актуальні питання щодо застосування 
земельного законодавства та обговорено проблемні питання 
захисту права власності та заходи протидії рейдерським 
захопленням земель. Окрім цього, розповсюджено інформаційні 
буклети правового характеру. 

15 вересня 2017 року згідно Графіку роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової 
допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та 
землекористувачів у Харківській області заступником начальника відділу «Куп’янське бюро правової допомоги» 
Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та головним спеціалістом 
відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації  УДР ГТУЮ у Харківській області проведено мобільний консультаційний пункт доступу до БПДв с. 
Кіндрашівка Куп’янського району Харківської області. В рамках роботи мобільної точки всім бажаючим було 
надано відповіді на актуальні питання щодозастосування земельного законодавства та обговорено проблемні 
питання захисту права власності та заходи протидії рейдерським захопленням земель та розповсюджено 
інформаційні буклети правового характеру. 
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17 серпня 2017 року відбувся виїзд групи мобільної точки доступу до системи безоплатної правової 
допомоги з питань роз`яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та 

землекористувачів Чугуївського МЦ до Вище 
Солоненської сільської ради Борівського району. 
Працівником Борівського бюро правової допомоги, 
спільно з представниками Головного територіального 
управління юстиції у Харківській області було 
проведено робочу нараду з головою Вище 
Солоненської сільської ради з питань запобігання 
рейдерським захватам земельних ділянок. 
Відвідувачам були надані консультації та роз’яснення 
чинного законодавства з питань захисту прав 
землевласників та землекористувачів.  Загальна 
кількість присутніх - 12 осіб 

14 вересня 2017 року відбувся виїзд групи мобільної точки доступу до системи безоплатної правової 
допомоги з питань роз`яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та 
землекористувачів  до Богуславської сільської ради Борівського району. Працівником Борівського бюро 
правової допомоги Малієм О.Г., спільно з представниками Головного територіального управління юстиції у 
Харківській області було проведено робочу нараду з сільським головою Мальченком В.С.та працівниками 
Богуславської  сільської ради з питань запобігання рейдерським захватам земельних ділянок. Здійснено 
прийом громадян. Відвідувачам були надані консультації та роз’яснення чинного законодавства з питань 
захисту прав землевласників та землекористувачів. 

22.08.2017 р. головним спеціалістом Борівського бюро 
правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.  
проведено дистанційний прийом громадян в приміщенні 
Борівської державної нотаріальної контори. Надано 
консультації та роз’яснення 2 громадянам. 

30.08.2017 р.,проведено дистанційний прийом 
громадян в Борівському районному центрі занятості, 
проведено правову бесіду з особами, які перебувають на 
обліку, роз’яснено їхні права щодо пошуку і отримання 
роботи. Присутнім повідомлено також про послуги, які 
надаються Борівським бюро та Чугуївським місцевим 
центром, проведено консультування з правових питань. 

Охоплено 14 осіб. 
В рамках Графіку роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань 

роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав землевласників та землекористувачів у 
Харківській області 29 серпня 2017 року відбувся виїзд мобільної точки до селища Приколотне 
Великобурлуцького району Харківської області. 

Заступником начальника відділу “Великобурлуцьке  бюро правової 
допомоги” Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги  та головним спеціалістом відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації УДР Головного територіального управління юстиції у 
Харківській області надано консультації  з питань  застосування земельного законодавства, обговорено 
проблемні питання захисту права власності та заходи протидії рейдерським захопленням земель, 
розповсюджено інформаційні буклети. 

16.08.2017р. –відбувся виїзд мобільної точки доступу до системи безоплатної правової допомоги з 
питань роз`яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав 
землевласників та землекористувачів Чугуївського МЦ до Мартівської сільської 
ради Печенізького району. Працівником Печенізького бюро правової допомоги 
спільно з представниками Головного територіального управління юстиції у 
Харківській області була проведена  нарада з головою Мартівської сільської ради 
з питань запобігання рейдерським захватам земельних ділянок. Громадянам 
були надані роз’яснення чинного законодавства з питань захисту прав 
землевласників та землекористувачів. 

 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

13.07.2017 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро 
правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД прочитано 
лекцію для працівників Куп'янського аграрного професійного ліцею на тему: 
"Порядок звільнення працівників у разі ліквідації установи". 

11.07.2017 року спільно з фахівцями Печенізького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в підрозділі державної служби з 
питань пробації в смт. Печеніги проведено бесіду на тему «Обережно, шахраї» 
про запобігання випадкам вимагання коштів шахраями по телефону. Серед  осіб, 
які засуджені до умовних термінів покарання проведено правове інформування 
про порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 
розповсюджена правова література.  

19 липня 2017 року взято участь в проведенні тренінгу щодо інформаційно-правових питань. У 
проведенні тренінгу взяли участь 20 осіб. Серед учасників були присутні представники: органів місцевої влади, 
органів місцевого самоврядування, зокрема, депутати, громадських організацій та ЗМІ. Більша частина заходу 
була присвячена теоретичному викладу матеріалу. Представники Чугуївського місцевого центру в рамках право 
просвітницької роботи виступили в ролі спікерів та представили теоретичний блок «Право на доступ до 
інформації: сутність, зміст, значення», в якому розкрили головні питання подання інформаційних запитів, 
звернень, скарг та заяв громадянами України до органів місцевого самоврядування та державної влади.  

20 липня 2017 року в Чугуєві за участю представників Чугуївського місцевого центру відбувся круглий 
стіл, присвячений підсумкам роботи проекту «Бюро соціальних послуг підліткам та молоді з потенційно 
ризикованими практиками поведінки. 

     
23 липня представники Чугуївського місцевого центру взяли участь у проведенні показу 

документальних фільмів з репертуару Фестивалю документального кіно про права людини DocudaysUА для 
особового складу 92-ї окремої механізованої бригади. 

27 липня 2017 року в Чугуєві проведено тренінг для громадських активістів, депутатів Чугуївської 
міської ради, сільських і селищних рад Чугуївського району та їх помічники. Представники Чугуївського 
місцевого центру в рамках право просвітницької роботи виступили в ролі спікерів та представили теоретичний 
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блок «Право на доступ до інформації: сутність, зміст, значення», в якому розкрили головні питання подання 
інформаційних запитів, звернень, скарг та заяв громадянами України до органів місцевого самоврядування та 
державної влади. 

04 серпня 2017 року в м. Чугуєві за участю Чугуївського місцевого центру відбувся круглий стіл 
«Чугуївська поліція та громада – співпраця між поліцією та громадськістю». 

    
15.08.2017 р. головному спеціалісту відділу "Дворічанське бюро правової допомоги" Савченко В.В. 

надійшла пропозиція від директора ТОВ "Котельні лікарняного комплексу" Харченко Г.Б. про зустріч спеціаліста 
бюро з працівниками вказаної установи для надання консультацій з правових питань всім бажаючим 
працівникам. На вказану пропозицію був організований візит до вказаної установи та надано 4 консультації з 
земельних, трудових та інших питань. Також в ході знайомства з працівниками було розповсюджено 
інформаційні буклети та доведена інформація про надання первинної правової допомоги та доступ до 
вторинної правової допомоги. 

08.08.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
МЦ з надання БВПД проведено бесіду для працівників управління праці та соціального захисту населення 
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. 

18.07.2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" 
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД взято участь у зборах громадської організації “Великобурлуцька 
організація “Чорнобильська єдність”. В рамках підписаної угоди про співпрацю  проведено семінар на тему 
“Соціальний захист громадян які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 
1 і 2”, проведене роз'яснення щодо порядку отримання 
безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, 
розповсюджено буклети “Бюро правової допомоги: ваш 
юридичний провідник”. 

25.07.2017 року головним спеціалістом відділу 
«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 
здійснено виїзний прийом громадян в приміщенні 
Безм’ятежненської сільської ради, також було прочитано лекцію 
для працівників сільради та відвідувачів на тему: «Рівність прав 
батька та матері при визначенні місця проживання дитини», 
разом з тим було розповсюджено правову літературу.  

19 серпня до мешканців села Мосьпанове Чугуївського 
району завітали представники Чугуївського місцевого центру з надання БВПД разом з регіональним 
координатором Мандрівного фестивалю Docudays UA в Харківській області задля показу документального кіно 
з прав людини. Наприкінці заходу серед усіх учасників було поширено правоосвітну літературу з надання 
безоплатної правової допомоги. Також було донесено до усіх присутніх інформацію про роботу місцевого 
центру. 

20 серпня до військової частини завітали працівники Чугуївського місцевого центру з надання БВПД, 
голова Центру правових та політичних досліджень «ДУМА», регіональний координатор Мандрівного 
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фестивалю Docudays UA в Харківській області. Правозахисники продемонстрували військовослужбовцям стрічку 
«Південний кордон» (режисер Сергій Лисенко, Україна) з добірки DOCU/SPACE – першого вітчизняного онлайн-
кінотеатру документальних фільмів про права людини. По закінченні заходу працівниками Чугуївського МЦ 
було проведено право просвітницьку діяльність та надано індивідуальні юридичні консультації для солдат і 
офіцерів бригади, які потребували цього. 

Чугуївським місцевим центром з надання БВПД було взято участь у проведенні 3 заходів на тему 
«Ефективні механізми співробітництва між громадянським суспільством і органами місцевого самоврядування 
на місцевому рівні. Аналіз існуючих та пропозиція ефективних механізмів», які відбулися 14 серпня для 
мешканців Печенізького району, 25 серпня для мешканців Чугуївського району, 28 серпня для мешканців м. 
Чугуєва та Чугуївського району. У ньому взяли участь депутати міських, сільських і селищних рад, їх помічники, 
громадські активісти, журналісти з міста Чугуєва, Печенізького та Чугуївського районів Харківської області, 
більшість з яких вже були долучені до правоосвітніх заходів ініціативи. Представники Чугуївського місцевого 
центру провели право просвітницьку діяльність та розповсюдили літературу системи БВПД. 

  
У День знань, 1 вересня 2017 року, на запрошення директорки Мосьпанівського будинку культури 

Катерини Спіріної, Чугуївський місцевий центр з надання БВПД разом з пересувним кіноклубом Docudays UA 
«ДУМАй!» знову завітали до с. Мосьпанове. Ввечері стрічку «Абетка» (режисерка Мадлі Ляене), що розповідає 
про мужню дівчину, яка готова навчатися ще 14 років, аби здобути омріяну професію, переглянули глядачі, що 
зібралися у будинку культури села. Наприкінці заходу усім бажаючим, і в першу чергу – учасникам бойових дій 
було надано безоплатну правову допомогу у вигляді консультацій. Також серед присутніх було поширено 
інформаційні буклети правового характеру. 

07 вересня 2017 року Чугуївським місцевим центром було взято участь у заході, який проводився з 
метою підвищення обізнаності з висновками і рекомендаціями розробленими за наслідком проведеного 
аналізу реформи та якості роботи органів прокуратури та судової системи на території Харківської області. З 
метою об’єктивного обговорення теми до участі у заході були письмово запрошені представники 
правоохоронних та судових органів, громадські активісти, журналісти. Учасники обговорення мали змогу 
поділитися своїми поглядами на проблеми і порушення в даній сфері. Що, безумовно, сформує фактичну і 
аналітичну основу для корегування реформи та надасть можливість розробки подальших рекомендацій і 
представлення їх уповноваженим органам. Також на заході було представлено «Аналітичний звіт за 
результатами моніторингу реформ та якості роботи органів прокуратури та судової системи на території 
Харківської області». 

08 вересня представники Чугуївського місцевого центру з надання БВПД взяли участь в заході на тему: 
«Два роки реформи поліції: успіхи та невдачі на Харківщині». Де було представлено бачення ситуації з 
реформуванням вітчизняної правоохоронної системи, обговорені новації у системі оцінювання діяльності 
працівників поліції та їх навчання, а також обговорені питання щодо прогалин в законодавстві стосовно 
реформи правоохоронних органів. Наприкінці заходу серед усіх учасників було поширено правоосвітну 
літературу з надання безоплатної правової допомоги. 
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12 вересня, представники Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги взяли участь у семінарі на тему: "Взаємодія громади з системою безоплатної правової допомоги". 
Спікером на цьому заході виступив в.о. директора Чугуївського МЦ Хомич Олександр Павлович, який детально 
розповів присутнім принципи роботи системи безоплатної допомоги. Також, на заході було поширено 
інформаційні буклети щодо діяльності системи БПД.  

22.08.2017 року головним спеціалістом відділу «Куп’янське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з працівниками ЦСССДМ, 
Куп’янського краєзнавчого музею, Куп’янського ОМВК, УПСЗН Куп'янської міської ради та представниками 
молодіжного середовища – волонтерів ЦСССДМ було проведено засідання круглого столу з нагоди святкування 
Дня Прапора та Дня Незалежності України «Незалежність – роль та наші досягнення». 

        
 
28.08.2017 р. головним спеціалістом відділу «Куп’янське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з працівниками Куп'янського 
міськрайонного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України було проведено лекцію на тему: «Безкоштовна 
первинна правова допомога доступна всім». 

       
08.09.2017 року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

МЦ з надання БВПД прочитано лекцію для педагогічних працівників  Куп'янської загальноосвітньої школи № 4 І 
- ІІІ ступенів Куп'янської міської ради на тему: “Безоплатна правова допомога - створення рівних можливостей 
для доступу до правосуддя ”. Присутнім роз’яснено поняття безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, 
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повідомлено про можливість кожної особи звернутися за консультацією безкоштовно, про можливість 
скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України безпосередньо у приміщенні бюро. 

 
 
23.08.2017року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з працівниками Шевченківського 
районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України було проведено круглий стіл з нагоди 
святкування Дня Прапора та Дня Незалежності України. 

23.08.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з представником 
Шевченківського територіального центру прийнято участь в зборах Шевченківського районного товариства 
«Союз Чорнобиль Україна», в ході якої присутнім було доведено інформацію про надання правової допомоги, 
надано юридичну літературу та прочитано лекцію «Ми Українці» - присвячену Дню Прапора та Дню 
Незалежності України. 

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

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. 

28.07.2017., головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г. проведено дистанційний прийом громадян в 
приміщенні Борівської центральної районної бібліотеки Надано консультації та розповсюджено літературу 

правового змісту серед працівників та відвідувачів бібліотеки. Охоплено 20 осіб. 

 

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

12.07.2017 року з метою розширення доступу громадян з обмеженими можливостями до безоплатної 
правової допомоги, заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний  мобільний  консультаційний  пункт в селі Петропавлівка 
за місцем проживання інваліда І групи.  Під час зустрічі було надано юридичну консультацію з питань 
соціального забезпечення та надано допомогу у складанні заяви на ім'я керівника Куп'янського 
територіального відділення ПАТ "Харківгаз"з метою проведення перерахунку грошових коштів за спожитий газ 
у зв'язку з допущеною помилкою контролера при знятті показників лічильника обліку газу. 
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10.07.2017 здійснено виїзд мобільного консультаційного пункту для надання правової допомоги людям 
з обмеженими фізичними можливостями,  під час якого 3 особам надано консультації зі спадкового та 
цивільного права.   

Протягом серпня 2017 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні мобільні  консультаційні пункти доступу до БПД для 
інвалідів за місцем їх проживання. За консультацією звернулося 3 особи з питань житлового,сімейного 
законодавства  та  соціального забезпечення. 

01.09.2017 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД здійснено виїзний прийом за місцем проживання інваліда в с. Московка 
Куп’янського району Харківської області. Під час зустрічі надано юридичну консультацію та прийнято звернення 
про надання БВПД. 

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

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. 

 Участь у сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях облдержадміністрації. Проведення 
робочих зустрічей з представниками мысцевого самоврядування, влади, громадських 
організацій. 

З метою налагодження взаємодії з органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади головним спеціалістом 
Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г., 
05.07.2017 проведено робочу зустріч з головою Борівської районної 
державної адміністрації Кіяном В.О.; 06.07.2017, - з заступником 
начальника управління соціальної допомоги Борівської 
райдержадміністрації Буряк О.М.; 07.07.2017 з Піскорадьківським 
сільським головою Соловйовою В.О. в ході яких обговорено питання 
надання безоплатної правової допомоги та взаємодії в цій роботі 
Борівського бюро та  органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. 

Також, постійно надається консультаційна допомога з питань правової діяльності громадським 
організаціям. Так, головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г. проведено робочі зустріч з керівниками 
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районних громадських організацій: Суспільна служба України - Шаховським В.І. та Борівського куреня 
Українського козацтва – Медаком С.В. В ході зустрічей обговорено правові аспекти діяльності організацій, 
надано юридичну літературу та повідомлено про порядок отримання первинної та вторинної безоплатної 
правової допомоги в Борівському бюро правової допомоги та Чугуївському місцевому центрі з надання БВПД.  

З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 
головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Малій О.Г., 19.07.2017 взяв 
участь у спільному засіданні постійних комісій районної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, агропромислового 
комплексу, земельних відносин та використання природних 
ресурсів, екології, з питань законності, правопорядку, засобів 
масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями, 
захисту прав споживачів, депутатської діяльності, депутатської 
етики та місцевого самоврядування, інших гуманітарних 
питань; 20.07.2017 – в роботі чергової сесії Борівської 
районної ради.  

31.07.2017 року, головним спеціалістом Борівського 
бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм 

О.Г. було проведено робочу зустріч з головою Борівської районної ради Клименко О.В., під час якої обговорено 
питання прийняття та реалізації Програми правової допомоги на території Борівського району, взаємодії 
Борівського бюро правової допомоги з органами місцевого самоврядування. 

15.08.2017 року заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" 
проведена робоча зустріч з головою Великобурлуцької райдержадміністрації з питань прийняття Програми 
правової освіти населення Великобурлуцького району та можливості реалізації   доступності отримання 
безоплатної правової допомоги населенню сільських, селищних рад Великобурлуцького району. 

24.07.2017 року,в приміщенні Шевченківського бюро правової допомоги, головним спеціалістом 
Шевченківського бюро правової допомоги було здійснено робочу зустріч з представником Сподобівської 
сільської ради з питань розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а також, для більшої 
обізнаності мешканців села Сподобівка, представнику сільради було надано юридичну літературу для 
розміщення в приміщенні Сподобівської сільради.  

18.08.2017 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочу зустріч з старшим 
інспектором з питань соціального захисту учасників АТО на сході України  та внутрішньо переміщених осіб 
управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради,в ході якої обговорено питання 
щодо спільної співпраці в проведенні правоосвітніх заходів та забезпеченні доступу до безоплатної правової 
допомоги зазначених категорій осіб. 

  
23.08.2017р., головним спеціалістом Борівського 

бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Малієм О.Г.проведено робочу зустріч з секретарем 
Підлиманської сільської ради Савіною О.А. Надано 
літературу правового змісту для ознайомлення 
працівників сільради та надано методичні рекомендації з 

правоосвітницької роботи, здійснено прийом громадян, 
жителів с.Підлиман. Охоплено 11 осіб. 

З метою налагодження взаємодії з органами 
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місцевого самоврядування та органами виконавчої влади головний спеціаліст Борівського бюро правової 
допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малій О.Г., 
16.08.2017 взяв участь у спільному засіданні постійних комісій районної ради з питань соціально-економічного 
розвитку, агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, з 
питань законності,  правопорядку, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями, захисту 
прав споживачів, депутатської діяльності, депутатської етики та місцевого самоврядування, інших гуманітарних 
питань; 22.08.2017 – в роботі чергової сесії Борівської районної ради.  

31.08.2017 р., проведено робочу зустріч з керівником апарату Борівської районної ради Биковою Т.І в 
ході якої обговорено питання підготовки та розгляду на сесії районної ради Програми правової допомоги 
населенню Борівського району. 

6 вересня 2017 року, головний спеціаліст Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г.  взяв участь у спільній робочій нараді 
голови райдержадміністрації Віталія Кіяна першого заступника начальника Головного територіального 
управління юстиції у Харківській області Ірини Левченко та керівників районних структурних підрозділів 
територіального управління юстиції. На нараді було розглянуто низку робочих питань: діяльності мобільних 
точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення вимог чинного законодавства, 
захисту прав землевласників та землекористувачів, функціонування структурних підрозділів територіального 
управління юстиції у Харківській області, що діють на території Борівського району.  

07.09.2017 проведена робоча зустріч з начальником 
Великобурлуцького районного центру зайнятості щодо обговорення 
питань надання безоплатної правової допомоги працівникам центру та 
особам, які стоять на обліку в центрі зайнятості. 

21.08.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське 
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги прийнято участь в нараді при 
голові Шевченківської районної державної адміністрації на якій 

розглядалися питання відзначення 26-річниці незалежності України. 

 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». 

10.07.2017 заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання БВПД було проведено вуличне інформування громадян смт Великий Бурлук.   В ході 
проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро правової допомоги. Громадянам роз’яснено 
завдання безоплатної правової допомоги, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під 
час інформування громадянам були надані друковані матеріали "Бюро правової допомоги: ваш юридичний 
провідник"  

На початку липня працівниками Дворічанського БПД організовано інформаційний куточок для клієнтів 
бюро, на якому схематично зображено порядок доступу до безоплатної правової допомоги, що таке вторинна 
правова допомога та як її отримати, завдання та функції бюро правової допомоги. 

Також досягненням за липень стала і розробка роз’яснень «Соціальний 
патронаж осіб звільнених від відбування покарання», в яких ідеться про 
перелік та повноваження органів, які здійснюють соціальний патронаж. 
Розробниками виступили заступник начальника відділу «Дворічанське бюро 
правової допомоги» Чугуївського місцевооо центру з надання БВПД Юлія 
Рябенко та начальник Дворічанського районного сектору з питань пробації 
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Сергієм 
Сіроклином. Їх поширення планується здійснити серед осіб, які перебувають на 
обліку в Дворічанському районному секторі з питань пробації. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
07.08.2017 р. в центрі селища Дворічна головним спеціалістом відділу 
"Дворічанське бюро правової допомоги" Савченко В.В. було організоване 
вуличне інформування населення шляхом розповсюдження буклетів та 
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надання роз`яснення щодо первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової 
допомоги. Вказана подія викликала неабиякий інтерес з боку перехожих громадян, сподіваємось що вказаний 
захід принесе хороший результат. 

28.07.2017 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 вулиці 1-го Травня заради підвищення правової свідомості громадян шляхом 
роздавання листівок та інформування пересічних громадян щодо їх права на отримання безоплатної правової 
допомоги. 

07.08.2017  року заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено "вуличне" інформування 
населення. Даний захід проводився в районі мікрорайону "Ювілейний" шляхом роздавання інформаційних 
буклетів та інформування пересічних громадян щодо їх права на отримання безоплатної правової допомоги. 

10 серпня 2017 року головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г. на вулицях селища Борова 
було проведено вуличну акцію по розповсюдженню літератури правового змісту. Зацікавленим громадянам 
було надано роз’яснення щодо основних напрямів роботи бюро та проінформовано про години прийому в 
Борівському бюро правової допомоги. Охоплено 30 осіб. 

21.07.2017 заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро 
правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД було 
проведено вуличне інформування громадян смт Великий Бурлук.  
В ході проведеного заходу поширено інформацію про роботу бюро правової 
допомоги. Громадянам роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, 
порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. Під час 
інформування громадянам були надані друковані матеріали "Бюро правової 
допомоги: ваш юридичний провідник".  

 11 серпня 2017 року  заступником начальника відділу 
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД  проведено 
вуличне інформування громадян смт Великий Бурлук. В ході проведеного заходу поширено інформацію про 
роботу бюро правової допомоги. Роз’яснено завдання безоплатної правової допомоги, порядок отримання 
первинної та вторинної правової допомоги. Під час інформування громадянам були надані друковані матеріали 
"Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник". 

31.07.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було проведено вуличне інформування, 
на території Шевченківського районного Меморіалу Слави, в ході якого присутнім жителям району було 
роздано літературу на правову тематику та роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

31.07.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було проведено вуличне інформування, 
біля приміщення відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації, в ході якого присутнім 
жителям району було роздано літературу на правову тематику та роз’яснено порядок отримання безоплатної 
правової допомоги. 

20.07.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, було проведене вуличне інформування, 
на території торгівельного майданчика по провулку Перемоги, в ході якого присутнім жителям району було 
роздано літературу на правову тематику та роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

З нагоди святкування Дня Державного прапору України, працівниками Чугуївського МЦ з надання БВПД 
23 серпня 2017 року було проведене вуличне інформування населення в різних частинах міста Чугуєва, під час 
якого пересічних громадян було поінформовано про роботу системи безоплатної правової допомоги, порядок 
отримання первинної правової допомоги та доступу до вторинної правової допомоги. 
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В День незалежності України, 24 серпня, працівниками Чугуївського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги проведене вуличне інформування громадян в центрі міста Чугуїв, під 
час якого здійснене інформування населення щодо захисту їх прав, свобод та законних інтересів, надано 
інформацію та роз'яснення з правових питань. Також поширено інформацію щодо функціонування системи БПД 
на місцях, розповсюджено буклети та брошури БПД. 

    

З нагоди відзначення Дня державного прапору та до Дня незалежності України 23 серпня 2017 року по 
вулиці Весняна смт Великий Бурлук відбувся інформаційно-роз'яснювальний захід  організований заступником 
начальника відділу «Великобурлуцьке бюро правової допомоги» Чугуївського МЦ з надання БВПД Ляховою 
О.В. В ході проведення інформування громадяни селища мали змогу отримати всебічну інформацію про 
порядок отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги,  
інформаційні буклети  та контактні дані відділу і місцевого центру, також проводилась презентація системи 
безоплатної правової допомоги в Україні. 

07.09.2017 року в Великобурлуцькому районному центрі зайнятості заступником начальника відділу 
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД серед осіб, які 
перебувають на обліку в центрі зайнятості поширені буклети з правових питань,   присутнім доведено до відома 
порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, надана контактна інформація 
Великобурлуцького бюро правової допомоги. 

23.08.2017 року головним спеціалістом відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято участь в святкуванні Дня 
Прапора проведеного Шевченківською районною державною адміністрацією, по завершенню якого було 
розповсюджено брошури щодо надання безоплатної правової допомоги 

 Проведення спільних прийомів-консультацій з представниками державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 
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6 вересня 2017 року головний спеціаліст 
Борівського бюро правової допомоги 
Чугуївського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Малій 
О.Г., спільно з першим заступником начальника 
Головного територіального управління юстиції у 
Харківській області Іриною Левченко здійснив 
прийом громадян та надав консультації і 
роз’яснення з правових питань. Основна 
категорія тих хто звернувся по допомогу – 
багатодітні родини. Їх цікавили питання 
соціального захисту з боку держави та майнові 
права.  

27.07.2017, 31.07.2017  заступником 
начальника відділу "Великобурлуцьке бюро 
правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД та головним державним виконавцем  Великобурлуцького РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області проведено 
спільне консультування громадян.  

 

[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. 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 
Протягом кварталу продовжувалась робота по налагодженню співпраці з існуючими громадськими 

організаціями, благодійними фондами та іншими органами щодо сприяння розвитку мережі установ, які 
надають безоплатну правову допомогу, розширення кола осіб приватного права, залучення до надання БППД, 
сприяння мережі пара-юристів. 

 Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад активно 
виявляється в налагодженні та підтримці співпраці місцевих центрів з суб’єктами надання БВПД та укладення 
угод, договорів та меморандумів про співпрацю.  

Місцеві центри надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з 
питань надання безоплатної правової допомоги, розробляють для них методичні рекомендації, проводять 
тренінги для посадових осіб.  

Представники Чугуївського місцевого центру брали участь у роботі сесій районних та сільських рад, під 
час яких інформували присутніх депутатів про порядок надання безоплатної правової допомоги та роботу бюро 
правової допомоги. 
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[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 
Протягом липня – вересня 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.   
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
 
08.07.2017 року в Шевченківській 

районній газеті «Краєвид» було висвітлено роботу 
головного спеціаліста відділу «Шевченківське 
бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

У Великобурлуцькій районній газеті 
"Вісник Великобурлуччини" від 29.07.2017 року № 
29 опубліковано інформацію щодо змін в порядку 
призначення аліментів, підготовлену відділом 
"Великобурлуцьке бюро правової допомоги" 
Чугуївського місцевого центру з надання БВПД.  

В районній газеті «Вісник Чугуївщини» від 
15.07.2017 року було опубліковано статтю «Де і як 

можна отримати правову допомогу, гарантовану 
Конституцією України». 
 

Розділ ІІ. Результативні показники 

діяльності. 
 
 За період з 01 липня 2017 по 30 вересня 2017 року Чугуївським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами було 
зареєстровано 824 звернень клієнтів, надано 811 правових консультацій, 75 із них написали письмову 
заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 85 

рішень про надання БВПД та надано 85 доручень адвокатам.  
 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 
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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 

141 140 17 0 

Відділ «Борівське 

бюро правової 
допомоги» 

126 126 3 0 

Відділ 
«Великобурлуцьке 
бюро правової 

допомоги» 

105 94 18 0 

Відділ 
«Двурічанське 

бюро правової 
допомоги» 

62 62 0 0 

Відділ «Куп’янське 

бюро правової 
допомоги» 

285 285 35 0 

Відділ «Печенізьке 

бюро правової 
допомоги» 

49 48 1 0 

Відділ « 

Шевченківське 
бюро правової 
допомоги» 

56 56 1 0 

Разом  824 811 75 0 

 

 
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
   - іншого цивільного права 132 (15 %)  

   - соціального забезпечення 122 (14 %) 
   - сімейного 106 (13 %) 
   - спадкового 89 (12 %)  

   - житлового 88 (11 %) 
   - земельного 78 (9 %) 
   - з інших питань 62 (7 %)  

   - трудового 45 (5 %) 
   - адміністративного 32 (4 %) 
   - договірного 28 (4%) 

   - з питань виконання судових рішень 21 (3 %) 
   - з не правових питань 14 (2 %) 
   - медичного 7 (1 %) 
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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 
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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: 
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 здійснено 30 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 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 665 осіб, в тому числі 93 

особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних пунктів та 572 особа -  

до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 20 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 24 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 122 право-просвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ та на офіційній сторінці у Facebook  287  інформаційних матеріалів з питань надання 
БВПД; 

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

30 22 20 122 1 

2 
Борівське 
бюроправової 
допомоги 

5 5 4 32 0 

3 
Великобурлуцьке 
бюро правової 
допомоги 

5 4 3 10 0 

4 
Дворічанське бюро 
правової допомоги 

3 1 2 7 0 

5 
Куп’янське бюро 
правової допомоги 

10 4 3 22 0 

6 
Печенізьке бюро 
правової допомоги 

2 3 2 11 0 

7 
Шевченківське 
бюро правової 
допомоги 

2 2 1 20 0 



 

 


	Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
	[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.
	 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у центрах соціальних служб для дітей сім’ї та молоді, в Управліннях праці та соціального захисту населення, в Центрах зайнятості населення.
	03.07.2017, 07.07.2017, 14.07.2017 дистанційні та мобільні консультаційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги на базі  управління соціального захисту населення Великобурлуцької РДА, територіального центру соціального обслуговування населен...
	06.07.2017року 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 допомо...
	 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів у приміщеннях сільських, селищних та міських рад.
	Заступником начальника відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзний мобільний консультаційний пункт для мешканців села Петропавлівка. За консультацією звернулося 3 особи з питань щодо викон...
	2.06.2017, 05.07.2017, 13.07.2017  заступником начальника відділу "Великобурлуцьке бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД та головним державним виконавцем  Великобурлуцького РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області проведено спільне консульту...
	26.07., 01.08. 2017р., - головним спеціалістом відділу "Борівське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено виїзні прийоми громадян для жителів с. Гороховатка та с.Підлиман Борівського району. Надано консультації т...
	 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів.
	 Утворення та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу шляхом використання системи «Бібліоміст» бібліотек для проведення скайп- консультувань, відеоконференцій.
	 Адресна правова допомога особам з обмеженими можливостями пересування. Організація виїздів.
	 Проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань щодо права на отримання БВПД.
	 Участь у сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях облдержадміністрації. Проведення робочих зустрічей з представниками мысцевого самоврядування, влади, громадських організацій.
	З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Малієм О.Г., 05.07...
	 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».
	 Проведення спільних прийомів-консультацій з представниками державної влади та органів місцевого самоврядування.
	Протягом кварталу продовжувалась робота по налагодженню співпраці з існуючими громадськими організаціями, благодійними фондами та іншими органами щодо сприяння розвитку мережі установ, які надають безоплатну правову допомогу, розширення кола осіб прив...
	Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад активно виявляється в налагодженні та підтримці співпраці місцевих центрів з суб’єктами надання БВПД та укладення угод, договорів та меморандумів про співпрацю.
	Місцеві центри надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань надання безоплатної правової допомоги, розробляють для них методичні рекомендації, проводять тренінги для посадових осіб.
	Представники Чугуївського місцевого центру брали участь у роботі сесій районних та сільських рад, під час яких інформували присутніх депутатів про порядок надання безоплатної правової допомоги та роботу бюро правової допомоги.
	[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
	Протягом липня – вересня 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...
	[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, ме...
	[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.
	08.07.2017 року в Шевченківській районній газеті «Краєвид» було висвітлено роботу головного спеціаліста відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
	Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро


