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Розділ Основні заходи, що були здійснені за 

стратегічними цілями: 

1 Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

Кожна людина в Україні народжується вільною та одразу набуває певних природних та 

приватних особистих прав, таких як право на життя, здоров’я, свободу, повагу своєї честі та 

гідності, вільний розвиток своєї особистості тощо. Пріоритетом кожної демократичної держави є 

не лише дотримання конституційних прав та свобод особи, а й забезпечення механізму їхньої 

реалізації. Однак, пересічна людина в результаті незнання своїх прав або ж необізнаності із 

механізмом їх реалізації, доволі часто не може їх здійснити, оскільки не знає яким чином їй слід 

діяти. Відсутність елементарних правових знань та висока вартість юридичних послуг створює 

для людини бар’єр щодо можливості реалізації та захисту своїх конституційних прав самостійно 

або ж за допомогою кваліфікованих юристів. 

Так, Чугуївським Місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі – Центр) та підпорядкованими відділами Бюро правової допомоги (далі – Бюро) постійно 

ведеться робота із забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, 

посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих 

груп, територіальних громад та спільнот. 

1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

Захід 1.1.1 

Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, в тому числі територіальних 

органів територіальної самоорганізації населення, зокрема проблемних питань у взаємодії з 

ОВВ, ОМС, підтримка в актуальному стані карти правових потреб. 

Заплановано: 1 

Працівниками Центру та Бюро щокварталу проводиться аналіз першочергових потреб 

громад та підтримується в актуальному стані карта правових потреб. Так, за результатами 

проведеного у ІІ кварталі аналізу, визначено п’ять найпоширеніших галузей права, з питань за 

якими звертаються громадяни для отримання консультації та вторинної правової допомоги, що 

відображає Карта правових потреб населення.  

 

КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ 

(карта відображає п’ять найбільш актуальних категорій питань, з якими клієнти звертаються до 

Центру/Бюро правової допомоги) 

 

1. Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Адреса центру: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Старонікольська, б.27-А 

1. Житлове – 19,46% 

2. Cімейне – 17,39% 

3. Інше цивільне – 14,91 % 

4. Соціальне забезпечення – 10,14 % 

5. Спадкове – 8,25 % 

 

2. Куп’янське бюро правової допомоги 

Адреса: Харківська обл., м. Куп’янськ, провулок Куп’янський, №4  

1. Інше цивільне – 24,96 % 

2. Інше – 23,65 % 

3. Сімейне – 11,97 % 

4. Соціальне забезпечення – 11,09 % 

5. Спадкове – 7,74 % 
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3. Шевченківське бюро правової допомоги 

Адреса: Харківська обл., смт Шевченкове, вул. Лермонтова, буд. 7 

1. Сімейне – 37,84 % 

2. Інше цивільне – 21,62 % 

3. Житлове – 12,16 % 

4. Соціальне забезпечення – 10,14 % 

5. Спадкове – 8,78 % 

 

4. Печенізьке бюро правової допомоги 

Адреса: Харківська обл., смт Печеніги, пров. Б.Хмельницького, буд. 1-А 

1. Інше цивільне – 32,84 % 

2. Сімейне – 11,94 % 

3. Спадкове – 11,94 % 

4. Житлове – 7,46 % 

5. Соціальне забезпечення – 7,46 % 

 

5. Дворічанське бюро правової допомоги 

Адреса: Харківська обл., смт Дворічна, вул. Слобожанська, буд. 11 

1. Сімейне – 34,85 % 

2. Земельне – 13,64 % 

3. Інше – 13,64 % 

4. Соціальне забезпечення – 10,61 % 

5. Житлове – 9,09 % 

 

6. Борівське бюро правової допомоги 

Адреса: Харківська обл., смт Борова, вул. Центральна, буд. 19 

1. Житлове – 27,59% 

2. Соціальне забезпечення – 14,66 % 

3. Спадкове – 12,07 % 

4. Адміністративне – 12,07 % 

5. Договірне – 6,90 % 

 

7. Великобурлуцьке бюро правової допомоги 

Адреса: Харківська обл., смт Великий Бурлук, вул. Транспортна, буд. 5-Б 

1. Сімейне – 25,25 % 

2. Інше – 22,22 % 

3. Соціальне забезпечення – 20,20 % 

4. Інше цивільне – 15,15 % 

5. Спадкове – 6,00 % 
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Захід 1.1.2 

Проведення правопросвітницьких заходів (тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, 

правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей для цільової аудиторії громадян, інших заходів (в 

т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та організаціями, ГО тощо відповідно до: 

Програм правової допомоги населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів 

про співпрацю), спрямованих на вирішення найактуальніших питань життя громад, 

зокрема проведення заходів для підвищення рівня обізнаності населення про систему БПД, 

запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення 

змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров’я, захисту 

прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безплатного отримання земельних 

ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських організацій, 

державних установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого 

самоврядування за виключенням заходів для дітей, проведення публічних презентацій 

результатів діяльності. 

Заплановано: 30/100 

Правопросвітництво та безоплатна правова допомога – рушії підвищення правової 

свідомості громадян. Це насамперед розповсюдження інформації у сфері захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги, проведення тематичних 

семінарів, лекцій, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах 

післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, для осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, інших 

вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 

населення, запобігання злочинності. 

Основним завданням правопросвітництва є вчасне та зрозуміле інформування людей про 

ціль, поетапність, проміжні результати, впровадження реформ, значення цих результатів, 

наявність якісної і доступної інформації, носіями якої є фахівці місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 
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З метою підвищення рівня правової свідомості громадян працівниками Центру постійно 

ведеться правопросвітницька діяльність, так у ІІІ кварталі 2020 року всього проведено 179 

правопросвітницьких заходів,в яких в цілому взяли участь 2 273 особи. Показники в розрізі 

головного офісу МЦ та підпорядкованих бюро розподілились наступним чином: 

Чугуївським МЦ з надання БВПД – 49 (1158); 

відділом «Борівське БПД» – 23 (471);  

відділом «Великобурлуцьке БПД» – 25 (114); 

відділом «Дворічанське БПД» – 12 (70); 

відділом «Куп’янське БПД» – 30 (211); 

відділом «Печенізьке БПД» – 15 (89); 

відділом «Шевченківське БПД» – 25 (160). 
 

В ІІІ кварталі 2020 року працівниками Чугуївського МЦ було проведено 

правопросвітницькі заходи з актуальних правових питань (враховуючи запит партнерів) за 

напрямами: 
 

Протидія торгівлі людьми. 

     
 

 
 

Зміна виборчого законодавства. 
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Протидія дискримінації та захист прав осіб ромської національності. 
 

 
 

Права та пільги вимушено переміщених осіб. 

 
 

Підвищення рівня правової культури та обізнаності  з прав людини осіб, які належать до 

ромської національної меншини. 
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Крім того, працівники Центру проводять інформування громадян з метою інформування та 

забезпечення доступу до БПД всіх верств населення. 
 

    
 

 
 

 

 
Захід 1.1.3 

Розробка та / або розповсюдження інформаційних друкованих та електронних матеріалів 

(зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 

серед населення в тому числі в підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах 

Заплановано: 3 

Протягом звітного періоду працівниками Чугуївського МЦ здійснюється постійний аналіз 

правових потреб та запиту цільової аудиторії, відповідно до яких розробляються відповідні 

інформаційні та роз даткові матеріали. Крім того, електронні матеріали право правового 

характеру розповсюджувались серед організацій-партнерів, які розміщували їх на офіційних 

сторінках, сторінках Facebook, у вигляді правопросвітницьких статей. 

Захід 1.1.5 

Висвітлення/поширення у ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайтах інформації про роботу 

системи БПД (трансляція соціальних аудіо – та відеороликів на правову тематику, 

проведені заходи, правову інформацію), поширення інформації щодо посилення сервісів 

інститутів правових громад 
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Заплановано: 2 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року Центром та його структурними підрозділами постійно 

здійснювались публікації у ЗМІ з актуальних правових питань, роз’яснення гарантованих 

Конституцією та законами України прав у різних сферах життя громад, в тому числі 

розміщувались на офіційних веб-сайтах партнерів. 
 

Висвітлення діяльності здійснювалось за допомогою таких видів медіа: 
 

1. Офіційні веб-сайти організацій (кількість: 48). Деякі з них: 

- http://rr-borova.gov.ua/novyny/2597-pryiniato-zakon-pro-silskohospodarsku-kooperatsiiu 

- http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/229/76763 

- http://www.chuguevrda.gov.ua/novosti/9438-fakhivtsi-chugujivskogo-tsentru-z-nadannya-

bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-pro-trudovi-prava-osib-z-invalidnistyu 

- http://pechenigi-rda.gov.ua/news/id/2616 
 

2. Самостійні інтернет ЗМІ (кількість: 8). Деякі з них: 

- https://nakipelo.ua/robota-za-kordonom-ya-ne-potrapiti-u-trudove-rabstvo/ 

- http://borova.info/novini/podil-majna-spivmeshkanciv.html 

- https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/22/krazhi-sostavlyayut-polovinu-prestuplenij-na-

dachnyh-uchastkah-chto-delat-esli-vas-ograbili/ 
 

3. Виступи на радіо (кількість: 13). Деякі з них: 

- https://drive.google.com/file/d/1l1aChXHxOweggHoMz9MFNeX-e9DgGcsV/view?usp=sharing 

- https://drive.google.com/file/d/1uPqA4-kk7DkKE80guwDuFGLktSX-I0-A/view?usp=sharing 

- https://drive.google.com/file/d/1wOupmMyuyggHKH9kY8FbF7y73wOx3C8M/view 

Найбільш масштабним став виступ на «Українське суспільне радіо. Харків», присвячений 

інформуванню громадян, які постраждали від пожежі на сході України. Запис ефіру: 

https://www.youtube.com/watch?v=HSLqxJmE01w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0nCnJecSw7i99m

AsBbWGQwePI56ZvLNvg2XBSHGenk-X3COQQ_iz3XPkU 
 

4. Публікації в друкованих ЗМІ (кількість: 9). Деякі з них: 

- https://drive.google.com/file/d/1lXhIPiqd_M-B-q4U74DqD1tSclcs8746/view 

- https://drive.google.com/file/d/1ldO0VBOkBohED1Bo2ZlRodRB6JHy3o6c/view 

- https://drive.google.com/file/d/111Ogm3CbEX3zSh0W38JmClbhXonvmjM4/view 
 

5. Сторінки партнерів на ФБ (кількість: 44). Деякі з них: 

- https://www.facebook.com/groups/chuguevrada/permalink/2588731938106033/ 

- https://bitly.su/kT1UD2 

- 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192460438993128&id=106109520961554&__cf

t__[0]=AZXdc1h_iQmfpVf9z0aUbaWvMJ0Y5b1G0c2TQgXDPzhWEeF3qfGWvhVY9WgBEFeNHkq

Q6_FHS6VR_4knmoZQq8VPpzVLK21lE2JqxzDgJ08KoRikVWNUWekANVpBnx1z7StFLqlrP01FJ_

t6NJN3ZfHr2R1iYfDrJLiPHzYlZhZLwiIy2bzDn8e8WKv1QeqC_ugVEpb2C4RG_0I-

U1ssspq1J308FZB8Oj8FSAg0gD5OfpkR7uqB83Q57wOnURQeDNU&__tn__=%2CO%2CP-R 

- https://www.facebook.com/groups/chuguevrada/permalink/2626120727700487/ 

 

Захід 1.1.7 

Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань, центрах 

пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

Заплановано: 0 

Проведених правопросвітницьких заходів – 12 

На території обслуговування Центру регулярно проводяться просвітницькі заходи на базі 

Чугуївського міжрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» Борівського районного сектору 

філії ДУ «Центр пробації», Великобурлуцького РС філії ДУ «Центр пробації», Дворічанського 

РС філії ДУ «Центр пробації», Куп’янського МРВ філії ДУ «Центр пробації», сектору в смт 

Печеніги Чугуївського МРВ філії ДУ «Центр пробації». 

http://rr-borova.gov.ua/novyny/2597-pryiniato-zakon-pro-silskohospodarsku-kooperatsiiu
http://velykoburluk-rda.kh.gov.ua/news/229/76763
http://www.chuguevrda.gov.ua/novosti/9438-fakhivtsi-chugujivskogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-pro-trudovi-prava-osib-z-invalidnistyu
http://www.chuguevrda.gov.ua/novosti/9438-fakhivtsi-chugujivskogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-pro-trudovi-prava-osib-z-invalidnistyu
http://pechenigi-rda.gov.ua/news/id/2616
https://nakipelo.ua/robota-za-kordonom-ya-ne-potrapiti-u-trudove-rabstvo/
http://borova.info/novini/podil-majna-spivmeshkanciv.html
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/22/krazhi-sostavlyayut-polovinu-prestuplenij-na-dachnyh-uchastkah-chto-delat-esli-vas-ograbili/
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/22/krazhi-sostavlyayut-polovinu-prestuplenij-na-dachnyh-uchastkah-chto-delat-esli-vas-ograbili/
https://drive.google.com/file/d/1l1aChXHxOweggHoMz9MFNeX-e9DgGcsV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPqA4-kk7DkKE80guwDuFGLktSX-I0-A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOupmMyuyggHKH9kY8FbF7y73wOx3C8M/view
https://www.youtube.com/watch?v=HSLqxJmE01w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0nCnJecSw7i99mAsBbWGQwePI56ZvLNvg2XBSHGenk-X3COQQ_iz3XPkU
https://www.youtube.com/watch?v=HSLqxJmE01w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0nCnJecSw7i99mAsBbWGQwePI56ZvLNvg2XBSHGenk-X3COQQ_iz3XPkU
https://drive.google.com/file/d/1lXhIPiqd_M-B-q4U74DqD1tSclcs8746/view
https://drive.google.com/file/d/1ldO0VBOkBohED1Bo2ZlRodRB6JHy3o6c/view
https://drive.google.com/file/d/111Ogm3CbEX3zSh0W38JmClbhXonvmjM4/view
https://www.facebook.com/groups/chuguevrada/permalink/2588731938106033/
https://bitly.su/kT1UD2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192460438993128&id=106109520961554&__cft__%5b0%5d=AZXdc1h_iQmfpVf9z0aUbaWvMJ0Y5b1G0c2TQgXDPzhWEeF3qfGWvhVY9WgBEFeNHkqQ6_FHS6VR_4knmoZQq8VPpzVLK21lE2JqxzDgJ08KoRikVWNUWekANVpBnx1z7StFLqlrP01FJ_t6NJN3ZfHr2R1iYfDrJLiPHzYlZhZLwiIy2bzDn8e8WKv1QeqC_ugVEpb2C4RG_0I-U1ssspq1J308FZB8Oj8FSAg0gD5OfpkR7uqB83Q57wOnURQeDNU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192460438993128&id=106109520961554&__cft__%5b0%5d=AZXdc1h_iQmfpVf9z0aUbaWvMJ0Y5b1G0c2TQgXDPzhWEeF3qfGWvhVY9WgBEFeNHkqQ6_FHS6VR_4knmoZQq8VPpzVLK21lE2JqxzDgJ08KoRikVWNUWekANVpBnx1z7StFLqlrP01FJ_t6NJN3ZfHr2R1iYfDrJLiPHzYlZhZLwiIy2bzDn8e8WKv1QeqC_ugVEpb2C4RG_0I-U1ssspq1J308FZB8Oj8FSAg0gD5OfpkR7uqB83Q57wOnURQeDNU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192460438993128&id=106109520961554&__cft__%5b0%5d=AZXdc1h_iQmfpVf9z0aUbaWvMJ0Y5b1G0c2TQgXDPzhWEeF3qfGWvhVY9WgBEFeNHkqQ6_FHS6VR_4knmoZQq8VPpzVLK21lE2JqxzDgJ08KoRikVWNUWekANVpBnx1z7StFLqlrP01FJ_t6NJN3ZfHr2R1iYfDrJLiPHzYlZhZLwiIy2bzDn8e8WKv1QeqC_ugVEpb2C4RG_0I-U1ssspq1J308FZB8Oj8FSAg0gD5OfpkR7uqB83Q57wOnURQeDNU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192460438993128&id=106109520961554&__cft__%5b0%5d=AZXdc1h_iQmfpVf9z0aUbaWvMJ0Y5b1G0c2TQgXDPzhWEeF3qfGWvhVY9WgBEFeNHkqQ6_FHS6VR_4knmoZQq8VPpzVLK21lE2JqxzDgJ08KoRikVWNUWekANVpBnx1z7StFLqlrP01FJ_t6NJN3ZfHr2R1iYfDrJLiPHzYlZhZLwiIy2bzDn8e8WKv1QeqC_ugVEpb2C4RG_0I-U1ssspq1J308FZB8Oj8FSAg0gD5OfpkR7uqB83Q57wOnURQeDNU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192460438993128&id=106109520961554&__cft__%5b0%5d=AZXdc1h_iQmfpVf9z0aUbaWvMJ0Y5b1G0c2TQgXDPzhWEeF3qfGWvhVY9WgBEFeNHkqQ6_FHS6VR_4knmoZQq8VPpzVLK21lE2JqxzDgJ08KoRikVWNUWekANVpBnx1z7StFLqlrP01FJ_t6NJN3ZfHr2R1iYfDrJLiPHzYlZhZLwiIy2bzDn8e8WKv1QeqC_ugVEpb2C4RG_0I-U1ssspq1J308FZB8Oj8FSAg0gD5OfpkR7uqB83Q57wOnURQeDNU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/chuguevrada/permalink/2626120727700487/
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Проведені правопросвітницькі заходи проводились за тематиками: «Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина»; «Відповідальність за зловживання 

наркотичними засобами»; «Правове регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у 

цивільному шлюбі»; «Право на отримання безоплатної земельної ділянки та порядок 

приватизації»; «Конституційні права та свободи людини і громадянина» тощо. 
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Захід 1.1.8 

Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових знань, 

дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах, навчальних закладах, 

службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї та молоді, 

відділах/секторах у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, у центрах соціальної психологічної 

реабілітації дітей 

Заплановано: 4/200 

Одним з напрямків роботи працівників Чугївського МЦ є підвищення рівня правової 

просвіти дітей та молоді. Тому, впродовж звітного періоду була проведена низка право 

просвітницьких заходів на базі Харківського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківської опіки, районних служб у справах дітей, районних центрів для 

дітей, сім’ї та молоді, навчальних закладах, тощо. 

Головними темами заходів стали: реалізація програми відновного правосуддя для 

неповнолітніх; Права дітей у навчальних закладах; «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх», «Підліток - права і обов’язки», «Визнання батьківства» 
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Захід 1.1.9 

Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України 

Заплановано: 100% 

Протягом звітного кварталу працівниками Чугуївського МЦ було надано доступ 8 

особам, які виявили бажання скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції 

України.  

Захід 1.1.11 

Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для громадських 

приймалень, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів та інших 
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провайдерів щодо надання ними БППД 

Заплановано: 2 

Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Центру та підпорядкованих Бюро 

правової допомоги з метою визначення галузей права, з яких до Центру та його відділів 

найчастіше звертаються клієнти: житлове, цивільне та сімейне право. Відповідно до результатів 

проведеного аналізу Центром були розроблені методичні рекомендації, буклети, з метою 

роз’яснення актуальних правових питань. Зокрема, розроблено 9 методичних рекомендацій за 

темами: «Правове регулювання дистанційної роботи в умовах карантину», «Встановлення меж 

земельної ділянки», «Способи захисту прав добросусідства», «Правові наслідки судимості», 

«Виконання рішення суду про виселення особи», «Зняття з реєстрації в добровільному порядку», 

«Виконання покарання у виді виправних робіт», «Захист прав споживачів кредитних послуг», 

«Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно». 

Загальна кількість направлених матеріалів – 29. 

 

1.2. БПД-онлайн 

Захід 1.2.1 

Вивчення потреби та пошук лояльних до системи адвокатів, журналістів, громадських 

активістів, представників влади 

Заплановано: 0 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівниками відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено вивчення потреби та пошук лояльних до 

системи адвокатів, журналістів, громадських активістів, представників влади. 

Проводяться перемови з адвокатами, строк дії договору яких закінчується у 2020 році, з 

метою продовження процесу співпраці та підписання нових договорів. 
 

1.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 

Довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid – це довідково-

інформаційна платформа правових консультацій, в якій кожен може знайти необхідну 

інформацію з актуальних правових питань. З грудня 2018 року платформа відкрита для широкого 

загалу. 
 

Захід 1.3.1 

Складання, розміщення у встановленому порядку юридичних консультацій на основі 

типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій 

"WikiLegalAid" 

Заплановано: 6 / 6 

Фахівцями Центру ведеться постійна робота з наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» юридичними консультаціями на основі 

типових звернень громадян. Протягом ІІІ кварталу 2020 року юристами Центру та Бюро було 

розроблено та розміщено 6 правових статей, які заздалегідь погоджувалися із Координаційним 

центром з надання правової допомоги, а саме: 

◄ «Збереження житла за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування та особами з їх числа» 
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B

7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-

%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%

D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%

D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%

D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%

D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%

D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7_%D1%97%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0 

◄ «Правовий порядок встановлення супутникових антен на дахах будинків» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1

%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1

%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0

%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%

BA%D1%96%D0%B2 

◄ «Відповідальність за відмову в працевлаштуванні осіб з інвалідністю» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1

%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%

B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7

_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%

D1%82%D1%8E 

◄ «Проведення судово-медичної експертизи» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8 

◄ "Правове регулювання діяльності МФО в Україні" 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0

%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%96_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%9

7%D0%BD%D1%96 

◄ "Порядок зміни меж населеного пункту" 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE

%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%

BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%

BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207 
 

Захід 1.3.2 

Редагування, підтримання в актуальному стані правових консультацій на основі типових 

звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій "WikiLegalAid" 

Заплановано: 6  

З метою підтримання в актуальному стані правових консультацій у довідковій онлайн-

платформі правових консультацій "WikiLegalAid" спеціалістами Центру та Бюро протягом 

звітного періоду проводилось редагування розміщених статей шляхом редагування текстових 

матеріалів, зміни візуальної складової структури статті, додавання гіперпосилань на законодавчі 

та інші нормативні акти. Було проведено 14 таких редагувань протягом звітного кварталу. 

1.4. Механізм перенаправлення. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД. 

З метою удосконалення надання безоплатної правової допомоги партнерами та 

незалежними провайдерами надання безоплатної правової допомоги, а також розвитку мережі 

партнерів та незалежних провайдерів працівниками центру протягом кварталу проводилась 

робота з актуалізації даних та налагодження зв’язків щодо мережі стейкхолдерів, формувався 

реєстр мережі партнерів та незалежних провайдерів надання безоплатної правової допомоги. 

Захід 1.4.3 

Проведення робочих зустрічей керівників МЦ з представниками органів місцевого 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
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https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
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самоврядування (ОМС), державних органів, громадських організацій з метою налагодження 

співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, 

створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад; налагодження співпраці 

з юридичними клініками 

Заплановано: 0 

Впродовж кварталу працівники Чугуївського МЦ ініціювали проведення робочих 

зустрічей з представниками (працівниками) самоврядування (ОМС), державних органів, 

громадських організацій, в ході яких були обговорені питання налагодження ефективної 

взаємодії, комунікації та партнерської підтримки. 
 

     

      
 

Захід 1.4.5 

Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів співпраці 

та напрацювання нових підходів) 

Заплановано: 2  

З метою консолідації зусиль, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод 

людини, зокрема, права осіб на безоплатну правову допомогу, сприяння рівного доступу до 

правосуддя незахищених та найменш охоплених ІІІ кварталі поточного року було підписано 1 

меморандум про спільну діяльність між Центром та Чугуївською районною централізованою 

бібліотечною системою. 
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2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

2.1. Забезпечення отримання клієнтами якісних послу БПД 

Захід 2.1.1 

Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення укладання 

контрактів з адвокатами БПД 

Заплановано: 1 

Протягом звітного періоду працівниками відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами проведено аналіз статистичних 

показників за для виявлення потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД, за 

результатом якого виявлено необхідність укладення контрактів з адвокатами. 

Захід 2.1.6 

Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД 

Заплановано: 3 

Протягом звітного кварталу працівниками відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами щомісячно проводилось узагальнення 

кращих практик надання БВПД та тричі матеріали таких практик передавались для поширення до 

РЦ.  

Захід 2.1.14 

Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, 

обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці 

Заплановано: 1  

Протягом звітного періоду було проведено робочу зустріч з адвокатами, під час якої 

обговорювались проблемні питання, пропозиції щодо шляхів їх вирішення, до відома адвокатів 

доведено вимоги щодо дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

2.2. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД 

Захід 2.2.2 

Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової допомоги 

Заплановано: 1 

З метою забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання БВПД 

та поданням адвокатами звітів з відповідними додатками, здійснення перевірки за їх 

комплектністю, правильністю розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають БВПД працівниками постійно проводиться аналіз інформації, що 

подається до МЦ та здійснюється моніторинг діяльності Бюро правової допомоги за допомогою 

щотижневого звітування про проведену роботу. 

2.3. Strategiclitigation 

Захід 2.3.1 

Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення системних порушень прав 

людини 
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Заплановано: 0 

На виконання відповідного заходу Річного плану діяльності Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2020 рік, працівниками відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами у ІІІ 

кварталі було проведено аналіз звернень про надання безоплатної правової допомоги на предмет 

виявлення системних порушень прав людини. За результатами проведеного аналізу зазначених 

вище порушень не виявлено. 

3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 

3.1. Реалізація прав населення у територіальних громадах 

Захід 3.1.1 

Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня задоволеності осіб, які 

звертаються щодо надання БПД та/або отримали таку допомогу 

Заплановано: 1/100 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року працівниками Чугуївського МЦ постійно проводиться 

аналіз звернень громадян, з метою вивчення рівня задоволеності потреб  осіб, які звертаються за 

БПД (шляхом анкетування клієнтів). 

Захід 3.1.2 

Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги 

Заплановано: 20/50   

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги громадян сільської 

місцевості працівниками Центру та Бюро здійснюються прийоми громадян в рамках роботи 

мобільних точок доступу до БПД. В умовах карантинних обмежень ці прийоми здійснювались як 

в онлайн так і в офлайн режимі. 

Протягом звітного кварталу здійснено 40 виїхних прийомів громадян, під час яких за 

безоплатною правовою допомогою звернулося 83 особи. Всім громадянам була надана 

відповідна правова допомога у вигляді вичерпних консультацій та роз’яснень. 

Основна частина виїздів була проведена на базі міських/районних/сільських/селищних 

рад, державних установ (УСЗН, ВДВС, тощо ) та інших партнерських організацій. 
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Захід 3.1.3 

Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до безоплатної правової допомоги 

Заплановано: 25/50 

Для громадян, які мають потребу в безоплатній правовій допомозі, але в силу різних 

причин (географічна віддаленість, відсутність вільного часу тощо) не мають можливості 

оперативно звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(бюро правової допомоги) утворені точки доступу до безоплатної правової допомоги, що 

функціонують на постійній основі за визначеним графіком в приміщеннях установ, організацій 

та закладів. 

На території, що знаходиться під юрисдикцією Центру, на сьогоднішній день на постійній 

основі діє 19 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

Протягом другого кварталу поточного року працівниками Центру та Бюро було здійснено 

42 виїзних прийома громадян в рамках дистанційних пунктів доступу до БПД. Під час роботи 

дистанційних пунктів доступу за отриманням консультацій та роз’яснень звернулось 113 осіб, які 

в повному обсязі отримали запитувану ними інформацію. 

У зв’язку із введенням карантинних обмежень, спрямованими на стримання 

коронавірусної хвороби, частина дистанційних пунктів прийому громадян проводились в он-

лайн режимі. 
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Захід 3.1.4 

Організація надання адресної безоплатної правової допомоги 

Заплановано: у разі звернення  

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям населених 

пунктів працівниками центру надається адресна правова допомога. Так, протягом ІІ кварталу 

поточного року було здійснено 14 виїздів до громадян похилого віку, особам з інвалідністю, для 

надання консультацій та роз’яснень з правових питань. 
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Захід 3.1.5 

Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з Бюро правової допомоги для 

громад, партнерів та ЗМІ 

Заплановано: 1 
 

01 липня 2020 року проведено публічну презентацію результатів діяльності під час Дня 

відкритих дверей, опис заходу доступний за посиланням: 

https://www.facebook.com/Chuhuev.Centre.Legalaig/posts/2656308137918108 
 

 
 

Крім того, 15 липня 2020 року в Чугуївському МЦ пройшла відео зйомка, ініційована 

Координаційним центром з надання правової допомоги. Головною темою сюжету став успішний 

https://www.facebook.com/Chuhuev.Centre.Legalaig/posts/2656308137918108
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кейс працівника Чугуївського МЦ Миколи Мазницького з питання стягнення аліментів на 

утримання неповнолітньої дитини на користь клієнта Центру, учасника бойових дій. 
 

     
 

3.2. Відновне правосуддя / Медіація 

Захід 3.2.2 

Збільшення мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД 

Заплановано: 1 

Працівниками Чугуївського МЦ проводиться постійний пошук партнерів та незалежних 

провайдерів надання БПД. Впродовж звітнього періоду було налагоджено співпрацю з 

Чугуївською районною централізованою бібліотекою, Кам’яноярузькою сільською радою. 

 Станом на кінець ІІІ кварталу 2020 року, на території обслуговування Чугуївського МЦ 

та підпорядкованих бюро, відсутні незалежні провайдери надання БПД. 

  

Захід 3.3.2 

Забезпечення надання БППД з питань пов'язаних з земельними правовідносинами у 

письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання 

Заплановано: 100%  

Впродовж звітнього кварталу працівниками Чугуївського МЦ було надано                 210 

письмових консультацій у формі експертно-правової оцінки для клієнтів Центру.  
 

Захід 3.3.5 

Написання статей з питань земельних правовідносини у довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій «WikiLegalAid». 

Заплановано: 1 

У звітньому кварталі працівниками Чугуївського МЦ була опублікована, попередньо 

погоджена, правова консультація за темою: «Порядок зміни меж населеного пункту». 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE

%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%

BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%

BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207 
 

Захід 3.3.6 

Проведення правопросвітницьких заходів з питань земельних правовідносин 

Заплановано: 7 / 30 (осіб) 

З метою реалізації проєкта «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83&oldid=23207
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господарство України» працівниками центру було проведено ряд право просвітницьких заходів 

спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності населення з питань земельного права. 

Найбільш актуальними темами заходів стали: «Отримання земельної ділянки»;  «Порядок 

укладання договору оренди земельної ділянки (паю) та правові підстави його розірвання»; 

«Безоплатне отримання земельної ділянки»; «Відповідальність за правопорушення у сфері 

використання земель лісогосподарського призначення», «Земельна реформа», «Безоплатна 

передача земельної ділянки у власність громадян. Покрокова інструкція», «Отримання 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства», тощо. 

Всього проведено 53 заходи, охоплено 451 особа. 

 

    

       

 
 



 

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД ІІІ квартал 
 

 2020 року 
 

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

 

25 

  
 

 
 

Захід 3.3.7 

Проведення виїзного консультування з питань земельних правовідносин 

Заплановано: 7/30  

Окрім правопросвітницьких заходів, працівниками Чугуївського МЦ було заплановано 

та здійснено 39 виїздів (в рамках дії мобільних та дистанційних пунктів) під час якого 

працівниками надавались правові консультації з питань земельного права.  
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4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

4.1. Вдосконалення управління системою БПД 

Захід 4.1.1 

Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні за напрямок 

особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, обмін досвідом між 

працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення позитивного досвіду 

Заплановано: 1 

Навчання працівників спрямоване на послідовне удосконалення професійних знань, умінь 

і навиків, зростання майстерності, професії, направлене на підтримку і удосконалення 

професійного рівня, знань і умінь персоналу. 

З метою підвищення якості надання послуг, удосконалення професійного рівня, знань і 

умінь працівники Центру постійно підвищують кваліфікацію шляхом участі в он-лайн вебінарах, 
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семінарах та тренінгах. 

Так, протягом ІІІ кварталу 2020 року фахівці Центру прослухали низку он-лайн вебінарів 

та семінарів, які проводилися спеціалістами Мережі правових клубів PRAVOKATOR.  

Захід 4.1.6 

Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань організації роботи, 

проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою прийняття 

управлінських рішень 

Заплановано: 1 

З метою підвищення показників діяльності та якості надання правової допомоги, а також 

для вирішення поточних питань в ІІІ кварталі 2020 року Уляною Кудрик було проведено робочу 

нараду з працівниками з питань організації роботи, вирішення проблемних питань, які виникають 

під час виконання завдань та обов’язків. 

Захід 4.1.7 

Навчання персоналу, внутрішнє навчання для працівників МЦ, в тому числі бюро правової 

допомоги у відповідності до їх потреби (надання БППД та БВПД, робота з адвокатами, 

управління персоналом, фінансами, аналіз діяльності, ІТ, комунікації тощо) 

Заплановано: 1 
 

27 липня 2020 року було проведено онлайн-навчання для працівників підпорядкованих 

бюро. Світлана Мазницька та Юрій Чумак розповіли про основні засади правової просвіти, 

поділилися «рецептами» поширення потрібних людям відомостей у ЗМІ. Окрема увага заходу 

була спрямована на обговорення проблем та питань пов’язаних із заповненням звітів та 

контролів за напрямком правова просвіта. 
 

 
 

Розділ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

За період з 01 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року Центром та Бюро було 

зареєстровано 2053 звернень клієнтів, надано 2053 правових консультацій, прийнято 120 

письмове звернення про надання БВПД. 

Упродовж звітного періоду зареєстровано 101 письмову заяву про надання БВПД, за 

результатами розгляду яких прийнято 100 рішеннь про надання БВПД та 1 відмову в 

наданні БВПД; видано 91 наказ працівникам Центру/Бюро та 9 дорученнь адвокатам. 
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2.1. 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 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

     

Чугуївський МЦ 658 658 39 0 

Відділ «Борівське 

бюро правової 

допомоги» 

84 84 3 0 

Відділ 

«Великобурлуцьке 

бюро правової 

допомоги» 

196 196 14 0 

Відділ 

«Дворічанське бюро 

правової допомоги» 

99 99 6 0 

Відділ «Куп’янське 

бюро правової 

допомоги» 

712 712 34 0 

Відділ «Печенізьке 

бюро правової 

допомоги» 

56 56 3 0 

Відділ 

«Шевченківське 

бюро правової 

допомоги» 

248 248 21 0 

Разом 2053 2053 120 0 

 

У звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: 

 

Адміністративне право 2,97 % 

Адміністративне правопорушення 1,07 % 

Житлове право 10,96 % 

Земельне право 10,81 % 

Кримінальне право 1,36 % 

Кримінальний ПРОЦЕС 2,73 % 

Пенсійне право 3,95 % 

Податкове право 0,29 % 
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Сімейне право 12,76 % 

Спадкове право 7,40 % 

Трудове право 3,75 % 

Цивільне право 11,35 % 

Цивільний ПРОЦЕС 10,08 % 
Соціальне забезпечення 4,92 % 
Виконання судових рішень 4,24 % 

Інші питання 11,35 % 

 

Діаграма 1. Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань 
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У звітному періоді, кількість звернень клієнтів, відповідно до статі, розподілилась 

наступним чином: чоловіків –36%, жінок –64%. 

 

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 



 

Чугуївський місцевий центр з надання БВПД ІІІ квартал 
 

 2020 року 
 

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

 

30 

36%

64%

 
 

 

 

 

У звітному періоді, кількість звернень нових клієнтів, відповідно до віку, 

розподілилась наступним чином: 

 

до 18 років 0,54 % 

від 18 до 29 років включно 10,12 % 
від 30 до 39 років включно 22,40 % 
від 40 до 49 років включно 18,89 % 
від 50 до 59 років включно 20,51 % 
від 60 до 69 років включно 18,08 % 
від 70 до 79 років включно 7,83 % 
понад 80 років 1,62 % 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було 

зареєстровано від: 

 

Малозабезпечені особи 70 25,00% 

Особи з інвалідністю 20 7,14% 

Ветерани та УБД 12 4,29% 

ВПО 11 3,93% 

Діти без окремих категорій 1 0,36% 

Особи, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною 

2 0,71% 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Окрім цього, Місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

квартал: 

- здійснено 40 мобільних виїздів (з яких 14 – адресна допомога). На постійній 

основі діє 19 дистанційний пунктів доступу до БПД, в рамках яких здійснено 42 

прийоми громадян. 
- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних пунктів та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 196 осіб, із них: 113 осіб звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз’яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД, а 83 

особа – до мобільних пунктів;  

- проведено 179 правопросвітницьких заходів, в яких взяли участь 

(переглянули) 2 273 людини; 

- кількість інформаційних матеріалів, що розміщено на веб-сайтах/порталах та 

озвучено інформаційних матеріалів з питань надання БВПД – 122 публікації ЗМІ; 

- 8 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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2.2 Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів 

З яких: 

адресна 

допомога 

Кількість 

виїздів 

дистанційних 

пунктів 

Кількість 

проведених 

право 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

виступів у 

ЗМІ(виступи 

на радіо, Т/Б, 

публікації на 

оф. сайтах 

ОМС та орг. 

держ. влади, 

без урахування 

публ. в соц. 

мережі 

“Facebook”) 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електроних 

сервісів МЮ 

       

Чугуївський МЦ 3 2 12 49 52 5 

Відділ «Борівське 

бюро правової 

допомоги» 

9 5 3 23 10 3 

Відділ 

«Великобурлуцьке 

бюро правової 

допомоги» 

3 0 5 25 21 0 

Відділ 

«Дворічанське 

бюро правової 

допомоги» 

3 0 5 12 10 0 

Відділ 

«Куп’янське бюро 

правової 

допомоги» 

6 1 10 30 13 0 

Відділ «Печенізьке 

бюро правової 

допомоги» 

5 3 3 15 11 0 

Відділ 

«Шевченківське 

бюро правової 

допомоги» 

11 3 4 25 5 0 

Разом 40 14 42 179 122 8 
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Наша адреса:  
 

вул. Старонікольська, 27-А,  
м. Чугуїв, Харківська обл. 63503  

 
тел. (05746) 40-127  

 
chuhuyiv.kharkiv@legalaid.kh.ua 

 

 
 
 
 

Єдиний телефонний номер системи 

безоплатної правової допомоги: 

 

 
 

0-800-213-103 

mailto:chuhuyiv.kharkiv@legalaid.kh.ua

