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ЗМІСТ 

ВСТУП 

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

 Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги: 

• Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

• Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

• Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру: 

• Розроблена правова література працівниками Місцевого центру. 

2.  Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація 

обміну досвідом між ними. 

3.  Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання БПД . 

4.  Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. Співпраця та проведення робочих зустрічей з 

представниками органів державної влади, місцевого самоврядування.  

5.  Реалізація правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!». 

6.  Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання 

його функцій.  

РОЗДІЛ ІІ. Результативні показники діяльності 
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ВСТУП 
 

Діяльність Центру охоплює 7 районів: 

 

Юрисдикція  
Чугуївського МЦ з надання 

БВПД 

Населення 
(осіб) 

Площа 
(км2) 

м. Чугуїв, 
Чугуївський район 

46 487 1148.61 

м. Куп`янськ, 
Куп`янський район 

24 352 1280 

сел. Великий Бурлук, 
Великобурлуцький район 

21 914 1 221 

сел. Шевченкове, 
Шевченківський район 

20 325 977 

сел. Дворічна, 
Дворічанський район 

17 264 1 112 

сел. Борова, 
Борівський район 

16 588 875,3 

сел. Печеніги, 
Печенізький район 

9 980 467,5 

УСЬОГО 156 910 7 081,41 
Відсоток від загальної 

кількості по Харківській 
області 

5,8 % 22, 5 % 
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РОЗДІЛ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомог 

Організація роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги. 
 

24.01.2018 року, головним спеціалістом 

Борівського бюро Малієм О.Г. було проведено 

виїзний прийом громадян в с. Ізюмське. Громадяни 

отримали консультації з  питань земельного та 

пенсійного законодавства, та буклети за темами:  «Не 

знаєш як оформити договір оренди землі?», «Не знаєш 

як оформити субсидію?», «Не знаєш як вирішити 

спір?» В приміщенні поштового відділення с. 

Ізюмське розміщено плакати зовнішньої реклами: 

«ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ». Присутні: 7 осіб. 

 23 січня 2018 року в 

приміщенні комунального підприємства “Великобурлуцьке бюро технічної 

інвентаризації” організована робота мобільної точки доступу до 

безоплатної правової допомоги. Надано консультацію 1 особі. 

Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування про 

проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів, 

контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

13 лютого 2018 року начальником відділу проведена робоча 

зустріч з начальником Великобурлуцького районного сектору 

Головного управління Державної міграційної служби України в 

Харківській області з обговорення питань співпраці з надання 

безоплатної правової допомоги. Організована робота мобільної точки 

доступу до безоплатної правової допомоги. Надано консультацію 1 

особі. Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Проведене інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» 

та розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро 

правової допомоги. 

07.02. 2018р начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з представниками 

Шевченківської районної державної адміністрації та Шевченківської районної лікарні, було здійснено 

виїзд в рамках  мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Великі Хутори, в ході 

якого бажаючим мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено 

інформацію щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на 

правову тематику. 
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08.02. 2018р начальником відділу «Шевченківське бюро 

правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

спільно з представниками Шевченківської районної 

державної адміністрації, було здійсненно виїз в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в 

село Безм`ятежне, в ході якого бажаючим 

мешканцям села було надано правові консультації, а 

також доведено інформацію щодо порядку 

отримання безоплатної правової допомоги та роздано 

буклети на правову тематику. 

 

Представниками Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з 

юристами Чугуївської правозахисної групи організовано 

роботу чотирьох мобільних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги на базі Богданівської, Лиманської Другої, 

Пісківської та Кам'янської сільських рад Дворічанського 

району Харківської області. Під час виїздів фахівцями 

надано близько 15 індивідуальних правових консультацій з 

земельних, сімейних питань, питань соціального 

забезпечення, заповнення Е-декларацій посадовими особами 

та ін. Під час виїздів також окремо проведено робочі зустрічі 

з головами та секретарями вказаних рад, під час яких юристи 

розповіли про організації БПД, їх функції та завдання. Також, 

представникам органів місцевого самоврядування та 

сільських бібліотек передано пакети правової літератури для 

розповсюдження серед громадян. 

 

 

5 березня  2018 року головним спеціалістом 

Борівського бюро Малієм О.Г., було проведено 

виїзний прийом громадян в с.Чернещина в ході 

якого присутні ознайомлені з ходом реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» та 

отримали відповіді на поставлені запитання 

правового характеру. Було  роздано буклети за 

темами:  «Не знаєш як оформити договір оренди 

землі?», «Вимагають хабара за іспит чи навчання?», 

«Не знаєш як вирішити спір?». Присутні: 8 осіб. 
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15 березня  2018 року головним спеціалістом 

Борівського бюро правової допомоги Малієм О.Г., було 

проведено виїзний прийом громадян в с.Ізюмське. 

Присутні отримали інформацію правового характеру з 

питань земельного та сімейного законодавства та  буклети за 

темами:  «Не знаєш як оформити договір оренди землі?», 

«Вимагають хабара за іспит чи навчання?», «Не знаєш як 

вирішити спір?». Присутні: 6 осіб. 

 

06.03.2018 головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснено виїзд за 

місцем проживання учасника Великої Вітчизняної війни. В ході 

візиту надано консультацію з питань пенсійного забезпечення, 

прийнято звернення на БВПД, роз’яснено порядок надання 

безоплатної правової допомоги та передано інформаційні буклети 

на правову тематику. 

     06.03. 2018р начальником відділу «Шевченківське бюро 

правової допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з 

представниками Шевченківської районної державної адміністрації, 

було здійсненно виїз в рамках  мобільного консультаційного 

пункту доступу до БПД в село Борівське, в ході якого бажаючим 

мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку 

отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову тематику. 

 

Головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» спільно з представниками 

Чугуївського місцевого центу з надання БВПД та Чугуївської правозахисної групи організовано 

роботу чотирьох мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Богданівської, Лиманської Другої, Пісківської та Кам'янської сільських рад Дворічанського 

району Харківської області. Під час виїздів фахівцями надано 15 індивідуальних правових 
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консультацій з земельних, сімейних питань, питань соціального забезпечення, заповнення Е-

декларацій посадовими особами та ін.  

 
 

Представниками Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Чугуївської правозахисної групи організовано виїзні прийоми громадян на базі 

Тавільжанської, Кутьківської та Колодязненської сільських рад Дворічанського району Харківської 

області, під час яких надано близько 25 індивідуальних консультацій жителям сіл з земельних, 

сімейних питань та питань соціального забезпечення населення, виявлено порушення прав великого 

кола селян-землевласників. Також всіх присутніх повідомлено про роботу Місцевого центру, його 

завдання, функції, надано контактну інформацію найближчого бюро. Також юристами передано 

пакети правової літератури головам органів місцевого самоврядування та завідуючим бібліотеками 

сіл. 

 

Головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» спільно з 

представниками Чугуївського місцевого центу з надання БВПД та Чугуївської правозахисної групи 
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організовано роботу трьох мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Тавільжанської, Кутьківської та Колодязненської сільських рад Дворічанського району 

Харківської області. Під час виїздів фахівцями надано близько 20 індивідуальних правових 

консультацій з земельних, сімейних та спадкових питань. 

 

05 січня 2018 року в приміщенні управління соціального захисту населення 

Великобурлуцької РДА організована робота мобільної точки доступу доступу до безоплатної 

правової допомоги, надано консультацію 1 особі. Начальником відділу роз’яснено поняття 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект 

Міністерства юстиції «Я маю право!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної 

інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 
 

11 січня 2018 року в приміщенні комунального підприємства         

“Великобурлуцьке бюро         технічної інвентаризації” організована робота мобільної точки 

доступу до безоплатної правової допомоги. Надано консультацію 1 особі. Начальником відділу 

роз’яснено поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які 

мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування 

про проект Міністерства юстиції «Я маю право!» та розповсюдження інформаційних матеріалів, 

контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

 

12.01.2018 р. головний спеціаліст Дворічанського бюро завітала до Кутьківської сільської 

ради з метою проведення робочої зустрічі з працівниками. Обговорювались питання щодо надання 

правової допомоги мешканцям села, щодо організації мобільного консультаційного пункту на базі 

сільської ради, а також інші робочі моменти. Передано пакет правової літератури для 

розповсюдження серед мешканців територіальної громади. 

20.03., 26.03 (два виїзди),  27.03 (два виїзди)., 29.03. 2018 року – працівниками відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання БВПД проведено 

виїзні мобільні консультаційні пункти  на базі Куп’янського міськрайцентр зайнятості та за місцем 

проживання інвалідів.  За консультацією звернулося 10 осіб з питань трудового,сімейного та  

соціального забезпечення, виконання зобов’язань за кредитним договором тощо. Громадяни також 

отримали інформаційні буклети на правову тематику та проінформовані про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". 
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28.03. 2018р начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійсненно виїз в рамках  

мобільного консультаційного пункту доступу до БПД в село Петропілля, в ході якого бажаючим 

мешканцям села було надано правові консультації, а також доведено інформацію щодо порядку 

отримання безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову тематику тому числі із 

серії ЯМП. 

Функціонування дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги. 
 

 09.01.2018 року, головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г.,      

було проведено дистанційний прийом       громадян       в       приміщенні Борівської          районної          

бібліотеки. Присутнім були надані консультації з питань      стосовно      застосування норм 

Земельного права. Працівникам бібліотеки та відвідувачам були роздані буклети в рамках 

правоосвітницького проекту: «Я маю право», за темами:     «Не знаєш як оформити договір 

оренди землі?», «Не знаєш як оформити субсидію?», «Не знаєш як вирішити спір?» Присутні 6 

осіб. 

Під час роботи дистанційного консультаційного 

пункту, створеного на базі територіального центру 

соціального обслуговування, 16  січня 2018 року було 

здійснено прийом громадян. Спеціаліст відділу 

«Дворічанське бюро правової допомоги»  надала 

консультації двом громадянам з земельного 

законодавства, а також розповіла про право 

просвітницький проект  Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО». 

Серед присутніх було розповсюджено буклети «Не 

знаєш як вирішити спір?», «Не знаєш як оформити 

договір оренди землі?», «Не отримуєш аліменти?». 

09 січня 2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України начальником відділу проведений лекторій на 

тему “Отримання паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого. 

Адміністративна відповідальність”. Працював дистанційний консультаційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги, надано консультацію 1 особі. Начальником відділу роз’яснено 

поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект 
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Міністерства юстиції «Я маю право!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної 

інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

 09.01.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному 

консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізького 

районного центру зайнятості. Була надана 1 консультація з житлового права. 

 

 16.01.2018 року - проведено інформування про порядок отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги; змін, які відбулися у визначенні права особи на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового 

мінімуму з 01.01.2018 року; проект «Я МАЮ ПРАВО» та розповсюджено правову літературу  

серед шукачів роботи в Печенізькому районному центрі зайнятості та вуличне правове 

інформування по вулиці Незалежності в смт.Печеніги. 

 

 04 січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової 

допомоги» було здійснено приймання громадян в дистанційному консультаційному пункті 

доступу до БПД, створеного на базі Дворічанського районного центру зайнятості. Надано 3 

правові консультації, зокрема про пільги інвалідів при працевлаштуванні на роботу та зарахування 

до трудового стажу періоду перебування на обліку в центрі зайнятості. 

 

15.01.2018р. начальником 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 Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківської районної державної адміністрації, під час прийому присутнім 

було надано правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної правової 

допомоги та надано право освітні буклети. 
 
 

05 лютого 2018 року працював дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги, створений на базі Дворічанського 

сектору пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань. Присутнім 

громадянам було надано консультації та 

розповсюджено буклети, розроблені 

Міністерством юстиції України «Не знаєш як 

вирішити спір?»  
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22.01.2018 року, головним спеціалістом 

Борівського бюро допомоги Малієм О.Г. було 

проведено дистанційний прийом громадян в 

приміщенні Борівського районного центру 

соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді.  

Відвідувачам надано консультації з питань 

сімейного законодавства та роздано буклети, 

згідно реалізації заходів  правопросвітницького 

проекту «Я маю право». Присутні 5 осіб. 

 

24.01., 31.01. та 05.02.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному  

консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного 

центру зайнятості. Були надані 6 консультацій:  2 з цивільного права, 3 – з сімейного права та 1 зі 

спадкового права 

 
 

 

 

 

 

13.02.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному  

консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на 

базі Чугуївського міськрайонного відділу з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. 

Була надана 1 консультація з питань соціального забезпечення 

 

 05 лютого 2018 року в приміщенні Великобурлуцького 

районного сектору з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України начальником відділу 

проведена лекція на тему “Права підозрюваного та обвинуваченого”. Працював дистанційний 

консультаційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, надано консультацію 1 особі.  

Начальником відділу роз’яснено поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

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

інформування про проект Міністерства юстиції «Я маю право!» та розповсюдження інформаційних 

матеріалів і контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 
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25.01.2018 року начальником 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, в ході 

якого присутнім було доведено інформацію щодо порядку отримання 

первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, а також 

бажаючим було надано правові консультації. 

30.01.2018р. начальником 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 Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Шевченківської районної державної 

адміністрації, під час прийому присутнім було надано правові 

консультації,  роз’яснено порядок отримання безоплатної правової 

допомоги та надано правоосвітні буклети.  

06.02.2018року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійсненно 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, під час прийому присутнім було надано правові консультації, 

роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги та надано право освітні буклети.  

19.02., 23.02., 06.03. та 13.03.2018  року проведено прийом громадян в дистанційному  

консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги на базі Печенізького районного 

центру зайнятості. Були надані 11 консультацій:  7 з цивільного права, 2 – з сімейного права та по 

1 зі спадкового права та соціального захисту  

 

 

27.02.2018 року проведено прийом громадян в дистанційному  

консультаційному пункті доступу до безоплатної правової допомоги 

на базі Чугуївського міськрайонного відділу з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України. Була надана 1 консультація з цивільного 

законодавства 

 

 

 

20.02.2018р. начальником 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 Шевченківській районній бібліотеці, під час прийому 

присутнім було надано правові консультації,  роз’яснено порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та надано право освітні 

буклети із серії ЯМП.  
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7.03.2018р. начальником 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 відділі з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції України, під час прийому присутнім було роз’яснено 

порядок отримання безоплатної правової допомоги та надано 

право освітні буклети із серії ЯМП.  

 

13.03.2018р. начальником 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, під час прийому присутнім було надано 

правові консультації,  роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги та надано 

право освітні буклети серії ЯМП.  

21 лютого 2017 року головним спеціалістом бюро було організовано 

роботу дистанційного пункту доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, створеного на базі територіального центру соціального 

обслуговування населення Дворічанської РДА. Під час роботи пункту 

надано 7 індивідуальних консультацій з питань земельного та спадкового 

законодавства. 

 02 березня 2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське 

бюро правової допомоги» було забезпечено роботу дистанційного 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, 

створеного на базі Дворічанського центру зайнятості. Під час прийому 

громадян було надано 4 індивідуальних консультації, зокрема, щодо 

порядку обчислення страхового стажу, деяких питань  сімейного та 

земельного законодавства.   

 

05 березня 2018 року головним спеціалістом бюро, під час 

роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги, створеного на базі Дворічанського районного сектору 

пробації з питань виконання кримінальних покарань, було 

здійснено прийом громадян, що перебувають на обліку в 

установі. Надано 2 консультації з питань виконання рішень 

суду. 

 

13 березня 2018 року працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги, 

створений при Центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Під час роботи пункту всім 

бажаючим були надані правові консультації фахівцем бюро. Окрім цього, відвідувачів було 

проінформовано про право просвітницький проект Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО», та розповсюджено 

відповідні буклети. 
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27.03., 29.03.2018року  – працівниками 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 Куп’янської районної 

державної адміністрації відповідно до визначеного 

графіку. За консультацією звернулося - 4 особи,  які 

отримали безоплатні юридичні консультації з питань 

трудового, цивільного законодавства, соціального 

забезпечення, інформаційні буклети на правову тематику 

та проінформовані про правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

27.03. 2018 р. начальником 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 Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Шевченківської районної державної адміністрації, під час прийому присутнім було надано 

правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги та надано 

право освітні буклети у тому числі серії ЯМП. 

29.03.2018р. начальником 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 Шевченківській районній бібліотеці, під час прийому присутнім було надано 

правові консультації,  роз’яснено порядок 

отримання безоплатної правової допомоги та 

надано право освітні буклети із серії ЯМП.  

28.03.2018 року, головним спеціалістом 

Борівського бюро правової допомоги Малієм О.Г. 

було проведено дистанційний прийом громадян в 

приміщенні Борівської районної бібліотеки; 

надано консультації з правових питань та 

розповсюджено, серед відвідувачів та працівників 

бібліотеки, тематичні буклети в рамках  

правопросвітницького проекту «Я маю право». 

 

Інформаційно-просвітницька робота Місцевого центру: 
  

 05.01.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД взято участь у семінарі, що проводився для осіб, які 

перебувають на обліку в Куп’янському міськрайцентр зайнятості в пошуках роботи. З метою 

підвищення правової обізнаності зазначеної категорії осіб, присутніх було проінформовано про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!», про роботу 
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Бюро, Центрів правової допомоги, роз’яснено порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги та розповсюджено буклети на правову тематику. 
 
 09.01.2018 року начальником відділу 

«"Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД

 спільно з спеціалістом Куп’янського 

міськрайцентр зайнятості прочитано лекцію для 

працівників установи та осіб, які перебувають на 

обліку в центрі зайнятості в пошуках роботи 

на тему: «Правове регулювання

 працевлаштування  працівників». Присутніх 

також було проінформовано  про 

правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції України «Я маю право!», про роботу 

Бюро, Центрів правової допомоги, роз’яснено порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги та розповсюджено буклети на правову тематику. 
 
 15.01.2018 начальником 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 Харківська,заради 

підвищення правової свідомості громадян, шляхом роздавання інформаційних буклетів на 

правову тематику та інформування пересічних громадян про правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України "Я маю право!" та порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги . 
 

16.01.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з начальником служби 

у справах дітей Куп’янської районної державної адміністрації проведено бесіду з учнями 

Кіндрашівської ЗОШ І- ІІІ ступенів Куп'янської районної ради Харківської області на тему: «Чи є 

застосування сили засобом самоствердження?». 

 

 03.01.2018 р. головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., на вулицях 

селища Борова, було проведено вуличне інформування громадян. Розповсюджено літературу 

на правову тематику та буклети в рамках заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 

право».Громадяни проінформовані про основні напрями роботи бюро, 

місцезнаходження і години прийому в Борівському бюро правової допомоги. Охоплено 90 осіб. 

 

  05.01, 15.01.2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., в рамках 

правоосвітницького проекту «Я маю право», проведено роботу щодо розміщення на вулицях 

районного центру Борівського району зовнішньої реклами, зокрема, плакатів: «ЗНАЮ! ДІЮ! 

ЗАХИЩАЮ». Зацікавленим особам, окрім того, було надано інформацію щодо порядку 

прийому громадян в офісі Борівського бюро правової допомоги. Охоплено 60 осіб. 
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24.01.2018  року  начальником відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги спільно з начальником служби у 

справах дітей Куп’янської районної державної 

адміністрації та головним спеціалістом Куп’янського 

міськрайцентр зайнятості  прочитано лекцію для  

учнів  Глушківської  ЗОШ І- ІІІ ступенів Куп'янської 

районної ради Харківської області  на тему: « Трудове 

життя неповнолітніх», «Кримінальне право, 

відповідальність. Окремі види злочинів». Учнів, 

працівників школи також було проінформовано про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України «Я маю право!» та надано інформаційні 

буклети на правову тематику. 

 

З метою широкого інформування населення про систему БПД та послуги які нею 

надаються, начальником відділу розміщувалась друкована інформація в установах та організаціях: 

04 січня 2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного суду; 05 січня 2018 року в 

приміщенні управління соціального захисту населення Великобурлуцької РДА. 

 

 15 січня 2018 року було проведене вуличне інформування громадян смт Великий Бурлук 

з метою поширення інформації про систему БПД, проект Міністерства юстиції «Я маю право!». 

  

 09.01.2018 року спільно з Печенізьким районним центром зайнятості був проведений 

правоосвітній захід для осіб, які перебувають на обліку в Чугуївському міськрайонному відділі з 

питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України (підрозділ в смт.Печеніги). Головним 

спеціалістом бюро було проведено правове інформування на тему "Позбавлення особи 

права користування жилим приміщенням" та розповсюджено буклети правовової тематики. 

 

 11.01.2018 року – проведено правове інформування в Печенізькій районній дитячій 

бібліотеці та Печенізькій районній бібліотеці для дорослих про проект Мін’юсту «Я маю 

право» та передано буклети різної правової тематики для розповсюдження 

серед читачів бібліотеки. Також, в ході проведеної робочої зустрічі з бібліотекарями була досягнута 

домовленість про співпрацю в проведенні правоосвітніх заходів у 2018 році 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 12.01.2018 року – в Печенізькому районному центрі зайнятості проведено правове 

інформування на тему: «Стягнення невиплаченої заробітної плати», проведено інформування 

про порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; змін, які 

відбулися у визначенні права особи на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у 
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зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму з 01.01.2018 року; проект «Я МАЮ 

ПРАВО» та розповсюджено правову літературу 
 

25.01.2018 року працівниками відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД в приміщенні Куп’янського 

міськрайцентр зайнятості  проведено інформування 

громадян про правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України "Я маю право!" та 

розміщено інформаційні плакати правового характеру. 

  09 січня 2018 року головним спеціалістом 

відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» в 

центрі селища Дворічна, було здійснено «вуличне» 

інформування населення про діяльність

 та функції бюро, шляхом розповсюдження 

правової літератури серед громадян. 

 
10 січня 2018 року головним 

спеціалістом відділу «Дворічанське бюро 

правової допомоги» прочитано лекцію 

слухачам соціально-правового факультету 

«УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ», 

створеного на базі територіального 

обслуговування населення (надання соціальних 

послуг). 

 
 
 

 26.01.2018 року працівниками відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено "вуличне" 

інформування населення. Даний захід проводився в районі пров. Куп’янський, заради підвищення 

правової свідомості громадян, шляхом роздавання інформаційних буклетів на правову тематику та 

інформування пересічних громадян про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України "Я маю право!" та  порядок  надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги . 

29.01.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прочитано лекцію для учнів Кругляківської ЗОШ І- ІІІ 

ступенів Куп'янської районної ради Харківської області  

на тему: «Права та обов’язки неповнолітніх в 

законодавстві України». Присутніх також 

проінформовано про правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України «Я маю право!» та 

надано інформаційні буклети на правову тематику. 
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31.01.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прочитано лекцію для осіб, що 

перебувають в Куп’янському міськрайцентрі зайнятост на обліку, як безробітні, на тему : «Трудовий 

договір, його зміст, форми і строки укладання. Строки і результати випробування під час 

прийняття на роботу. Підстави припинення трудового договору». Присутніх також було 

проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!», 

порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

31.01.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прочитано лекцію 

для осіб, що перебувають в Куп’янському міськрайцентрі зайнятост на обліку, як безробітні, на тему: 

«Порядок вивільнення працівників. Пільги та компенсації вивільненим працівникам».  

31.01.2018 року головним спеціалістом 

відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, 

що перебувають в Куп’янському міськрайцентрі 

зайнятості на обліку, як безробітні, проведено 

мобільний консультаційний пункт. За консультацією 

звернулося три особи з питань соціального 

забезпечення та спадкового права. Присутніх також 

було проінформовано про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України  «Я маю 

право!» та порядок надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги. 

05.02.2018 року працівниками відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено інформування 

громадян про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!». 

06.02.2018 року головним спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

інформування працівників управління праці та соціального захисту населення Куп'янської районної 

державної адміністрації про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю 

право!» та розміщено в приміщенні установи інформаційні плакати правового характеру. 
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  06.02.2018 року начальником  відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД проведено бесіду з особами, що перебувають на обліку в 

Куп’янському міськрайонному  відділі з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції на тему: 

«Захищеність особи у правовій державі». Після 

закінчення заходу були надані юридичні консультації 

та інформаційні буклети на правову тематику, а також 

присутні були проінформовані про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України "Я маю право!". 12.02.2018 року, в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України "Я маю право!", 

начальником відділу "Куп'янське бюро правової 

допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД 

проведено бесіду на базі міської бібліотеки № 1 

управління культури, молоді та спорту Куп'янської 

міської ради з  дітлахами на тему:  «Знай свої права, 

дитино!».   

17 січня 2018 року головний спеціаліст  відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» 

завітала до перукарні «Імідж», де 

проінформувала відвідувачів  про діяльність та 

функції бюро, а також про право просвітницький 

проект  Мін`юсту «Я МАЮ ПРАВО». Серед 

присутніх було розповсюджено правову 

літературу. При проведенні заходу прозвучали 

конкретні запитання щодо оформлення будинку, 

придбаного в сільській місцевості по розписці. 

Спеціаліст надала роз’яснення громадянці,  

повідомила про місцезнаходження та контактні 

телефони бюро правової допомоги. 

18 січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»  

проведено вуличне інформування населення в центрі селища Дворічна. Під час заходу було 

розповсюджено правову літературу, доведено до відома громадян про право просвітницький проект  

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», повідомлено місцезнаходження бюро та контактні 

телефони. 

19 січня 2018 року спеціаліст відділу «Дворічанське бюро правової допомоги»  завітала до 

телемайстерні, де проінформувала майстра з ремонту телевізорів та присутніх громадян про 

діяльність та функції бюро, місцезнаходження та контактні телефони, а також розповсюдила правову 

літературу. 
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 31 січня 2018 року спеціаліст відділу 

«Дворічанське бюро правової допомоги» завітала 

до центральної районної бібліотеки, де поповнила 

правовою літературою раніше створений  

інформаційний куточок.   

 

 

 

1 лютого 2018 року, біля районного будинку культури, головним спеціалістом відділу «Дворічанське 

бюро правової допомоги» проведено вуличне інформування мешканців селища, шляхом 

розповсюдження буклетів серед перехожих громадян.  

 

 

 07.02.2018 року головним спеціалістом бюро було 

прочитано лекцію слухачам соціально-правового 

факультету, створеного на базі територіального центру 

соціального обслуговування, на тему: «спадкування за 

законом та заповітом». Спеціаліст відповіла на всі 

поставлені додаткові запитання, а також розповсюдила 

правову літературу серед присутніх. 

 

 

Постійно надається консультаційна допомога з питань правової діяльності громадським 

організаціям. Так, 5 лютого  2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., в 

приміщенні громадської приймальні районної організації «Батьківщина», за участі співробітників 

організації, було проведено Круглий стіл 

на тему: « Реалізація проекту «Я маю 

право!» на Борівщині» під час проведення 

якого обговорено питання надання правової 

допомоги жителям району. 

Здійснено спільний прийом та 

консультування громадян з  питань 

сімейного та адміністративного 

законодавства. Серед відвідувачів 

розповсюджено буклети в рамках 

правоосвітницького проекту: «Я маю 

право», за темами:  «Не знаєш як оформити 

договір оренди землі?», «Не знаєш як 

оформити субсидію?», «Не знаєш як 

вирішити спір?» 

Охоплено 12 осіб. 

19.01., 29.01., 13.02.2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., на вулицях 

селища Борова, було проведено вуличну акцію по розповсюдженню літератури правового змісту. 
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Жителям району роздано  буклети  в рамках правоосвітницького проекту: «Я маю право», за темами:  

«Не знаєш як оформити договір оренди землі?», «Не знаєш як оформити субсидію?», «Не знаєш як 

вирішити спір?». Охоплено 90 осіб. 

Продовжується робота Борівського бюро правової допомоги щодо реалізації просвітницького проекту 

«Я маю право!». Так, 08.02.2018 року, в людних місцях Борової, головним спеціалістом бюро Малієм 

О.Г., було розміщено плакати зовнішньої реклами «ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ». В ході роботи 

зацікавленим громадянам надавалася роз’яснювальна інформація щодо порядку отримання 

безоплатної правої допомоги в Борівському бюро.   Охоплено 40 осіб. 

23.01. та 24.01.2018 року в Печенізькому районному центрі зайнятості проведено 4 правових 

інформування на тему: «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності 

у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно» та «Зняття з реєстрації місця проживання»,  

розповсюджено правову літературу, поінформовано про проект «Я маю право»,  поінформовано про 

надання БПД та БВПД. 

31.01.2018 року 05.02.2018 року в  Печенізькому районному центрі зайнятості були 

проведені правові інформування  про проект Мін’юсту «Я маю право», систему безоплатної 

правової допомоги та розповсюдження буклетів правової тематики.  

13 лютого 2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору Головного управління 

Державної міграційної служби України в Харківській області створено інформаційний куточок 

для громадян. 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців  

Великобурлуцького району  бюро проводить заходи інформування громадян про систему та 

можливості безоплатної правової допомоги. В рамках інформування,  під час зустрічей з 

представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, під час 

проведення вуличних акцій поширюється   матеріал про безоплатну правову допомогу, контактну та 

довідкову інформацію про  Бюро.   Так,  25 січня 2018 року, 31 січня 2018 року було проведене 

вуличне інформування громадян  смт Великий Бурлук з метою поширення інформації про систему 

БПД,  проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!». 

06 лютого 2018 року начальником відділу взято участь у заході, який проводився в 

Великобурлуцькому районному будинку культури по обговоренні питання добровільного 

об'єднання територіальної громади. До початку заходу  проведене інформування про проект 

Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної 

інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

 12 лютого 2018 року  начальником відділу організована  зустріч з працівниками загального 

відділу Великобурлуцуької РДА, в ході якої проведене інформування про проект Міністерства 

юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження серед працівників райдержадімністрації 

інформаційних матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 
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22.01.2018 року начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було  

прийнято участь в заході з нагоди Дня 

Соборності України і 99-ї річниці 

проголошення Акту злуки Української 

Народної Республіки і Західно-Української 

Народної Республіки, який відбувся на 

центральній площі селища, по закінченню 

заходу серед присутніх було розповсюджено 

правоосвітницькі буклети серії «Я маю право», 

«Захищай свої права!», «Поновлення на роботі 

незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель 

державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у 

спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», та ін. 

23.01.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено робочу правову 

вікторину з учнями старших класів ліцею Шевченківської районної ради з питання : 

«Проблемні питання в правовій освіті школярів», а також було надано для ознайомлення та 

розповсюдження серед педагогічного колективу буклети серії «Я маю право», «Захищай свої 

права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна передача земельної 

ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме 

майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно», та ін. 

05.02.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було  прийнято участь в заході 

з нагоди Дня визволення Шевченківщини від фашистських загарбників, який відбувся на 

меморіалі слави, по закінченню заходу серед присутніх було розповсюджено правоосвітницькі 

буклети серії «Я маю право», «Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого 

працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності», 
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«Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців 

правовстановлюючих документів на майно», та ін. 

14.02.2018р. - начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

було прийнято участь в Уроці пам’яті 

«Молодість, опалена війною».  Захід було 

проведено на базі Шевченківської районної 

бібліотеки її працівниками за участі 

ветеранів-авганців для школярів 9-х класів 

Шевченківської ЗОШ. В ході заходу дітям 

було доведено інформацію, щодо їх прав та 

обов’язків, а також щодо 

правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

 

16.03.2018 року працівники центру взяли участь 

у семінарі «Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми та експлуатації 

дитячої праці», який відбувся на базі 

Чугуївського МРЦЗ. Рябенко Ю.Ю., начальник 

відділу правопросвітництва, ознайомила 

учасників з роботою Чугуївського МЦ БВПД, а 

також правовими механізмами захисту особи під 

час перебування та працевлаштування за 

кордоном. 

05 березня 2018 року в приміщенні 

Великобурлуцького районного сектору з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України; 

 15 березня 2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області. 

1 березня 2018 року проведена робоча зустріч з заступником начальника Великобурлуцького 

районного центру зайнятості щодо обговорення питання укладення угоди про співпрацю між 

Чугуївським МЦ з надання БВПД тв Великобурлуцьким районним центром зайнятості. 

5 березня 2018 року в приміщенні Великобурлуцького районного сектору з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України начальником відділу проведена лекція на тему “Затримання: 

підстави, порядок, права затриманої особи”. Працював дистанційний консультаційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги, надано консультацію 1 особі.  Начальником відділу роз’яснено 

поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування про проект 

Міністерства юстиції «Я маю право!» та розповсюдження інформаційних матеріалів і контактної 

інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 
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 27 лютого 2018 року, 06 березня 2018 року, 14 березня 2018 року було проведене вуличне 

інформування громадян  смт Великий Бурлук з метою поширення інформації про систему БПД,  

проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!». 

 14 березня 2018 року начальником відділу проведена лекція для 

працівників та відвідувачів комунального підприємства “Трудовий архів” 

на тему “Безоплатна правова допомога - запорука рівних можливостей 

доступу до правосуддя”.  В ході якої роз’яснено поняття безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право 

на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене 

інформування про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та 

розповсюдження інформаційних матеріалів, контактної інформації про 

Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

15 березня  2018 року  начальником відділу в приміщенні 

Великобурлуцької селищної ради спільно з начальником Великобурлуцького районного відділу 

ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області проведене правове інформування про проект Міністерства 

юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», доведено до відома інформацію про електронні сервіси Міністерства 

юстиції України, порядок отримання безоплатної правоовї допомоги та розповсюджено інформаційні 

матеріали з контактною інформацією про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

19.02.2018 року в Печенізькому районному центрі 

зайнятості проведено  правове інформування на тему: 

«Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів»,  розповсюджено 

правову літературу, поінформовано про проект «Я маю 

право»,  поінформовано про систему надання БПД та 

БВПД. 

 

21.02.2018 року в Печенізькому районному центрі 

зайнятості проведено  правове інформування на тему: 

«Прийняття спадщини»,  розповсюджено правову 

літературу, поінформовано про проект «Я маю право»,  

поінформовано про систему надання БПД та БВПД 

 

23.02.2018 року в Печенізькому районному центрі зайнятості проведено правове інформування 

про систему БПД та розповсюджено правову літературу 
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• 06.03.2018 року спільно з Печенізьким районним центром 

зайнятості та спеціалістом Чугуївського міськрайонного 

відділу з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України для облікового контингенту громадян проведено 

правові інформування  «Зміни в законодавстві щодо 

відповідальності за несплату аліментів»  та 

«Відповідальність за вчинення домашнього насильства 

 

06.03.2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., на вулицях селища Борова, було 

проведено вуличну акцію по розповсюдженню літератури правового змісту. Жителям району 

роздано  буклети  в рамках правоосвітницького проекту: «Я маю право», за темами:  «Не знаєш як 

оформити договір оренди землі?», «Не знаєш як оформити субсидію?», «Не знаєш як вирішити спір?». 

Охоплено 40 осіб. 

01.03.2018 року, в людних місцях Борової, головним спеціалістом бюро Малієм О.Г., було розміщено 

плакати зовнішньої реклами «ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ». В ході роботи зацікавленим громадянам 

надавалася роз’яснювальна інформація щодо порядку отримання безоплатної правої допомоги в 

Борівському бюро.  Охоплено: 40 осіб. 

23.02.2018 року в рамках правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я маю 

право!» начальником відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прочитано лекцію для учнів Куп’янської ЗОШ № 4 І-

ІІІ ступенів Куп’янської міської ради на тему: 

«Безоплатна правова допомога – гарантія держави 

щодо дотримання прав людини». Учням та  

працівникам школи надано інформаційні буклети 

на правову тематику. 

01.03.2018 року працівниками відділу «Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в приміщенні Куп’янської державної 

нотаріальної контори розміщено інформаційні плакати на правову тематику, проведено інформування 

громадян про  правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!", 

роз’яснено функції бюро правової допомоги  та надано інформаційні буклети на правову 

тематику. 
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05.03.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

спільно з головним спеціалістом міжрайонного відділу 

державної виконавчої служби по Куп’янську, 

Шевченківському районах та місту Куп’янськ ГТУЮ у 

Харківській області проведено "вуличне" 

інформування населення. Даний захід проводився в 

районі пл. Конституції, заради підвищення правової 

свідомості громадян, шляхом роздавання інформаційних 

буклетів на правову тематику та інформування 

пересічних громадян про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України "Я маю 

право!" та  порядок  надання безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги . 

 

05.05.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено бесіду з особами, що 

перебувають на обліку в Куп'янському міськрайонному відділі з питань пробації Північно - Східного 

міжрегіонального управління питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України на тему: 

«Поняття правопорушення та відповідальність за його 

вчинення», присутні також проінформовані про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я 

маю право!" та  порядок  надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. 

12.03.2018 року начальником відділу «"Куп'янське бюро правової 

допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД  прочитано лекцію для 

осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському міськрайцентрі 

зайнятості, як безробітні, на тему: «Правові та організаційні основи 

охорони праці». Присутні також проінформовані про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я 

маю право!".  

     12.03.2018 головним спеціалістом відділу «"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

МЦ з надання БВПД  прочитано лекцію для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському 

міськрайцентрі зайнятості, як безробітні, на тему: “Безоплатна правова допомога - створення 

рівних можливостей для доступу до правосуддя”. 
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13.03.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено інформування працівників поліклінічного відділення 

КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України "Я маю право!" та  порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.20.02.2018 р. 

начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було прийнято участь в заході приуроченому до Дня мови, в 

ході якого присутнім дітям було доведено інформацію, щодо їхніх 

конституційних прав. 

23.02.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено вуличне інформування біля 

приміщення Шевченківського відділу Куп'янського об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України Харківської області, в ході якого присутнім 

було надано інформацію про порядок отримання безоплатної правової 

допомоги. 

28.02.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування 

біля приміщення Шевченківського відділу Куп'янського об'єднаного управління Пенсійного фонду 

України Харківської області, в ході якого присутнім було роздано буклети серії «Я маю право»,  

«Захищай свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам із земель державної власності», «Прийняття спадщини, у 

складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів 

на майно», «Встановлення факту родинних відносин» та інші, а також надано інформацію про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

12.03.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, на базі Шевченківської районної бібліотеки  було 

проведено правове інформування для людей похилого віку з питань 

пенсійної реформи, а також надано інформацію про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги   

     13.03.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було здійснено робочу зустріч з працівниками 

Шевченківського відділу Головного управління Держгеокадастру у  

Харківській області, під час якої було обговорено право громадян на 

отримання правової допомоги та а надано право освітні матеріали  

 22 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги 

прочитано лекцію учням Пристанційної ЗОШ, на тему: «Наслідки психологічного насилля в 

дитячому середовищі».  
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26 лютого 2018 року фахівцем бюро було організовано 

«вуличне» інформування населення, шляхом 

розповсюдження буклетів серії «Я МАЮ ПРАВО» серед 

перехожих громадян. Під час акції було також надано 

роз’яснення про порядок надання первинної правової 

допомоги, та категорії осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

1 березня 2018 року фахівцем бюро було організовано 

«вуличне» інформування населення, шляхом розповсюдження 

буклетів на правову тематику серед перехожих громадян. Також 

було повідомлено про право просвітницький проект Мін`юсту «Я 

МАЮ ПРАВО» та розповсюджено відповідні буклети. 

5 березня 2018 року поповнено правовою літературою 

інформаційний куточок, створений на базі Управління 

соціального захисту населення Дворічанської РДА. Під час 

заходу зацікавленим відвідувачам було надано інформацію про 

діяльність та функції бюро правової допомоги з залишенням 

контактних даних та адресою розташування бюро. 

7 березня 20018 року фахівцем бюро, в центрі селища Дворічна, 

організовано «вуличне» інформування мешканців району, шляхом розповсюдження правової 

літератури, а також буклетів «Я МАЮ ПРАВО»  

20.03.2018 року начальником відділу 

«"Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД прочитано 

лекцію для осіб, що перебувають на обліку в 

Куп’янському міськрайцентрі зайнятості, як 

безробітні, на тему: “Безоплатна правова 

допомога - створення рівних можливостей для 

доступу до правосуддя”. Присутні також 

поінформовані про правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України "Я маю 

право!". 

20.03.2018 року начальником відділу «"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД прочитано лекцію для осіб, що перебувають на обліку в Куп’янському міськрайцентрі 

зайнятості, як безробітні, на тему: "Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у 

випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно". Присутні також 

поінформовані про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

26.03.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД спільно з  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 Курилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Куп’янської міської ради в ході якого висвітлено теми: «Насильству – ні!», «Снід: подумай про 

майбутнє – обери життя», «Ми, наші права та обов’язки» 
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20.03.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійсненно виступ під час  

засіданнія Міжвідомчої координаційної методичної ради з правової освіти населення при 

Шевченківській районній державній адміністрації на тему: «Право громадян на правову 

допомогу» 

21.03.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено обговорення з 

учнями 1-а класу ліцею Шевченківської районної ради на тему: «Права дітей на прикладах 

казкових героїв». 

22.03.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено обговорення з 

учнями 1-б класу ліцею Шевченківської районної ради на тему: «Права дітей на прикладах 

казкових героїв». 

29.03.2017 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято участь в конференції 

Шевченківського районного товариства «Союз Чорнобиль Україна», в ході якої присутнім було 

доведено інформацію про надання правової допомоги, роз’яснено актуальні питання на тему: 

«Правила подання заяви до Європейського суду з прав 

людини»» та надано юридичну літературу. 

 Головним спеціалістом Борівського бюро правової 

допомоги Малієм О.Г., 21.03.2018 року в приміщенні 

Борівського районного сектору з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України проведено бесіду на тему: 

«Права осіб, затриманих за адміністративні 

правопорушення»; надано роз’яснення та консультації з 

правових питань. Присутні отримали також правову 

літературу та буклети в рамках заходів з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право».  Охоплено 9 

осіб  
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Головний спеціаліст Борівського бюро 

правової допомоги Малій О.Г., 23.03.2018 

року, спільно з  Борівським центром 

соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді,  

прийняв участь у проведенні круглого 

столу з питань правового захисту  учасників 

АТО. В ході заходу було обговорено 

проблемні питання соціального захисту даної 

категорії осіб та надано правові консультації 

зацікавленим особам. 

 

 Працівниками Центру постійно здійснюється розробка різних правових методичних 

рекомендацій, брошур, буклетів, алгоритмів дій у конкретних ситуаціях, які згодом поширюються 

серед населення, в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях та 

ін. 

Ведеться тісна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема: 

Озвучено виступи в ефірах місцевих вузлів радіомовлення на теми: «Проект Міністерства 

юстиції України: «Я маю право!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Виїзд 

дітей за межі України без згоди одного з батьків», «Правоосвітницький проект Мінюсту «Я маю 

право», «Щодо порядку отримання безоплатної правової допомоги на території Шевченківського 

району», “Відповідальність за несплату аліментів. Зміни в законодавстві”,  «Право на земельну 

ділянку», «Безоплатна правова допомога в Україні» 

Друковані ЗМІ: “Нерухомість замість аліментів”, опубліковано банери проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» «ЗАБУВ ПРО АЛІМЕНТИ? ЗАБУДЬ ПРО РОЗВАГИ», «ЗАБУВ ПРО АЛІМЕНТИ? 

ЗАБУДЬ ПРО ПОДОРОЖІ»  

Здійснюються публікації на офіційних сайтах органів державної влади та ОМС: «Нові 

засоби примусового стягнення боргів за аліменти з недобросовісних батьків», “Посилено 

відповідальність за несплату аліментів”, «Як діяти покупцеві, коли необхідно повернути товар належної 

якості до магазину» , «Строки вступу в спадщину», «Встановлення факту родинних відносин», «Прийняття 

спадщини». 

Телебачення: 20 лютого відбулась робоча зустріч представників Чугуївського МЦ з надання 

БВПД та ТРК «Слобожанка», під час якої було досягнуто домовленості про співпрацю та погоджено 

розміщення соціальної реклами про діяльність центру в щоденному рекламному блоці три рази на 

добу. 

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 
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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. 

 

3. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 

метою удосконалення надання БПД. Співпраця з громадськими 

організаціями 

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. Найбільш тісна співпраця налагоджена з ГО «Фонд сільських громад 

Дворічанщини» та «Чугуївська правозахисна група», які є провайдерами безоплатної правової 

допомоги на територіях юрисдикції Чугуївського МЦ. 

Працівники Центру займають активну громадську позицію, тому не залишаються осторонь 

заходів, які проводяться на містах.  

22.01.2018 року на базі «Молодіжний 

Хаб "CITY"» відбувся правопросвітницькій 

семінар за темою «Захист прав 

споживачів». В семінарі прийняли участь 

правозахисник, Чумак Ю.В, представники 

Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД, а також активна молодь міста. 

Під час семінару учасники дізнались про 

основні види порушення прав споживачів, 

шляхи захисту, а також правозахисні 

організації, до яких громадяни можуть 

звернутись з метою захисту своїх порушених 

прав. 

Рогозін С.Л, заступник директора Чугуївського місцевого центру з надання БВПД,  

проінформував учасників семінару про роботу центру, надав контактну інформацію та відповів на 

хвилюючі питання. 
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21.02.2018 року було заключено меморандум про 

співпрацю центру з Чугуївською міськрайонною громадською 

організацією «НАШ ВИБІР». Це стало ще одним важливим кроком 

на шляху створення умов для отримання громадянами кваліфікованої 

правової допомоги для захисту порушених прав і законних інтересів. 

 

 

 

 

22 лютого, відповідно до річного плану 

діяльності МЦ, на базі Дворічанського Офісу 

мережі правового розвитку, відбулась зустріч 

представників партнерів-провайдерів надання 

безоплатної правової допомоги: юрист 

Чугуївської правозахисної групи, керівник 

Дворічанського Офісу мережі правового розвитку, 

начальник відділу правопросвітництва 

Чугуївського МЦ з надання БВПД. Під час зустрічі 

обговорювались плани спільної діяльності в 

поточному році. 

 

5 березня відбулась 

конструктивна дискусія стосовно 

перенаправлень громадян до 

відповідних організацій між державною 

системою БПД в особі Чугуївського МЦ 

з надання БВПД, депутатами 

та Чугуївською правозахтсною групою, 

іншими громадськими організаціями 

виявила багато нових викликів на цьому 

шляху, але маємо й позитив. Цінна 

інформація, що була представлена під 

час обговорення, дала змогу зробити 

ідентифікацію типових звернень 

запитувачів правової допомоги, 

визначити «пробіли» в законодавстві 

про надання правової допомоги, зокрема, щодо неврегулювання на законодавчому рівні питання 

перенаправлення запитувачів безоплатної правової допомоги, відсутності Стандартів якості надання 

первинної правової допомоги. Основна ідея – формування «електронної» картки запитувача 

безоплатної правової допомоги. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text
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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 районних громадських організацій: Борівської районної організації ветеранів  - 

Болгарським В.О., Борівського куреня Українського козацтва – Медаком С.В., Суспільної Служби 

України – Шаховським В.І. В ході зустрічей обговорено правові аспекти діяльності організацій, надано 

консультації з питань земельного законодавства та питань стосовно створення ОТГ. Роздано юридичну 

літературу. Охоплено 8 осіб. 

4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад . Співпраця та проведення робочих зустрічей з 

представниками органів державної влади, місцевого самоврядування. 
 

 19.01.2018 року представники Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД відвідали Відділ 

державної виконавчої служби Чугуївського 

міськрайонного управління юстиції з метою 

налагодження співпраці між організаціями, а 

також планування спільних заходів. Під час візиту 

начальнику Чугуївського ВДВС було передано 

правову літературу для розміщення та поширення 

серед громадян. 

 

 

22.01.2018 року метою налагоджування співпраці 

представники Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД завітали до районного Чугуївського районного 

територіального центру соціального обслуговування. В 

ході живої бесіди, працівники Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД розповіли про особливості 

роботи центру, надали контактну інформацію, а також 

правову літературу, для розповсюдження серед 

населення. 
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23.01.2018 року представники Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД відвідали Чугуївський 

міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді. Представники Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД надали працівникам 

ЧМЦСССДМ контактну інформацію, а також 

інформаційні матеріали, які були розміщені на території 

закладу. В ході зустрічі також було обговорено питання 

співпраці організацій та проведення спільних заходів. 

 

 

 

Відбулась зустріч представників Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД з 

представниками Чугуївського 

міськрайонного відділу з питань пробації 

північно-східного міжрегіонального 

управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації 

міністерства юстиції. Під час зустрічі були 

обговорені питання подальшої співпраці та 

проведення спільних заходів. 

 

 

 

 31 січня 2018 року представники 

Чугуївського місцевого центру з надання БВПД 

відвідали Чугуївську юнацьку бібліотеку. В ході 

візиту працівникам бібліотеки були передані 

правопросвітницькі матеріали. 
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03.01.2018 року на базі Куп’янської центральної районної бібліотеки начальником 

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

засідання «круглого столу» з головами сільських рад Куп’янського району та керівниками 

юридичних служб міста та району на тему: «Доступ громадян до безоплатної правової 

допомоги». В ході заходу були підбиті підсумки спільної роботи за 2017 рік по забезпеченню 

доступу мешканців міста та сільської місцевості до БПД та намічені перспективи роботи на 2018 

рік. Присутніх також було проінформовано про правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції України «Я маю право!» та надано інформаційні буклети на правову тематику. 

4 січня 2018 року, головним 

спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., 

було проведено робочу зустріч зі співробітником 

Борівського районного сектору з питань 

пробації Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань      та пробації     Міністерства юстиції 

України, - Дзюбою Б.М., в ході якої обговорено 

питання планування спільних         заходів         по 

веденню 

правопросвітницької роботи з суб’єктами пробації. 

 

 

 15.01.2018 року – відбулася робоча зустріч з директором Печенізького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на якій були обговорені питання співпраці 

Центру та БЮРО у проведенні спільних тематичних правоосвітніх заходів щодо запобіганню 

насильству над жінками та проекту «Я МАЮ ПРАВО»,  головним спеціалістом бюро було 

проведено інформування про порядок отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги; змін, які відбулися у визначенні права особи на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги, у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму з 

01.01.2018 року; було передано правову літературу для розповсюдження серед клієнтів Центру. 

22.01.2018 року начальником відділу «"Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД  та спеціалістом 

міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Куп’янську, 

Шевченківському районах та місту Куп’янськ Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області проведено 

робочу зустріч в ході якої обговорено питання подальшої співпраці в 

забезпеченні доступу громадян до безоплатної правової допомоги та 

проведенні спільних заходів з інформування населення  про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я 

маю право!". 
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06.02.2018 року начальником відділу "Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено робочу зустріч з начальником управління праці 

та соціального захисту населення Куп'янської районної 

державної адміністрації в ході якої обговорено питання 

подальшої співпраці в проведенні спільних заходів в 2018 

році та підведено підсумки проведеної роботи в минулому 

році. 

 

 

 12.02.2018 начальником відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання БВПД 

проведено робочу зустріч з завідуючою міською бібліотекою 

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

ради, в ході якої обговорювалися питання подальшої співпраці 

в проведенні спільних просвітницьких заходів для відвідувачів 

бібліотеки. Також було передано інформаційні буклети  

Міністерства юстиції України "Я маю право!". 

 

23 січня 2018 року спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги проведено 

робочу зустріч з завідуючою Центральної районної Бібліотеки. В ході зустрічі обговорювались деякі 

питання співпраці та можливість проведення спільних заходів на базі бібліотеки.   

 

 25 січня 2018 року головний спеціаліст відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» 

здійснила робочий візит до Управління соціального захисту населення. Присутніх громадян було 

проінформовано про діяльність та функції бюро, роздано правову літературу,  повідомлено контактні 

дані працівників. 

 26 січня 2018 року головним спеціалістом бюро було організовано робочу зустріч з 

секретарем Дворічанської селищної ради. В ході зустрічі обговорювались деякі моменти співпраці, 

а також передано пакет правової літератури для розповсюдження серед населення. 

29  січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Дворічанське бюро правової допомоги» 

було організовано робочу зустріч з начальником 

Держкомзему Дворічанської РДА. В ході зустрічі 

було повідомлено про діяльність та функції бюро 

правової допомоги, передано буклети «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам із земель 

державної та комунальної власності», для 

розповсюдження серед населення. Також 

повідомлено про право просвітницький проект 
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Мін`юсту «ЯМАЮ ПРАВО» та оформлено інформаційний стенд буклетами серії «Не знаєш як 

оформити договір оренди землі?». 

 

31 січня 2018 року в приміщенні Дворічанського бюро 

правової допомоги відбулась робоча зустріч з 

представником Дворічанського сектору пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань.  В ході 

зустрічі обговорювались питання щодо надання 

безоплатної правової допомоги громадянам, які 

перебувають на обліку у вказаній установі. Також 

передано пакет правової літератури для розповсюдження 

серед відвідувачів.  

 

02 лютого 2018 року головним спеціалістом бюро було 

організовано робочу зустріч з працівниками управління 

соціального захисту населення. В ході зустрічі було 

обговорено питання щодо можливості налагодження 

співпраці, для надання правової допомоги громадянам, що 

перебувають на обліку в управлінні. Також попвнено 

інформаційний куточок правовою літературою . 

 

09.02.2018 року головним спеціалістом бюро було 

організовано робочу зустріч з працівниками служби у 

справах дітей Дворічанської РДА. Метою зустрічі було 

налагодження ефективної співпраці між організаціями. 

Обговорювались деякі робочі моменти,  також 

передано пакет правової літератури для 

розповсюдження серед населення. 

 

6 лютого 2018 року, головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., в рамках 

правоосвітницького проекту «Я маю право», проведено роботу щодо розміщення зовнішньої 

реклами, зокрема, плакатів: «ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ» та розповсюдження буклетів на правову 

тематику. Плакати та буклети за темами: «Не знаєш як оформити договір оренди землі?», «Не знаєш 

як оформити субсидію?», «Не знаєш як вирішити спір?»,  «Забирають бізнес? Відбирають майно?», 

передані Ізюмській сільські бібліотеці. Охоплено 9 осіб. 

З метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., 24.01.2018 року проведено робочу 

зустріч з Ізюмським сільським головою. В ході зустрічі надано інформацію про заходи щодо 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» на території Ізюмської сільської ради та 
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погоджено основні питання співпраці  бюро і сільської ради. Окрім того, проведено інформування про 

порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, змін, які відбулися у 

визначенні права особи на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у зв’язку з 

підвищенням рівня прожиткового мінімуму; було передано правову літературу та розроблені 

працівником бюро методичні матеріали для працівників сільської ради.   

30 січня 2018 року головний спеціаліст Борівського бюро Малій О.Г. прийняв участь у роботі 

постійних комісій Борівської 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, де приймав участь в обговоренні питань правового характеру.   

 

 

31 січня 2018 року начальником відділу проведена робоча зустріч з  провідним 

інженером з використання водних ресурсів управління водного господарства у 

Великобурлуцькому районі та спеціалістом управління агропромислового 

розвитку Великобурлуцької РДА, в ході якої роз’яснено поняття безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведене інформування 

про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та   інформаційних 

матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро правової допомоги. 

18.01.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 

робочу зустріч з колективом держказначейства в 

Шевченківському районі, в ході якого присутнім було 

доведено інформацію щодо порядку отримання 

безоплатної правової допомоги, а також було надано 

правоосвітницькі буклети серії «Я маю право», «Захищай 

свої права!», «Поновлення на роботі незаконно звільненого 

працівника», «Безоплатна передача земельної ділянки 

громадянам із земель державної власності», «Прийняття 
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спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих 

документів на майно», та ін. 

18.01. 2018р.- начальником відділу "Шевченківське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в сесії 

Шевченківської районної ради по закінченню якої серед присутніх було розповсюджено брошури 

з юридичної тематики. 

22.01.2018р. - начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в нараді 

при голові Шевченківської районної державної адміністрації, на якій було обговорено питання 

надання правової допомоги на території району. 

25.01.2018р. начальником відділу «Шевченківське 

бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було прийнято участь в засіданні комісії з 

питань захисту прав дітей 

при Шевченківській 

районній державній 

адміністрації, в ході якої 

присутнім було озвучено 

інформацію про порядок отримання безоплатної правової допомоги  та 

надано інформацію, щодо поняття «право користування житлом». 

30.01. 2018 р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було здійснено робочу зустріч з директором  

Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Шевченківської районної державної адміністрації, 

під час якої було обговорено право громадян на отримання соціальної 

допомоги та  надано право освітні матеріали.  

 

30.01. 2018 р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено робочу зустріч 

з начальником Шевченківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, під час якої 

було обговорено право громадян на отримання безоплатної правової допомоги та  надано право 

освітні матеріали 

31.01.2018р. -начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено робочу зустріч 

із спеціалістом служби у справах дітей Шевченківської районної державної адміністрації з 

питань розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а також розміщено 

правоосвітні плакати. 
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01.02.2018р.  начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в нараді 

при голові Шевченківської районної державної адміністрації щодо своєчасних розрахунків 

споживачів за теплопостачання з КП «АКВА», в ході якої присутнім було доведено інформацію, 

щодо юридичних наслідків не сплати заборгованості. 

08.02.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було прийнято участь в зустрічі голови 

Шевченківської районної державної адміністрації з трудовим 

колективом Безм’ятежненського будинку-інтернату, в ході якої 

присутнім було доведено інформацію щодо порядку отримання 

безоплатної правової допомоги та роздано буклети на правову 

тематику. 

13.02.2018р. - начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було здійснено робочу зустріч із начальником 

Шевченківського  районного центру соціальних служб для сім»ї, 

дітей та молоді з питань розширення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, а також розміщено правоосвітні плакати. 

 

14.02.2018р.  начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги» 

Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було 

прийнято участь в виїзній робочій зустрічі  голови 

Шевченківської районної державної 

адміністрації з головами сільських рад 

Шевченківського району, проведеної на базі 

Аркадіської сільської ради, з питання відкриття 

ФАПів, підчас проведення присутнім було 

доведено інформацію щодо необхідності 

відкриття ФАПів в селах та права громадян на 

медичну допомогу. 

 6 березня відбулась зустріч 

працівників Чугуївського МЦ БВПД 

з працівниками Центральної 

бібліотеки Чугуївської ЦБС. 

Працівники бібліотеки отримали 

різноманітні правопросвітницькі 

матеріали (плакати, буклеки, брошури), 

які стануть в нагоді відвідувачям 

бібліотеки. 
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12.03.2018 року відбулась зустріч працівників Чугуївського МЦ БВПД з директором 

Чугуївського міськрайонного центру зайнятості, Масолітіною Л.Л. Були визначені основні 

напрямки співпраці, обговорено перелік актуальних тем для семінарів, що заплановані для клієнтів 

Чугуївського МРЦЗ. З метою підвищення інформованності населення, працівники центру надали 

правопросвітницькі матеріали для розповсюдження серед населення. 

 

28 лютого 2018 року начальником відділу проведена робоча 

зустріч з головою Великобурлуцької районної ради Харківської 

області з обговорення питань надання безоплатної правової 

допомоги. Проведене інформування про проект Міністерства 

юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюдження інформаційних 

матеріалів, контактної інформації про Великобурлуцьке бюро 

правової допомоги. 

             20.02.2018  року начальником відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочу зустріч 

з заступником директора з виховної роботи Куп'янської спеціально 

загальноосвітньої школи – інтернат Харківської обласної ради. В 

ході якої обговорено питання співпраці в проведенні 

просвітницьких заходів для учнів та працівників закладу та 

доведено інформацію про правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України "Я маю право!". 
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07.03.2018 року начальником відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено робочу зустріч з 

працівниками Управління праці та соціального захисту 

населення Куп’янської міської ради в ході якої 

обговорено питання по забезпеченню доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги. 

                06.03.2018 начальником відділу «"Куп'янське 

бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з надання 

БВПД проведено робочу зустріч з державним 

реєстратором Куп’янської РДА в ході якої обговорено 

питання щодо спільної співпраці в забезпеченні 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

Також до відома державного реєстратора доведено 

інформацію про правопросвітницький проект Міністерства юстиції України "Я маю право!». 

   22.02.2018 р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено робочу зустріч 

з працівниками відділу реєстрації Шевченківської районної державної адміністрації, під час 

якої було обговорено право громадян на отримання правової допомоги та а надано право освітні 

матеріали. 

26.02.2018р. . начальником відділу 

«Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було прийнято участь в засіданні 

комісії з питань заборгованості за тепло при 

Шевченківській районній державній адміністрації, в 

ході якої присутнім було надано інформацію з питань 

відповідальності за заборгованість. 

 

26.02.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в 

засіданні комісії з питань захисту прав дітей при Шевченківській районній державній 

адміністрації, в ході якої присутнім було надано інформацію з питань правильності оформлення 

правовстановчих документів. 

28.02.2018р. начальником відділу «Шевченківське 

бюро правової допомоги» Чугуївського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прийнято участь в нараді при голові Шевченківської 

районної ради в ході якої начальником бюро було 

доведено присутнім інформацію щодо 

відповідальності за неподання декларації або подання 

не достовірних даних.  
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05.03. 2018р. начальником відділу "Шевченківське бюро правової допомоги" Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято участь в 

розширеній нараді при  голові Шевченківської районної державної адміністрації ході якої 

присутнім було доведено інформацію щодо відповідальності за неподання декларації. 

06.03.2018 р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято участь в нараді 

Шевченківської районної лікарні в ході якої присутнім було надано інформацію щодо порядку 

отримання безоплатної правової допомоги  та прочитано лекцію на тему: «Відповідальність 

лікаря» . 

 

07.03. 2018р. начальником відділу "Шевченківське бюро правової 

допомоги" Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було прийнято участь в сесії Шевченківської районної 

ради в ході якої присутнім було доведено інформацію щодо 

відповідальності за неподання декларації. 

13.03.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової 

допомоги» Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було здійснено робочу зустріч з працівниками 

Шевченківського відділу Головного управління Держгеокадастру у  

Харківській області, під час якої було обговорено право громадян на 

отримання правової допомоги та а надано право освітні матеріали  

15.03.2018р. начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  прийнято участь в нараді при 

першому заступнику голови Шевченківської райдержадміністрації з орендарями земельних 

ділянок водного фонду, розташованих на території Шевченківського району та сільськими та 

селищним головами  

27 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу 

«Дворічанське бюро правової допомоги» організовано 

робочу зустріч з працівниками Служби у справах дітей 

Дворічанської РДА. В ході зустрічі обговорювались 

питання щодо надання громадянам безоплатної правової 

допомоги, а також передано пакет правової літератури для 

розповсюдження  серед громадян. 
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 28 лютого 2018 року головний спеціаліст бюро завітала до Дворічанського 

Держгеокадастру, з метою обговорення з працівниками установи деяких робочих питань, зокрема, 

щодо співпраці у сфері надання громадянам правової допомоги. Також передано пакет правової 

літератури та буклети серії «ЯМАЮ ПРАВО» для 

розповсюдження серед громадян.  

 

  06 березня 2018 року головним спеціалістом відділу 

«Дворічанське бюро правової допомоги» організовано робочу 

зустріч з працівниками реєстраційної служби 

Дворічанської РДА. Обговорено деякі робочі моменти та 

передано пакет буклетів, розроблених Міністерством юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО» 

В рамках реалізації завдань меморандуму, укладеного між Міністерством оборони України та 

Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги щодо співробітництва, в березні 

місяці було проведено робочі зустрічі з представниками військових частин А 4104 та А 0501. 

Під час зустрічей було обговорено напрямки співпраці між організаціями. Представники Чугуївського 

МЦ з надання БВПД ознайомили представників військових частин з системою доступу до безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги, а також порядком надання такої допомоги 

військовослужбовцям. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

військовослужбовців, організовано роботу дистанційних пунктів консультування у військових 

частинах А 0501 та А 4104 міста Чугуїв. 

 

27.03.2018 року начальником відділу «Шевченківське бюро правової допомоги» Чугуївського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено робочу зустріч 

з працівниками Шевченківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, під час 

якої було обговорено проблемні питання надання правової допомоги. 

20.03.2018 року головним спеціалістом Борівського бюро правової допомоги Малієм О.Г., 

проведено робочу зустріч з командиром військової частини що дислокується на території району. 

Обговорено питання співпраці. 
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26.03.2018 року проведено робочу зустріч з 

першим заступником голови Борівської 

районної державної адміністрації Федченком 

С.В., в ході якої обговорено питання дотримання 

земельного законодавства на території Борівського 

району. Сторони відмітили необхідність суворого 

дотримання норм права в сфері земельних 

відносин та домовилися про шляхи співпраці з 

даного питання. 

 

 

5. Реалізація правопросвітницького проекту  

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

 

  Працівники Центру дотримуються концепції того, що на кожному правоосвітньому заході, 

проведеному ними, має місце згадування та розкриття змісту та суті проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Проте, хотілося б виділити такі заходи: 

26 лютого   2018 року головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., було проведено 

робочу зустріч з заступником Головного отамана Борівського куреня Українського козацтва Вороном 

В.М. в ході якої останній проінформований про заходи щодо реалізації правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» на території Борівського району та обговорено питання співпраці щодо подальшої 

реалізації даного проекту.   Представнику громадської організації надано для розповсюдження серед 

членів організації  буклети  за темами:  «Не знаєш як оформити договір оренди землі?», «Не знаєш як 

оформити субсидію?», «Не знаєш як вирішити спір?» 

5 березня  2018 року проведено правове інформування серед педагогічного колективу 

Чернещинського НВК, в ході якого присутні ознайомлені з ходом реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» та отримали відповіді на поставлені запитання правового характеру. Було  

роздано буклети за темами:  «Не знаєш як оформити договір оренди землі?», «Вимагають хабара за 

іспит чи навчання?», «Не знаєш як вирішити спір?»; 

 15 березня  2018 року проведено правове інформування працівників Ізюмської сільської 

ради. Присутні отримали інформацію правового характеру з питань земельного та сімейного 

законодавства та  буклети за темами:  «Не знаєш як оформити договір оренди землі?», «Вимагають 

хабара за іспит чи навчання?», «Не знаєш як вирішити спір?» 

здійснено публікацію в ЗМІ на сторінці самостійного Internet-ЗМІ «Борова.Інфо», в якій 

розкривається зміст та завдання проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

20.02.2018 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

маю право!» начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з головним спеціалістом 

Куп’янського міськрайцентр зайнятості  прочитано лекцію для  учнів  Куп'янської спеціально 
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загальноосвітньої школи – інтернат Харківської обласної ради  на теми: «Набута професія – шлях 

до успіху». «Твої права - твій захист». Учням та  працівникам школи надано інформаційні буклети 

на правову тематику. 

 

28.02.2018 року в рамках правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я маю право!»  головним 

спеціалістом відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги спільно з директором районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, прочитано лекцію для жінок, що 

перебувають в Куп’янському міськрайцентрі зайнятості на 

обліку, як безробітні, на тему:  “Безоплатна правова допомога - 

створення рівних можливостей для доступу до правосуддя” 

та « Можливість працевлаштування за сімейними формами 

виховання». 

  

17 лютого 2018 року в рамках реалізації право 

просвітницького проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО», в районній газеті «Дворічанський 

край», опубліковано банер «ЗАБУВ ПРО АЛІМЕНТИ? 

ЗАБУДЬ ПРО РОЗВАГИ». 23 лютого 2018 року в рамках 

реалізації право просвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», в районній газеті 

«Дворічанський край», опубліковано банер «ЗАБУВ 

ПРО АЛІМЕНТИ? ЗАБУДЬ ПРО ПОДОРОЖІ»  

27.03.2018 головним спеціалістом відділу 

"Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського МЦ з 

надання БВПД проведено інформування працівників 

Управління праці та соціального захисту Куп’янської РДА 

про правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції України "Я маю право!". 
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28.03.2018р. - в рамках реалізації загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО» відбувся 

виїзд мобільної групи з надання безоплатної правової допомоги  до смт. Печеніги для надання 

адресної правової  допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями. У  складі мобільної 

групи були представник Чугуївського МЦ  з надання БВПД  - головний спеціаліст відділу «Печенізьке 

бюро правової допомоги», представник Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області в особі в.о.начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової 

освіти та представник КУ «Печенізький територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Печенізької районної ради Харківської області» в особі його директора. Мобільна 

група відвідала 3-х  громадян даної категорії та надала 8 правових консультацій з питань житлового, 

спадкового, земельного та цивільного права. 

19 березня та 26 березня   2018 року  головним спеціалістом Борівського бюро Малієм О.Г., 

на вулицях селища Борова, було проведено вуличне інформування громадян. Жителям району 

роздано  буклети  в рамках правоосвітницького проекту: «Я маю право», за темами:  «Відповідальність 

за несплату аліментів», «Що робити під час обшуку?», «Виконання рішення суду: пам’ятка для 

боржника», «Путівник виконавчого провадження» та інші буклети на правову тематику.Зацікавленим 

особам, окрім того, було надано інформацію щодо порядку прийому громадян  в офісі Борівського 

бюро правової допомоги. Охоплено 90 осіб. 

 

В Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради 

28 лютого 2018 року проведено прийом громадян  з питань 

надання адресної безоплатної правової допомоги Головним 

територіальним управлінням юстиції в Харківській області в особі 

Трофіменко Дар’ї Сергіївни - головного спеціаліста відділу 

систематизації законодавства правової роботи спільно з Папян 

Денисом Аршавіровичем - представником Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Мешканці міста отримали індивідуальні консультації, що 

стосувались питань захисту своїх прав, допомозі при складенні 

договорів оренди землі, вирішення спірних питань. 

Захід організовано та проведено в рамках 

правопросвітницького проекту  Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 
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6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів Центру до виконання 

його функцій. 

2 січня відбулась нарада працівників Центру з прогнозування та планування діяльності Центру 

та його структурних підрозділів у 2018 році. 

 

Новий рік для працівників Чугуївського МЦ з надання БВПД почався з освіти. Так 3 січня 2018 

року в приміщенні Центру проведене практичне заняття з англійської мови для працівників, 

яке тривало 2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено конкурс малюнків серед учнів шкіл міста «Права дитини». Переможець конкурсу отримав 

подарунки від МЦ. 
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22.02.2018 року начальником відділу "Куп'янське бюро правової допомоги" Чугуївського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  взято участь в тренінгу, що проводився 

на базі Харківської міжрегіональної ресурсно – комунікаційної платформи фахівцями Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області на тему: 

«Консультування в режимі online, як спосіб розширення доступу до БПД». 

      

14.03.2018  начальником відділу "Куп'янське бюро 

правової допомоги" Чугуївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

взято участь у семінарі, що проводився на базі 

Харківської міжрегіональної ресурсно – 

комунікаційної платформи фахівцями Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області та головою громадської 

організації «Центр боротьби з корупцією та тіньовою 

економікою  на тему: «Основні аспекти протидії 

корупції та дотримання стандартів 

антикорупційної системи». В ході семінару 

здійснювалося обговорення сучасного стану та 

проблемних питань запобігання й протидії корупції в 

Україні. 
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15.03.2018 працівниками відділу 

«"Шевченківське бюро правової допомоги" 

Чугуївського МЦ з надання БВПД  взято участь у 

робочій зустрічі, що проводилася заступником 

директора  Чугуївського МЦ з надання 

БВПД  Рогозіним С.Л. В ході зустрічі 

обговорювалися питання реєстрації звернень 

громадян в системі КІАС та порядку надання 

відповідей за письмовими зверненнями клієнтів. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01 січня 2018 по 31 березня 2018 року Чугуївським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1343 звернень клієнтів, надано 1337 правових консультацій, 117 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 115 рішень про надання БВПД та надано 101 доручень адвокатам та 16 наказів працівникам 

відділу представництва/бюро. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстровани

х звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправле

нь до інших 

провайдерів 

БПД 

Відділ правової 

інформації та 

консультації 

367 367 47 0 

Відділ «Борівське бюро 

правової допомоги» 
116 116 2 0 

Відділ 

«Великобурлуцьке бюро 

правової допомоги» 

123 118 17 0 

Відділ 

«Дворічанське бюро 

правової допомоги» 

99 99 5 0 

Відділ «Куп’янське бюро 

правової допомоги» 
449 449 39 0 

Відділ «Печенізьке бюро 

правової допомоги» 
101 100 2 0 

Відділ 

«Шевченківське бюро 

правової допомоги» 

88 88 5 0 

Разом 1343 1337 117 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

було прийнято 115 рішень про надання БВПД та надано 102 доручень адвокатам та 16 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта у суді або оформлення процесуальних документів). По 3 

письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД 
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У звітньому періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

- іншого цивільного права 230 ( %) 

- соціального забезпечення 223 ( %) 

- сімейного 184 ( %) 

- спадкового 116 ( %) 

- житлового 98 ( %) 

- земельного 59 ( %) 

- з інших питань 172 ( %) 

- трудового 76 ( %) 

- адміністративного 57 ( %) 

- договірного 40 ( %) 

- з питань виконання судових рішень 38 ( %) 

- з не правових питань 32 ( %) 

- медичного 18 ( %) 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма розподілу клієнтів за категорією питань 
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чугуївський місцевий центр з надання БВПД І квартал  
2018 року 

 

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

 

 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітній період найбільше позитивних рішень було 

прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) – 57, 6 %, інваліди – 19, 5 %, ветерани війни – 13, 6 %, внутрішньо переміщені особи – 6, 8 %, діти-

сироти – 0,85%, звернення, щодо отримання статусу ветерана війни – 0, 85%, біженці – 0, 85%. 

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

 

  

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

звітний квартал: 
-  здійснено 45 мобільний виїзд та забезпечено діяльність 48 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 282 особи, із 

них: 147 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

пунктів та 135 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

-  проведено 300 правопросвітницьких заходи; 

-  розміщено у друкованих ЗМІ, на веб-сайтах/порталах та озвучено 41 інформаційний матеріал 

з питань надання БВПД; 

- опрацьовано 35 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

- 24 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

Назва МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів 

Кількість 

проведених 

право- 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

ОМС та 

установ- 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронн их 

сервісів МЮ 

Чугуївський МЦ з 

надання БВПД 
8 1 30 2 20 

Відділ «Куп’янське 

бюро правової 

допомоги» 

14 12 66 0 1 

Відділ «Шевченківське 

бюро правової 

допомоги» 

4 8 54 6 0 

Відділ «Печенізьке 

бюро правової 

допомоги» 

1 15 50 0 1 

Відділ «Дворічанське 

бюро правової 

допомоги» 

8 9 44 0 0 

Відділ «Борівське бюро 

правової допомоги» 
4 4 23 1 2 

Відділ 

«Великобурлуцьке 

бюро правової 

допомоги» 

6 4 33 0 0 

Загальний показник 45 48 300 9 24 

 

 

 

 

В.о. директора Чугуївського МЦ      О.П. Хомич 

з надання БВПД 

 

 

 

 


