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І. ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ОКРЕМИМ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ТА ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

1. ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ 

 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в 

актуальному стані карти правових потреб.  

 

«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» м. Харків, 

м.Балаклея, м. Вовчанск, м. Дергачі, смт Зачепилівка, м. Зміїв, смт Золочів, м. Ізюм, 

м.Красноград, м. Мерефа, м. Люботин, смт Нова Водолага Харківської області 

м. Харків  

o Соціальні: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; умови 

отримання субсидії у разі заборгованості за комунальні послуги; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, визнання 

особи недієздатною; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, виділення часток 

у житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим 

приміщенням.  

 

м. Балаклія  

o Соціальні питання: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  

 

м. Вовчанск 

o Сімейні питання: розірвання шлюбу, стягнення аліментів та додаткових витрат 

на утримання дитини, відібрання дитини; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, 

встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  

 

м.Дергачі 

o Соціальні питання: порядок призначення державної соціальної допомоги соціально-

вразливим суспільним групам; про монетизацію субсидій — на оплату послуг ЖКГ. 

o Спадкові питання: порядок і строки відмови від спадщини; порядок спадкування за 

законом та заповітом. 

o Сімейні спори: порядок виключення з актового запису про народження дитини даних 

про батька; стягнення аліментів на утримання дитини (дружини, батьків); 

позбавлення батьківських прав або встановлення батьківства; розірвання шлюбу; 

поділ майна подружжя. 

o Земельні правовідносини: про порядок реєстрації договорів оренди земельної 

ділянки; про розірвання договору оренди земельного паю; порядок отримання 

відомостей з Державного земельного кадастру; порядок отримання кадастрового 

номеру на земельну ділянку; порядок приватизації земельної ділянки; встановлення 

меж земельної ділянки. 

 

смт Зачепилівка 

o Земельні правовідносини: порядок укладання договору оренди земельної ділянки; 



o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення; 

o Сімейні спори: стягнення аліментів на утримання дитини 

 

смт Золочів 

o Соціальні питання: порядок оформлення і отримання субсидій на оплату послуг 

ЖКГ, оформлення пенсії; 

o Спадкові питання: оформлення спадщини за законом (за заповітом); 

o Сімейні питання: отримання повторного свідоцтва про народження, визнання 

батьківства, внесення змін до актових записів, стягнення аліментів на утримання 

дитини, яка продовжує навчання, усунення перешкод щодо виховання онука, 

вирішення спору щодо участі у вихованні дитини окремо проживаючого батька. 

o Трудові питання: стягнення заборгованості по заробітній платі. 

 

м. Ізюм 

o Соціальні питання: порядок та підстави оформлення субсидії по сплаті 

комунальних послуг, поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі; 

o  Спадкові питання: оформлення спадщини, в тому числі в судовому порядку 

визнання права на майно в порядку спадкування, встановлення додаткового строку 

на прийняття спадщини; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, підстави та порядок відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів; 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням; 

o Інші цивільні питання: питання окремого провадження.  

 

м. Зміїв 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, порядок збільшення/або зменшення розміру 

аліментів; підстави та порядок відібрання дітей без позбавлення батьківських прав 

та стягнення аліментів; 

o Житлові питання: втрата права користування житловим приміщенням; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення. 

 

м. Красноград 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, підстави та порядок відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. 

 

м .Люботин 

o Договірні питання: порядок розірвання договору кредитування, договір поруки. 

o Інші цивільні: строки надання відповіді організаціями на звернення громадян, 

порядок виділення в натурі частки у житловому будинку, порядок перерозподілу 

часток в спільній частковій власності, питання оскарження приведення об’ємів 

використаного газу побутовими споживачами до стандартних умов, порядок 

реєстрації права власності. 

 

м. Мерефа 

o Інші цивільні питання: питання окремого провадження; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав та стягнення 

аліментів; 

o Інші цивільні: визнання права власності на спадкове майно. 

 

смт Нова Водолага 

o Соціальні питання: щодо отримання одноразової грошової допомоги на лікування. 

o Спадкові питання: поділ спадщини, оформлення спадщини, прийняття спадщини, 

оскарження заповіту.  

o Сімейні питання: сплата аліментів на дружину, позбавлення батьківських прав, 

стягнення аліментів на дитину, розірвання шлюбу. 



o Трудові питання: компенсація за невикористану відпустку, поновлення записів у 

трудовій книзі, офіційне працевлаштування за кордоном. 

 

1.1.2 Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для 

цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, 

ОВВ, іншими установами та організаціями, ГО тощо, спрямовані на 

найактуальніші питання життя громад.  

 

З метою підвищення рівня знання українцями своїх прав у різних сферах життя, 

правової свідомості громадян та в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» спільно із в. о. першого заступника начальника Зміївського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду в Харківській області Слонь К. С. та фахівцями 

Зміївського об’єднаного управління, начальником відділу «Зміївське бюро правової 

допомоги» Десятником О. Є. 02 липня 2019 року було проведено бесіду з лікарями Зміївської 

центральної лікарні на тему: «Ми за легальну зайнятість». 

 
 

03 липня 2019 року, фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьовою М. спільно з працівниками Вовчансько-Великобурлуцького об’єднаного районного 

військового комісаріату було проведено робочу зустріч, в ході якої обговорили Покрокову 

схему дій для допомоги учасникам бойових дій в отриманні земельних ділянок. Додатково 

по закінченню робочої зустрічі  присутнім було надано правові консультації на поставленні 

ними питання, з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів.  

 

   
 

05 липня 2019 року П’ятак С., фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» спільно з фахівцями Дергачівського міжрайонного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області на базі 

Золочівського районного сектору філії ДУ «Центру пробації» в Харківській області провели 

круглий стіл на тему: «Захист прав та свобод засуджених осіб». Під час круглого столу 

фахівець бюро Світлана П’ятак  зосередила увагу присутніх на можливостях бюро 

правової допомоги з зазначених питань, наголосивши на тому, що для своєчасного  

запобігання вчиненню правопорушень та уникнення відповідальності,  правові послуги 

можливо отримати безоплатно, достатньо лише звернутися до бюро.  



 

08 липня 2019 року фахівець відділу «Мереф’янське бюро правової допомоги» 

Куцеконь М. Днями старший інспектор Харківського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області Ольга Костюшко взяла участь у 

круглому столі «Сім’я у сучасному світі: проблеми та шляхи вирішення. Ресурси 

Мереф’янської громади у роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих 

обставинах». Даний захід організований благодійною організацією «Благодійний фонд 

«Майбутність і надія» та громадською спілкою «Центр підтримки громадської ініціативи 

«РОЗВИТОК». До участі також були запрошені представники Харківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області, Служби у справах дітей 

та управління соціального захисту виконавчого комітету Мереф’янської міської Ради, 

амбулаторії сімейної медицини Мереф’янської центральної районної лікарні, 

депутатського корпусу Мереф’янської міської ради. Метою заходу було проведення діалогу 

ключових осіб з питання взаємодії органів державної влади та недержавного сектору у 

сфері соціального захисту дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 

(СЖО), відпрацювання механізму надання ефективної допомоги та захисту. Під час 

засідання круглого столу обговорені зміст, умови та порядок надання соціальної допомоги 

та здійснення соціального супроводу сімей СЖО, наголошено на правовій відповідальності 

батьків за невиконання чи неналежне виконання батьківських обов’язків, методи 

профілактики дитячої злочинності серед школярів та студентів навчальних закладів. 

Проведення подібних круглих столів сприяє розширенню кола можливостей якісної 

допомоги сім’ям, що опинились в складних життєвих обставинах, належного 

інформування про мережу закладів, що надають допомогу, та надає можливість вчасно 

виявити та переадресувати таку сім’ю для вирішення соціальних проблем. 

 
 

09 липня 2019 року фахівець відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Дяченко 

Р. прийняв активну участь у заході, який проводився у Харківському офісі БО БФ "Дон 

Калабрия Украина" відбулася презентація оновленого мобільного застосунку “Твоє право”, 

розробленого у партнерстві з Донбасс SOS в межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.402357833511859/402357683511874/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDwlaSwctfrzJ6gMNQdw3H6u1Eq3YJm_dOOtv3DPfRdrujco2o1GzHW4zdhkHX6w7z1Pn9AFh-cOJUR&__xts__%5B0%5D=68.ARDDthaCE6IC_NJNyr2l7_QwZDBHSmosHZPoYyapyePHGqzdYGrAjkLmx9_uGuHjrUYW1m09Gbas-G2ksuvmjeqNFS47IRpA1pZFEkr4kkDX_jufmor1rTrucLjP-mxRkr42eCFRjGCyjBksN6aUS-g7fysfUz9ZLfV_mh0wKGINrhQYxZ4VTMDa06f6GqvkWBEJTicYgacOnbtKQKquJHYTr8pXX79axPRCaNuyBpZJV9fniJpR2WgZfOdsCKiifdWudWO63kz6OIgNmKYgaK2J37PKvMWulgeCiIsZnDC-yb0YhNfNRLdZ7xPt0LQTHCOX-UIdK-LILpxXXZMjlRI
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.402357833511859/402357683511874/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDwlaSwctfrzJ6gMNQdw3H6u1Eq3YJm_dOOtv3DPfRdrujco2o1GzHW4zdhkHX6w7z1Pn9AFh-cOJUR&__xts__%5B0%5D=68.ARDDthaCE6IC_NJNyr2l7_QwZDBHSmosHZPoYyapyePHGqzdYGrAjkLmx9_uGuHjrUYW1m09Gbas-G2ksuvmjeqNFS47IRpA1pZFEkr4kkDX_jufmor1rTrucLjP-mxRkr42eCFRjGCyjBksN6aUS-g7fysfUz9ZLfV_mh0wKGINrhQYxZ4VTMDa06f6GqvkWBEJTicYgacOnbtKQKquJHYTr8pXX79axPRCaNuyBpZJV9fniJpR2WgZfOdsCKiifdWudWO63kz6OIgNmKYgaK2J37PKvMWulgeCiIsZnDC-yb0YhNfNRLdZ7xPt0LQTHCOX-UIdK-LILpxXXZMjlRI
https://www.facebook.com/doncalabria.UA/?__tn__=K-R&eid=ARCt76Qn8XLoVgf7_O9p6vebsmVICZLsjfJOtTQMRdjYZRnq2lQ0SWBe45Bjyw_xvfpkhwxwvqdgX-Vq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzvgggc8t1TDfVEwOMypIXPrrpz5PuU74InbInCRLmH14Ua-zru3xU2UEgIZ48oREKVG6co6oBunyhhL_G9IA-10YJaG4a4-8bbQ0zwmuQ6ejTVZ7yd140Yst9kCJkBLT7V1mH85CgndPASc02KhV3CGSZT55kS7_7yQcaLZKghdhDWoj7Gifun0bUJFPqCtp-JxCthyuGyk9LGlBCNjeZEwv-DbpLBPIqxQ3ikwD_243RJ7PNErEC2xlXVO5AOsvIpR0cEB5lqA7bngt5-VoI34yq6YfDJ6xUO38ulQNVj6dWEX3xeUFKqUYGAhcoYURn6C3SQFUwuPXyiD9dqr7C8A
https://www.facebook.com/doncalabria.UA/?__tn__=K-R&eid=ARCt76Qn8XLoVgf7_O9p6vebsmVICZLsjfJOtTQMRdjYZRnq2lQ0SWBe45Bjyw_xvfpkhwxwvqdgX-Vq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzvgggc8t1TDfVEwOMypIXPrrpz5PuU74InbInCRLmH14Ua-zru3xU2UEgIZ48oREKVG6co6oBunyhhL_G9IA-10YJaG4a4-8bbQ0zwmuQ6ejTVZ7yd140Yst9kCJkBLT7V1mH85CgndPASc02KhV3CGSZT55kS7_7yQcaLZKghdhDWoj7Gifun0bUJFPqCtp-JxCthyuGyk9LGlBCNjeZEwv-DbpLBPIqxQ3ikwD_243RJ7PNErEC2xlXVO5AOsvIpR0cEB5lqA7bngt5-VoI34yq6YfDJ6xUO38ulQNVj6dWEX3xeUFKqUYGAhcoYURn6C3SQFUwuPXyiD9dqr7C8A
https://www.facebook.com/DonbassSOS/?__tn__=K-R&eid=ARAzGSTmosvKaFYRFP3ylYXvM3V_-h7LPHZ3Jy7jUiz7daP_-rnOyjP4xZYopUtaXQIIuWYrwr9bXLhh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzvgggc8t1TDfVEwOMypIXPrrpz5PuU74InbInCRLmH14Ua-zru3xU2UEgIZ48oREKVG6co6oBunyhhL_G9IA-10YJaG4a4-8bbQ0zwmuQ6ejTVZ7yd140Yst9kCJkBLT7V1mH85CgndPASc02KhV3CGSZT55kS7_7yQcaLZKghdhDWoj7Gifun0bUJFPqCtp-JxCthyuGyk9LGlBCNjeZEwv-DbpLBPIqxQ3ikwD_243RJ7PNErEC2xlXVO5AOsvIpR0cEB5lqA7bngt5-VoI34yq6YfDJ6xUO38ulQNVj6dWEX3xeUFKqUYGAhcoYURn6C3SQFUwuPXyiD9dqr7C8A


  
 

18 липня 2019 року фахівець відділу “Мереф’янське бюро правової допомоги” Гогін В. 

спільно з працівниками Харківського районного відділу з питань пробації для осіб, 

засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі провів бесіду щодо 

відповідальності за вчинення домашнього насильства 

 
 

19 липня 2019 року фахівець відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Родін Д. 

в приміщенні Балаклійського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) 

Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області в рамках 

національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для відвідувачів було 

проведено роз’яснювальну роботу на тему: «Підвищення пенсії жінкам, які мають стаж 

понад 30 років, та чоловікам зі стажем понад 35 років».  

 

 
 

22 липня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова 

М. спільно з працівниками відділу виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської 

області в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»  #Чесна платіжка, було проведено круглий стіл та 

обговорено про Порядок захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, Граничні 

тарифи/ціни на тепло на гарячу воду для населення міст обласного значення та м. Києва 

на опалювальний сезон 2019/2020 років.  



 
 

23 липня 2019 року фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Родіним 

Д. в приміщенні Балаклійського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) 

Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області в рамках 

національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію на 

тему: «Про порядок та підстави звернення до суду з заявою про встановлення факту 

належності правовстановлюючого документу». Метою лекції було роз’яснення основних 

вимог до складення заяви та порядок подачі додаткових доказів заінтересованими особами 

на підтвердження заявлених вимог чи заперечень проти них. 

 

 
 

23 липня 2019 року відділ «Зміївське бюро правової допомоги» спрямовує свою роботу 

на формування комунікації та ефективного зв’язку між структурами органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Так, Олег Десятник долучився до зустрічі фахівців 

управління патрульної поліції у Харківській області з особами, що перебувають в пошуках 

роботи, яка проводилась у Зміївському центрі зайнятості. Учасники зустрічі отримали 

повну інформацію про задачі та функції системи БПД та про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги. 

 

 
 

25 липня 2019 року Марія Уханьова, фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової 

допомоги» спільно з працівниками Вовчанського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області провели робочу зустріч, в ході якої обговорили  ухвалення нової постанови КМУ, 

завдяки якій почнеться розвиток унікального  проекту електронної послуги нового 

покоління #єМалятко, яка дасть змогу батькам вже з 1 січня 2020 року отримати 

комплексну послугу, яка об’єднає одразу 10 сервісів. Тобто, заповнивши онлайн або офлайн 

лише тільки одну заяву батькам взагалі не потрібно буде відвідувати держустанови, при 

чому зробити це можливо буде навіть у пологовому відділенні.  

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3201319549878953/3201316503212591/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBRXxh8l49XNky7z5KqKwancYznWKV5A3p1WWTBze-RU2Ikhoy7Pgj71HMQQoIRNNWMmR9eedSuoovT&__xts__%5B0%5D=68.ARDZzXJigoMUxZ3GOTJHN-_rXa97pui-X9Epu9Gh_DuJ6gryigFUwnKypvDCYnv3JHUCe3FNdJjEzXu9p0-G04LbzyYUoBPCUtga5nTsf_jR6U54TJ8E_FJu8_Zs_OzI8d31MttsZI4sem9WRls11lWYRJLWNUPVqY5VqEzTw9_UUdlwp2ti4ejzkkoTPR7DVs3unP6I8Ly8rekVT3Z3JzKIi6WyIxI-law1jD9ug93YHq7CNMHAnsQA8cOpDXNYrFMdJ9bY-jsgkbOa-poIqpLDjj7POz0pRNt7ZYbhoUE1WaTOk1O9cbQVvRVoFcybEhjTv3cZq96FksaJ17Wx5NkQ5O_e
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3201319549878953/3201316503212591/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBRXxh8l49XNky7z5KqKwancYznWKV5A3p1WWTBze-RU2Ikhoy7Pgj71HMQQoIRNNWMmR9eedSuoovT&__xts__%5B0%5D=68.ARDZzXJigoMUxZ3GOTJHN-_rXa97pui-X9Epu9Gh_DuJ6gryigFUwnKypvDCYnv3JHUCe3FNdJjEzXu9p0-G04LbzyYUoBPCUtga5nTsf_jR6U54TJ8E_FJu8_Zs_OzI8d31MttsZI4sem9WRls11lWYRJLWNUPVqY5VqEzTw9_UUdlwp2ti4ejzkkoTPR7DVs3unP6I8Ly8rekVT3Z3JzKIi6WyIxI-law1jD9ug93YHq7CNMHAnsQA8cOpDXNYrFMdJ9bY-jsgkbOa-poIqpLDjj7POz0pRNt7ZYbhoUE1WaTOk1O9cbQVvRVoFcybEhjTv3cZq96FksaJ17Wx5NkQ5O_e


      
 

26 липня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для голів правління ОСББ міста 

Ізюм. В ході семінару присутні були поінформовані про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право», зокрема інформаційну кампанію «Я маю 

право на чесну платіжку», а також можливість отримання  мешканцями їх житлових 

будинків безоплатної правової допомоги. 

 
 

29 липня 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» прийняла участь у проведенні бесіди з особами що перебувають на обліку як 

внутрішньо переміщені, щодо протидії торгівлі людьми з метою примусової праці, 

експлуатації дитячої праці, запобігання торгівлі людьми за кордоном, а також 

можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

  
 

30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. З цієї 

нагоди 30 липня 2019 року працівники Центру разом з міською організацією «Жіноча 

громада» проведена інформаційна кампанія, в ході якої харків’яни та гості міста 

ознайомлені з поняттям, ознаками, формами торгівлі людьми та механізмом протидії 

цьому явищу. Захід проводили Ірина Окара (відділ правопросвітництва та надання БПД) 

та Олександр Фролов (Харківське бюро правової допомоги) 



 
 

30 липня 2019 року з нагоди всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми відбувся 

“круглий стіл” на тему: "Протидія торгівлі людьми. Про це варто знати!" за участю 

фахівчині відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О., начальника відділу з 

питань сімей, дітей та молоді Золочівської селищної ради, фахівців Золочівського РС філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, заступника начальника 

відділу реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському та Золочівському районах 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Учасниками 

“круглого столу” були обговорені нагальні питання протидії торгівлі людьми на місцевому 

рівні та прийнято рішення щодо проведення превентивних заходів та посилення 

поінформованості мешканців громади з означеного питання. Фахівчиня Центру 

інформувала присутніх про актуальність даного питання та необхідність проведення 

широкого інформування громадян з метою підвищення їх уваги до фірм, послугами яких 

мають намір скористатись громадяни при виїзді за кордон та уважнішого ставлення до 

документів, які при цьому укладаються. Крім того ознайомила всіх присутніх із 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», а також 

обмінялись для подальшого розповсюдження,  під час проведення соціальної роботи з 

соціально незахищеними верствами населення, тематичними буклетами та пам’ятками.  

 
 

30 липня 2019 року з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми фахівчиня 

відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” Волкова А. взяла участь у робочій зустрічі 

із соціальними партнерами з питань попередження торгівлі людьми.  Під час зустрічі вона 

роз'яснила присутнім  нагальні питання сьогодення: правила безпечної міграції та 

працевлаштування, недопущення шахрайства та трудової експлуатації, попередження 

торгівлі людьми та злочинного бізнесу, що грубо порушує права людини.   



 

31 липня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні інформаційного заходу для працівників 

територіального центру Ізюмської міської ради Харківської області. В ході заходу  

присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

маю право», зокрема інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», а також 

можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
 

07 серпня 2019 року фахівчинею відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” 

Волковою А. була проведена зустріч для працівників Дергачівської районної філії 

Харківського обласного центру зайнятості  з приводу  загальноукраїнської кампанії, що 

запроваджується Міністерством юстиції України,   під назвою  «Чесна платіжка». Під 

час зустрічі присутні були проінформовані відносно набрання чинності постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. №560 «Деякі питання захисту прав 

споживачів житлово-комунальних послуг», якою встановлено максимально допустимі 

граничні тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води, а також було роз'яснено 

покроковий алгоритм дій, що допоможе захистити права споживачів житлово-

комунальних послуг, а також способи захисту своїх прав громадянами у разі отримання 

нечесної платіжки. 

 

08 серпня 2019 року Гримашевич Ю., фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової 

допомоги» в приміщенні Управління соціального захисту населення Балаклійської районної 

Державної адміністрації в рамках національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» було проведено бесіду як протидіяти домашньому насильству. Роз’яснено як 

можна отримати заборонний та обмежувальний припис. 

 



 

12 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні  бесіди з внутрішньо переміщеними особами 

в Ізюмському  відділенні Центру «Карітас», присутні були поінформовані про порядок 

оформлення ВПО спадкових прав та  можливість отримання  безоплатної правової 

допомоги на території міста. 

 
 

13 серпня 2019 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні відділу «Зміївське бюро правової допомоги» фахівець 

Центру Десятником О. проведено круглий стіл на тему: «Взаємодія гілок влади, 

державних та громадських інституцій заради дотримання прав людини». 

 
 

14 серпня 2019 року фахівчинею відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” 

Ярошенко Н. в рамках всеукраїнської правопросвітницької кампаній «Відповідальне 

батьківство» проведено зустріч з відвідувачами та працівниками Управління праці та 

соціального захисту населення Дергачівської РДА на тему: “Відповідальне батьківство 

сьогодні — гідне майбутнє завтра”. Під час зустрічі були обговорені питання новацій, 

спрямованих на розвиток інституту відповідального батьківства. Зокрема про податкові 

пільги для батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов'язок,  посилення 

відповідальності за несплату аліментів на утримання дитини, проект “Муніципальна 

няня” та інші заходи щодо стимулювання відповідального відношення громадян до своїх 

батьківських обов'язків.  

 

 

14 серпня 2019 року з лекцією "Міфи про торгівлю людьми та порядок надання 

безоплатної правової допомоги" виступила фахівець Центру Ірина Окара у ХАБ "Говерла" 

на заході під гаслом "Студент! Ти маєш право!". 



 

 
 

15 серпня 2019 року працівники Центру: Окара І, Куцеконь М. та Десятник О. 

прийняли участь у засіданні круглого столу, організованого правовим клубом 

PRAVOKATOR.Харків спільно з РГБФ «Право і Демократія» в рамках проекту 

«Покращення рівня правової обізнаності осіб з інвалідністю про судовий захист своїх прав 

та інтересів». Було обговорено результати вже проведених заходів у рамках проекту, 

направлених на покращення якості правової допомоги, яка надається особам з 

інвалідністю, через посилення ролі громадських організацій, адвокатів та працівників 

системи БПД. У першому півріччі 2019 року у заходах прийняло участь 156 осіб, серед яких 

83 адвокати, 68 працівників системи БПД, суддя Красноармійського міськрайонного суду 

Донецької області. 

 

20 серпня 2019 року фахівчині Центру, Ірина Окара, Лілія Йолкіна, разом з 

Анастасією Кас’ян, фахівчинею Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області, активно долучились до проведення правовиховних заходів з нагоди 

Річниці Незалежності України та Дня Прапору! Так, в оздоровчому таборі «Факел сумісно 

з управлінням юстиції Харківської області були проведені зустрічі з юними 

відпочивальниками, в рамках яких відбулися: «Урок справедливості», правова вікторина з 

прав дитини, бесіда з адвокатом БПД щодо порядку захисту своїх прав та 

відповідальності. Діти відчули себе у ролі судді, а також вирішували різноманітні завдання 

на правову тематику. 

 

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3242066059137635/3242065345804373/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApJYVNVCi_z4Vpn8Tf45De1d2HuOanKu1DhFBIcKoD05oOk6ABZ3xnMjvj-DarSDiiEDP4qPnfbicm&__xts__%5B0%5D=68.ARA0WE72Ho77FR_UsaurfRKYWv15cud1oUhmGRPFKwwq9EqWlX1xYfkfEyzuyMUb4DZ7lZgkXIBX5z9X1Zp6kiq__yQYk98xuqVHiYMhkh9PaMPt9bX41UYV7etba-ebs4i_k11BNzJCuRC2QPiXaM5VH2AAeI8XgVU6reItBq5Ra-Lkg0gM0IdJBa1d2wLp427frB4GcZinCpV2AfKXFrqx4_LyrHSsD3fGtHH9N_nkY1BAK-pXYdExM5nmom4KKiQK1loyVW5UdWBcOvvr07ykfZREuFElTW6jpgr8lPhAbt32orCb-blg6BB2npTsD1O2ldO8BMDd84nrqi-_ro_dUV1s
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3242066059137635/3242065345804373/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApJYVNVCi_z4Vpn8Tf45De1d2HuOanKu1DhFBIcKoD05oOk6ABZ3xnMjvj-DarSDiiEDP4qPnfbicm&__xts__%5B0%5D=68.ARA0WE72Ho77FR_UsaurfRKYWv15cud1oUhmGRPFKwwq9EqWlX1xYfkfEyzuyMUb4DZ7lZgkXIBX5z9X1Zp6kiq__yQYk98xuqVHiYMhkh9PaMPt9bX41UYV7etba-ebs4i_k11BNzJCuRC2QPiXaM5VH2AAeI8XgVU6reItBq5Ra-Lkg0gM0IdJBa1d2wLp427frB4GcZinCpV2AfKXFrqx4_LyrHSsD3fGtHH9N_nkY1BAK-pXYdExM5nmom4KKiQK1loyVW5UdWBcOvvr07ykfZREuFElTW6jpgr8lPhAbt32orCb-blg6BB2npTsD1O2ldO8BMDd84nrqi-_ro_dUV1s
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3274516605892580/3274511939226380/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChYczEFM-rlvycDshm9blr53Nks9a3eHKdmcm4t1NtGmUVcjxBaY932SuxmJcTZ2y3h-z32fAaf2tO&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNyOmOZ4DCV6nAomfkVZ1EfWlCvNR7s7Ptzqe3neo9h2aw8a5xxkutz2Gj5CpTflarg1ImjRZwclSdnrB8WmjXuxoPu7UkrmHQX_Rl4R54EUKkPJ4M_3gmUE1bHNy93k4gxgInKfXmNfg5CeA44venpAUfuV_D45_t_QwIN0Pi4gvIELyRhtCvXBw28_xU4HofERar76UB35c9ZbfNaMyMGn_0U2ZPYgAcxGxf_hRDD0p20S9r_MnFDKReSTC8do8_vcA2QuI5A7JOVwsGgEIeW7DUAldQesn3OgkL57kIMHhWffBZrZnvRTLPnW5ae7MZ-1JIz3zuoqntscNJcBp-kTD
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3274516605892580/3274511939226380/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChYczEFM-rlvycDshm9blr53Nks9a3eHKdmcm4t1NtGmUVcjxBaY932SuxmJcTZ2y3h-z32fAaf2tO&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNyOmOZ4DCV6nAomfkVZ1EfWlCvNR7s7Ptzqe3neo9h2aw8a5xxkutz2Gj5CpTflarg1ImjRZwclSdnrB8WmjXuxoPu7UkrmHQX_Rl4R54EUKkPJ4M_3gmUE1bHNy93k4gxgInKfXmNfg5CeA44venpAUfuV_D45_t_QwIN0Pi4gvIELyRhtCvXBw28_xU4HofERar76UB35c9ZbfNaMyMGn_0U2ZPYgAcxGxf_hRDD0p20S9r_MnFDKReSTC8do8_vcA2QuI5A7JOVwsGgEIeW7DUAldQesn3OgkL57kIMHhWffBZrZnvRTLPnW5ae7MZ-1JIz3zuoqntscNJcBp-kTD


  
 

20 серпня 2019 року у приміщенні УСЗН Зміївської РДА (відділом «Зміївське бюро 

правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання БВПД спільно із управлінням 

праці та соціального захисту населення Зміївської РДА проведено круглий стіл серед жінок 

із зони АТО на тему: «Гендерно обумовлене насильство в умовах сьогодення». 

 
 

21 серпня 2019 року заступник начальника відділу « Ізюмське бюро правової 

допомоги» Харківського місцевого центру за надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги Хотетовська Т.Ю. прийняла участь у проведенні правопросвітницького заходу 

для голів ОСББ міста, присутні були поінформовані про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право», зокрема інформаційну кампанію «Я маю 

право на чесну платіжку», а також можливість отримання безоплатної правової 

допомоги.  

 

 

21 серпня 2019 року з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї 

річниці незалежності України заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги долучилась до проведення Флешмобу  «Україна єдина» та Велоквесту «Ми діти 

твої, Україно!»,  який проходив на базі «Національного літературно-меморіального музею 

Г.С. Сковороди». Діти, які брали участь у Флешмобі, з натхненням озвучували уривки 

віршованих творів відомого філософа. Ми обговорили історію становлення Незалежності 

України, що символізує Державний Прапор України, право українського народу на 

самовизначення, а також про повагу до рідної держави, мови, батьків. Досить цікавим 

стало проходження Велоквесту, в ході якого діти розшифрували всі зашифровані завдання 

та більш детально ознайомились з територією парку музею. В пошуках відповідей і 

схованок їм довелось покурсувати парком на велосипедах. Коли відбувся привал, почались 

цікаві розважальні ігри. По закінченню всі учасники отримали корисну правову інформацію 

та приємні подарунки. 

  

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3274516605892580/3274511939226380/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChYczEFM-rlvycDshm9blr53Nks9a3eHKdmcm4t1NtGmUVcjxBaY932SuxmJcTZ2y3h-z32fAaf2tO&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNyOmOZ4DCV6nAomfkVZ1EfWlCvNR7s7Ptzqe3neo9h2aw8a5xxkutz2Gj5CpTflarg1ImjRZwclSdnrB8WmjXuxoPu7UkrmHQX_Rl4R54EUKkPJ4M_3gmUE1bHNy93k4gxgInKfXmNfg5CeA44venpAUfuV_D45_t_QwIN0Pi4gvIELyRhtCvXBw28_xU4HofERar76UB35c9ZbfNaMyMGn_0U2ZPYgAcxGxf_hRDD0p20S9r_MnFDKReSTC8do8_vcA2QuI5A7JOVwsGgEIeW7DUAldQesn3OgkL57kIMHhWffBZrZnvRTLPnW5ae7MZ-1JIz3zuoqntscNJcBp-kTD
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3274516605892580/3274511939226380/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARChYczEFM-rlvycDshm9blr53Nks9a3eHKdmcm4t1NtGmUVcjxBaY932SuxmJcTZ2y3h-z32fAaf2tO&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNyOmOZ4DCV6nAomfkVZ1EfWlCvNR7s7Ptzqe3neo9h2aw8a5xxkutz2Gj5CpTflarg1ImjRZwclSdnrB8WmjXuxoPu7UkrmHQX_Rl4R54EUKkPJ4M_3gmUE1bHNy93k4gxgInKfXmNfg5CeA44venpAUfuV_D45_t_QwIN0Pi4gvIELyRhtCvXBw28_xU4HofERar76UB35c9ZbfNaMyMGn_0U2ZPYgAcxGxf_hRDD0p20S9r_MnFDKReSTC8do8_vcA2QuI5A7JOVwsGgEIeW7DUAldQesn3OgkL57kIMHhWffBZrZnvRTLPnW5ae7MZ-1JIz3zuoqntscNJcBp-kTD


23 серпня  2019 року з нагоди Дня державного прапора фахівчиня відділу «Ізюмське 

бюро правової допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з особами, 

що засуджені до покарання  не пов’язаного з позбавленям волі. В ході бесіди присутні були 

поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», 

можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

  
 

 

Прапор України - прапор миру, честі, єдності та гідності! 23 серпня 2019 року 

фахівці Центру долучилися до Всеукраїнського флешмобу до Дня Прапору! 

 
 

23 серпня 2019 року,  з нагоди святкування Дня Державного Прапора України 

фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова М. спільно з фахівцями 

Вовчанського районного суду Харківської області, відділу виконавчої служби у 

Вовчанському районі Харківської області, Вовчанського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області долучилися до щорічного флешмобу.  

 
 

23 серпня 2019 року  з нагоди з нагоди святкування Дня Державного прапора і Дня 

незалежності України заступником начальника відділу Дергачівське бюро правової 



допомоги   був проведений правопросвітницький захід для відвідувачів Дергачівської 

центральної районного бібліотеки,  спрямований на вшанування багатовікової історії 

українського державотворення, державної символіки незалежної України, виховання 

поваги громадян до державних символів країни. 

 

27 серпня 2019 року головний працівник відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

П’ятак С. в межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

провела семінар із соціальними працівниками Золочівського територіального центру 

соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Вона 

розповіла про можливість отримання безоплатної правової допомоги, порядок 

призначення адвоката, а також порядок роботи центру та бюро правової допомоги в 

районах. Також спеціаліст бюро проінформувала присутніх про право просвітницьку 

кампанію «Чесна платіжка», яка  стартувала влітку цього року, метою якої є - підвищення 

рівня обізнаності громадян щодо правильного нарахування тарифів за послуги з 

постачання теплової енергії та гарячої води. Спеціаліст бюро пояснила громадянам 

правовий механізм вирішення питань та надала координати куди звертатися з того чи 

іншого питання. По закінченню заходу працював мобільний консультаційний пункт,  де всі 

охочі мали змогу отримати безкоштовні юридичні консультації. За отриманням правової 

допомоги звернулось чотири особи, які отримали консультації з питань сімейного, 

житлового, трудового та земельного законодавства. Працівник бюро надала вичерпні 

відповіді на поставлені питання та окреслила хід подальших дій осіб, які звернулися за 

безоплатною первинною правовою допомогою. 

 

 

28 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова 

М. спільно з працівниками  Вовчанського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді провели робочу зустріч, під час якої фахівець бюро надав розгорнуту 

інформацію щодо порядку розірвання шлюбу громадянами у позасудовому та судовому 

порядку. Крім того, не оминули і таку актуальну тему для більшості підлеглих центру, як 

підстави та порядок стягнення аліментів на утримання дітей та дружини.  Додатково 

присутніх було проінформовано про правопросвітницьку кампанію #«Відповідальне 

батьківство» загального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», з поширенням 

відповідних буклетів на дану тематику. 

 

 
 



06 вересня 2019 року фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 

Родіним Д. спільно з представником Управління соціального захисту населення 

Балаклійської районної Державної адміністрації в приміщенні Балаклійської районної 

організація Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» в 

рамках національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено 

лекцію на тему: «Монетизація пільг: готівкова та безготівкова форми». Метою лекції 

було роз’яснення порядку призначення пільг в безготівковій формі та механізму отримання 

пільг у готівковій формі для всіх бажаючих пільговиків. 

 
 

09 вересня 2019 року працівниця відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьова М. спільно з спеціалістами Вовчанського районного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області провели 

спільно для присутніх громадян інформаційну компанію правоосвітніх заходів на якій були 

висвітлені питання Європейської інтеграції, під час якого обговорили такі питання, як 

вплив євроінтеграції на українську економіку, візи і безвізовий режим з ЄС, децентралізація 

та реформа місцевого самоврядування в контексті європейських реформ, навчання в ЄС, 

тощо. 

   
 

11 вересня 2019 року фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 

Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійської громадської організації Харківської області 

інвалідів, багатодітних родин, родин-дітей інвалідів в рамках національного 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію на тему: 

«Багатодітна сім’я: підтвердження статусу та пільги». Присутнім було роз’яснено 

порядок підтвердження статусу багатодітної сім’ї, в які органи звертатись та які пільги 

надаються для таких сімей. 

      
 

 



В період з 10 по 12 вересня 2019 року фахівчиня відділу « Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у Київській міжнароджній конференції з 

безоплатної правової допомоги «Безоплатна  правова допомога як інструмент соціальної 

справедливості» 

 

 
 

18 вересня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьова М. провела круглий стіл на передодні дня людини похилого віку на тему: «Мої 

права», організованому в приміщенні Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Вовчанської районної державної адміністрації, після якого були 

надані індивідуальні правові консультації з різних питань. 

 

      
 

19 вересня 2019 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь разом з директором 

Бородавка А.І. та фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях, начальником Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області Єгоровою-Луценко Т. у прес-

конференції на тему: «Безоплатна правова допомога як інструмент соціальної 

справедливості» 

 
 

 

20 вересня 2019 року Родін Д., фахівець відділу «Балаклійське бюро правової 

допомоги» прийняв участь у роботі круглого столу щодо запобігання порушення прав 

https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/?__tn__=K-R&eid=ARCXc7dSanIIg6v1KQDWjyVXGhBBAZWXj-GkfRREu36roaKfGzmmgwD3S_cdOUWxeQfSqJW5Kxsnwt15&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIV1wJQgvOuwiManV2MfN36-8jO3mhNWOnCVdOSy8F702kFowQHEqRwjOinoYL9sovqAPUgE82nix-YpYl5OHlpN04MlEKAR-1XviAlFXVXcM2mk3M_3W6IsubkPkjhYOSNmaeVlHljSXn2NtThWiXldz-OPvqZTKN-vvfDqjcC8_-EyCoVNZKKokB7prUGIwaBwVSMJmim5g33Qm8mHwJ1ZtL89WCW4CAoZK1d-Cm-pTJWRhIWP_q4Njj2Tqb-HxUNNHkzf1QKWBOhPHQIahFjp1fPHKD6jGdKg9eyu_uhHW59ahWct6xox_GGDpqXQoOWmDGtsoFXfp0l0wZZ6moN1UF
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/?__tn__=K-R&eid=ARCXc7dSanIIg6v1KQDWjyVXGhBBAZWXj-GkfRREu36roaKfGzmmgwD3S_cdOUWxeQfSqJW5Kxsnwt15&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIV1wJQgvOuwiManV2MfN36-8jO3mhNWOnCVdOSy8F702kFowQHEqRwjOinoYL9sovqAPUgE82nix-YpYl5OHlpN04MlEKAR-1XviAlFXVXcM2mk3M_3W6IsubkPkjhYOSNmaeVlHljSXn2NtThWiXldz-OPvqZTKN-vvfDqjcC8_-EyCoVNZKKokB7prUGIwaBwVSMJmim5g33Qm8mHwJ1ZtL89WCW4CAoZK1d-Cm-pTJWRhIWP_q4Njj2Tqb-HxUNNHkzf1QKWBOhPHQIahFjp1fPHKD6jGdKg9eyu_uhHW59ahWct6xox_GGDpqXQoOWmDGtsoFXfp0l0wZZ6moN1UF


соціально незахищених врств населення та надання таким особам безоплатної правової 

допомоги, який відбувся в Балаклійській районній Державній адміністрації. 

 

     
 

26 вересня 2019 року Йолкіна Л., заступниця директора Центру, спільно з Ночовкіною 

О., головним спеціалістом Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області провели прес-конференцію на тему: «Чесна платіжка», яка відбулась у 

Харківському прес-клубі. В ході конференції спікери розповіли та відповідали на питання 

про мету й завдання Всеукраїнської правопросвітницької кампанії, що розпочалася у червні 

2019 року й триватиме до кінця опалювального сезону 2019/2020.  

 
 

 

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню, 

затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю. 

 

03 липня 2019 року в приміщенні центру надання адміністративних послуг 

Красноградської районної державної адміністрації відбулася робоча зустріч з 

начальником ЦНАП Граб А.В. стосовно співпраці. Під час зустрічі було проінформовано 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що 

реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 

допомоги та поширено інформаційні буклети. 

 

11 липня 2019 року головним спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової 

допомоги» спільно зі старшим державним виконавцем Зачепилівського РВ ДВС ГТУЮ у 

Харківській області Рудь О.О. в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

було проведено робочу зустріч в Зачепилівській об'єднаній територіальній громаді з 

роз'яснення основних напрямків проекту та доступу до діючої системи безоплатно 

правової допомоги, а також ознайомлення з реалізацією нового етапу кампанії покроковий 

https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/?__tn__=K-R&eid=ARCXc7dSanIIg6v1KQDWjyVXGhBBAZWXj-GkfRREu36roaKfGzmmgwD3S_cdOUWxeQfSqJW5Kxsnwt15&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIV1wJQgvOuwiManV2MfN36-8jO3mhNWOnCVdOSy8F702kFowQHEqRwjOinoYL9sovqAPUgE82nix-YpYl5OHlpN04MlEKAR-1XviAlFXVXcM2mk3M_3W6IsubkPkjhYOSNmaeVlHljSXn2NtThWiXldz-OPvqZTKN-vvfDqjcC8_-EyCoVNZKKokB7prUGIwaBwVSMJmim5g33Qm8mHwJ1ZtL89WCW4CAoZK1d-Cm-pTJWRhIWP_q4Njj2Tqb-HxUNNHkzf1QKWBOhPHQIahFjp1fPHKD6jGdKg9eyu_uhHW59ahWct6xox_GGDpqXQoOWmDGtsoFXfp0l0wZZ6moN1UF
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/?__tn__=K-R&eid=ARCXc7dSanIIg6v1KQDWjyVXGhBBAZWXj-GkfRREu36roaKfGzmmgwD3S_cdOUWxeQfSqJW5Kxsnwt15&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIV1wJQgvOuwiManV2MfN36-8jO3mhNWOnCVdOSy8F702kFowQHEqRwjOinoYL9sovqAPUgE82nix-YpYl5OHlpN04MlEKAR-1XviAlFXVXcM2mk3M_3W6IsubkPkjhYOSNmaeVlHljSXn2NtThWiXldz-OPvqZTKN-vvfDqjcC8_-EyCoVNZKKokB7prUGIwaBwVSMJmim5g33Qm8mHwJ1ZtL89WCW4CAoZK1d-Cm-pTJWRhIWP_q4Njj2Tqb-HxUNNHkzf1QKWBOhPHQIahFjp1fPHKD6jGdKg9eyu_uhHW59ahWct6xox_GGDpqXQoOWmDGtsoFXfp0l0wZZ6moN1UF
https://www.facebook.com/pressclubKharkiv/?__tn__=K-R&eid=ARBN_7X_jAvH_ll8z5YlnAi9viHDz5odnqRWSErT-7kyzhDVIs3FB7NYrNUBX-pafL4RWt6zWFcgbBOM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIV1wJQgvOuwiManV2MfN36-8jO3mhNWOnCVdOSy8F702kFowQHEqRwjOinoYL9sovqAPUgE82nix-YpYl5OHlpN04MlEKAR-1XviAlFXVXcM2mk3M_3W6IsubkPkjhYOSNmaeVlHljSXn2NtThWiXldz-OPvqZTKN-vvfDqjcC8_-EyCoVNZKKokB7prUGIwaBwVSMJmim5g33Qm8mHwJ1ZtL89WCW4CAoZK1d-Cm-pTJWRhIWP_q4Njj2Tqb-HxUNNHkzf1QKWBOhPHQIahFjp1fPHKD6jGdKg9eyu_uhHW59ahWct6xox_GGDpqXQoOWmDGtsoFXfp0l0wZZ6moN1UF


алгоритм дій для споживачів житлово-комунальних послуг, які хочуть захистити свої 

права у разі, якщо органи місцевого самоврядування не виконують рішення Уряду. 

 
 

11 липня 2019 року, Біликом Ю., спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової 

допомоги» спільно з в.о начальника Зачепилівського районного відділу реєстрації актів 

цивільного стану Булгаковою С.В. в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», було проведено робочу зустріч з працівниками Зачепилівського центру з надання 

адміністративних послуг Зачепилівської РДА де працівникам було роз’яснено про 

реалізацію інформаційної кампанії “Відповідальне батьківство”, яка спрямована на те, 

щоб українські діти стали більш захищеними, а батьки – відповідальними. В ході зустрічі 

були висвітлені наступні теми: права дитини на аліменти, податкова знижка на розвиток 

дитини, муніципальна няня, тощо.  

 
 

19 липня 2019 року спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги» 

Біликом Ю. в приміщенні бюро правової допомоги разом було проведено круглим столом 

спільно з працівниками Зачепилівського відділу ДВС Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області та головним спеціалістом Зачепилівського відділу ДРАЦС 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області було проведено 

засідання круглого столу на тему: «Безоплатна правова допомога. Партнерство у наданні 

безоплатної правової допомоги», окрім цього, обговорювалось питання стосовно реалізації 

загальнопросвітницького заходу «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
 

24 липня 2019 року відбулася робоча зустріч між Нововодолазьким районним 

відділом філії Державної установи «Центр пробації» у Харківській області та відділом 



«Нововодолазьке бюро правової допомоги», під час якої було обговорено шляхи подальшої 

співпраці та підвищення ефективної діяльності. Учасники зустрічі обговорили алгоритм 

спільних дій, проблемні питання, які виникають у клієнтів пробації, шляхи їх вирішення. 

 

 
 

31 липня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні інформаційного заходу для працівників 

територіального центру Ізюмської міської ради Харківської області. В ході заходу  

присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО!», зокрема інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», а 

також можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 

02 серпня 2019 року фахівцем відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги» 

Біликом Ю. було проведено робочу зустріч з працівниками відділу ЦНАП Зачепилівської 

РДА, в ході якої обговорено шляхи подальшої співпраці та питання стосовно права 

громадян на землю, яку потрібно документи, та порядок виготовлення документації.  

 
 

09 серпня 2019 року в приміщенні Миколо-Комишуватської сільської ради відбулася 

робоча зустріч фахівчині відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною 

І. з сільським головою Наталієй Шапталою. Під час зустрічі було проінформовано про 

інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», яка реалізується в рамках 

просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством юстиції 

у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, обговорено покрокові алгоритми 

дій, які допоможуть захистити права споживачів житлово-комунальних послуг, як діяти 

в разі отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості опалення  та 

поширено інформаційні буклети. 

 
 

 



20 серпня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олегом 

Десятником спільно із працівниками Зміївського відділу обслуговування громадян 

(сервісний центр) Головного управління ПФУ в Харківській області та Управління 

соціального захисту населення Зміївської РДА в приміщенні КЗ «Черкасько-Бишкинському 

будинку культури» Нижньо-Бишкинської сільської ради Зміївського району Харківської 

області серед мешканців с. Нижній Бишкин, с. Геївка, с. Суха Гомільша, с. Черкаський 

Бишкин прочитано лекцію на тему: «Правова допомога в кожну родину. Держава 

піклується про захист прав громадян». 

    
 

21 серпня 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» 

Харківського місцевого центру з надання БВПД Олегом Десятником спільно із 

працівниками Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного 

управління ПФУ в Харківській області на базі КЗ «Задінецьий будинок культури» 

Задінецької сільської ради Зміївського району Харківської області серед мешканців                      

с. Задінецьке Зміївського району Харківської області в рамках проекту  «Я МАЮ ПРАВО» 

було прочитано лекцію на тему: «Я маю право захисти себе та свої права». Всі присутні 

вислухавши доповіді спеціалістів активно задавали запитання на хвилюючі їх теми та 

отримали вичерпні відповіді на поставленні питання. 

 
 

27 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова 

М. прийняла участь спільно фахівцями відділу реєстрації місця проживання Вовчанської 

міської ради Харківської області, під час якої було обговорено алгоритм дій, порядок 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги громадянам Вовчанського 

району Харківської області. Проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО» #Відповідальне батьківство, #Чужих 

дітей не буває, що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою 

безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні буклети. По закінченню робочої 

зустрічі  було вироблено стратегію подальшої співпраці та взаємодії. 

       
 

 



04 вересня 2019 року фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової допомоги» 

Золотухіною І. в приміщенні Красноградського бюро правової допомоги відбулася робоча 

зустріч з старшим інспектором Красноградського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області Оленою Нестерюк. Мета даної зустрічі 

- об’єднання зусиль, спрямованих на надання правової допомоги засудженим особам, які 

звільнились умовно-достроково, а також особам, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавленні волі та готуються до звільнення. 

 
 

04 вересня 2019 року працівниця відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьова М. спільно з працівниками  відділу архітектури та інфраструктури Вовчанської 

районної державної адміністрації Харківської області провели робочу зустріч, під час якої 

обговорили детально Порядок узаконення самочинного будівництва у 2019 році. Додатково 

фахівцем бюро було роз’яснено порядок надання бюро та центром безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги мешканцям району, з поширенням інформаційних 

матеріалів, буклетів системи БВПД. При кінці зустрічі було вироблено стратегію у 

подальшій співпраці та взаємодопомозі. 

 
 

06 вересня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьова М. спільно з спеціалістами  Вовчанської державної нотаріальної контори 

Харківської області провели круглий стіл на тему: «Права дітей при оформленні спадкового 

майна». Крім того, не оминули і правопросвітницьку кампанію #«Відповідальне 

батьківство» загального правопросвітницького проекту  «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 
 

 

 



10 вересня 2019 року працівниця відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьова М. спільно з фахівцями Вовчанського районного суду Харківської області  

Вовчанської провели круглий стіл на тему: «Нові правила отримання житлової субсидії», 

в ході якої обговорили перелік осіб, які мають та не мають право на отримання комунальної 

субсидії, на які послуги і в якому обсязі поширюється субсидія, на який термін 

призначається, як отримати субсидію тільки на фактично проживаючих мешканців. Крім 

того, для присутніх було проведено інформаційну кампанію #Чесна платіжка, в ході якої 

спеціаліст бюро роз’яснив  порядок захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, 

граничні тарифи/ціни на тепло на гарячу воду для населення міст обласного значення та 

м. Києва на опалювальний сезон 2019/2020 років.  

        
 

24 вересня 2019 року Золотухіною І., фахівчинею відділу «Красноградське бюро 

правової допомоги», в приміщенні Зорянської сільської ради відбулася робоча зустріч з 

сільським головою Олександром Кузьменко. Під час зустрічі було проінформовано про 

інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», яка реалізується в рамках 

просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством юстиції 

у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, обговорено покрокові алгоритми 

дій, які допоможуть захистити права споживачів житлово-комунальних послуг, як діяти 

в разі отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості опалення та 

поширено інформаційні буклети. 

 
 

30 вересня 2019 року Десятник О., фахівець відділу «Зміївське бюро правової 

допомоги» в приміщені відділу бюро проведено спільну нараду із Зміївським районним 

відділом філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області та Зміївським районним ВДВС 

ГТУЮ у Харківській області.  

 
 

 

 

 



1.1.4-1.1.6 Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних 

матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до 

інтересів цільової аудиторії. Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної 

(зокрема, плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів) на вулицях, громадському 

транспорті, громадських місцях. 

Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно розповсюджується серед 

населення, підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД з 

різних правових питань, а також буклети загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

 

 

 
 

1.1.7 Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, 

соціальних мережах та на веб – сайтах. 

 

Протягом звітного періоду на веб-сайтах були поширені інформаційні матеріали 

Міністерства юстиції України, прес-релізи Координаційного центру з надання правової 

допомоги: 

У рекламно-інформаційному щотижневику «Комерсант» було опубліковано: 

- 04.07.2019р. № 22 («Оформлення паспорта вперше при досягненні 14 років» та 

«Обмін паспорта на паспорт у формі ID-картки» ) 



 

- 19.07.2019р. – рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» №23 («Не 

переплачуйте за тепло та гарячу воду» ) 

 
- 01.08.2019р. – рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» №24 

(«Оформлення статусу особи з інвалідністю» ) 

 
- 15.08.2019р. – рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» №25 

(«Встановлення пандусу для людини з інвалідністю» ) 

 

 



- 29.08.2019р. – рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» №26 

(«Отримання освіти особами з інвалідністю» ) 

 

- 12.09.2019р. – рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» №27 

(«Інклюзивне навчання» ) 

 

 

- 28.09.2019 року– рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» № 28 «Права 

та обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання» 

 

на веб-сайті Красноградської міської ради, а також на сторінках партнерів на ФБ були 

поширені інформаційні матеріали та висвітленна інформація про проведені заходи: 

05.07.2019- http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/05/10779/  («Обмін паспорта на 

паспорт у формі ID-картки» )  

05.07.2019-http://krasnograd-

rada.gov.ua/2019/07/05/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8

c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-

%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-

%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/ («Оформлення паспорта 

вперше при досягненні 14 років» ) 

12.07.2019- https://www.facebook.com/105691863109108/posts/935011180177168/  

http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/05/10779/
https://www.facebook.com/105691863109108/posts/935011180177168/


(«Торгівля людьми та її прояви») 

  18.07.2019- http://krasnograd-rada.gov.ua/page/2/  «21 липня 2019 року- позачергові 

вибори до Верховної Ради України.»)  

23.07.2019- https://www.facebook.com/130476030700042/posts/409126716168304/ 

(«Неповнолітні та закон») 

31.07.2019-http://krasnograd-

rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8

c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-

%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-

%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/ («Оформлення статусу 

особи з інвалідністю» ) 

13.08.2019-http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/13/%d1%87%d0%b8-

%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-

%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0

%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%83-

%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/  ( «Чи можливе встановлення пандусу за рахунок 

місцевого бюджету») 

15.08.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/08/15/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye/   

(«Встановлення пандусу для людини з інвалідністю») 

29.08.2019-http://krasnograd-

rada.gov.ua/2019/08/29/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8

2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-4/ (Отримання освіти 

особами з інвалідністю) 

30.08.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/08/30/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-2/  («Отримання 

освіти особами з інвалідністю» ) 

05.09.2019- https://www.facebook.com/130476030700042/posts/429770214103954/ 

(«Робоча зустріч із начальником відділу бюро правової допомоги») 

16.09.2019-http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/09/11/11163/ ((«Інклюзивне навчання» ) 

23.09.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/09/23/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-4/ (Права та 

обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання) 

25.09.2019-http://krasnograd-

rada.gov.ua/2019/09/25/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8

2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-5/   (Права та 

обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання) 

 

 на офіційному сайті міста Ізюма розміщувалась інформація: 

 

 «Відновне правосуддя: не покарати, а допомогти» 

http://city-izyum.gov.ua/vidnovne-pravosuddya-ne-pokarati-a-dop/ 

 

на веб-сайтах Дергачівської міської ради та Дергачівської районної адміністрації були 

поширені інформаційні матеріали Міністерства юстиції України, а саме, консультації  на 

тему: 

– “Про булінг” 

– “Про права вагітних жінок” 

– “Про тарифи на опалення та гарячу воду” 

– “Про тарифи на опалення та гарячу воду” 

– “Як стати присяжним” 

http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/07/31/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/13/%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/13/%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/13/%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/13/%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/13/%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/
http://krasnogradrda.gov.ua/2019/08/15/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye/
http://krasnogradrda.gov.ua/2019/08/15/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/29/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-4/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/29/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-4/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/29/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-4/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/08/29/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-4/
http://krasnogradrda.gov.ua/2019/08/30/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-2/
http://krasnogradrda.gov.ua/2019/08/30/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-2/
https://www.facebook.com/130476030700042/posts/429770214103954/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/09/11/11163/
http://krasnogradrda.gov.ua/2019/09/23/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-4/
http://krasnogradrda.gov.ua/2019/09/23/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-4/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/09/25/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-5/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/09/25/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-5/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/09/25/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-5/
http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/09/25/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-5/
http://city-izyum.gov.ua/vidnovne-pravosuddya-ne-pokarati-a-dop/


– “Суд за участі присяжних” 

– “Про порядок легалізації офіційних документів” 

 

на офіційному сайті Люботинської міської ради розміщена стаття про 

«актуальні питання, пов'язані з виїздом за кордон разом із дитиною, яка не досягла 16-ти 

років у присутності одного із батьків» 

 

 

В черговому випуску газети «Вісті Водолажчини» була розміщена стаття про діяльність 

відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» 

 
 

Протягом звітного періоду на веб-сайтах організацій та соціальних мережах 

розміщена інформація про діяльність Зміївського бюро:  

 

1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=19818

87348733715&__xts__[0]=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E

_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-

LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT1

8FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMc

WloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_W

sVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R 

 

2) https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__[0]=68.A

RCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC

0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-

ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAo

gDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEz

BnIJwRvatfYmHzKKBd3-

XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPo

f_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60-LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT18FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMcWloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_WsVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/840755129633839?__xts__%5b0%5d=68.ARCUH2HgAW46No1YLZJk5KbACNqrz_WIlpLS8jNVheTA1873svqk7B98ZaYxJDtvhvC0k75gnE21pgP4rOuK2GfnGi-ZCmBpej1urgE7DovidGTJNjUzJRUIG64xYIYNZJgxAZIG3dP2dARIYqy2u6oqHDcAogDgZsHcOWth4g6Fo4A5sTREbHkFDzDqJBOOKRL8X_GdNUxg_emc9oP99833fBEzBnIJwRvatfYmHzKKBd3-XJZlXO6PvtwneUeCbaaJYabWjnrG2G2rb8FFSLJPbp5WCMZ_dUm33GqbuR_TfBPof_M2LfGn2RroaesG2HT0ObFKxKvOFKSrTZAwehY&__tn__=-R


 

3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=19818

87348733715&__xts__[0]=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-

LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-

e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME

7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-

xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_A

CSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-

Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R 

 

4) https://www.pfu.gov.ua/kh/135996-provedennya-kruglogo-stolu-vzayemodiya-gilok-

vlady-derzhavnyh-ta-gromadskyh-instytutsij-zarady-dotrymannya-prav-lyudyny/ 

 

5) http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-

dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1157-posylennia-vidpovidalnosti-za-nesplatu-

alimentiv.html  

6) http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-

dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1156-utrymannia-alimentiv-na-osib-z-obmezhenymy-

mozhlyvostiamy.html 

 

 
7) https://www.pfu.gov.ua/kh/162288-obgovorennya-novoyi-modeli-zvernennya-

gromadyan-pid-chas-zasidannya-kruglogo-stolu/ 

8) https://ru-

ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873

239&__xts__[0]=68.ARBQ7n_m1k-

2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-

5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JI

ZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-

DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-

r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVa

egIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-

g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R 

9) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2404686119787167&id=19818

87348733715&__tn__=-R 

 

 

Протягом звітного періоду були розміщенні  статті Координаційного центру з 

надання правової допомоги» на теми: 

на веб сайті Вовчанського районного суду Харківської області  

- Відповідальне батьківство; 

- БПД - правова допомога, що гарантується державою; 

- #Чесна платіжка; 

- Протидія домашньому насильству; 

- Твої права-твій надійний захист. Правові орієнтири для кожної дитини; 

- #ЧужихДітейНеБуває Поїхати з дитиною за кордон – легко!; 

- Як захистити свої права споживача в мережі Інтернет? #СпоживачВМережі»; 

на веб сайті Вільчанської селищної ради Вовчанського району Харківської області 

- Вовчанське бюро правової допомоги ІНФОРМУЄ: УРЯД УКРАЇНИ - ЗА ВІДПОВІДАЛЬНЕ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333585730230540&id=1981887348733715&__xts__%5b0%5d=68.ARAHqOxz_aQ6BXRQO5S-LIA3IJdcy4z0o0qmxZjNyLl0640x5pBTZI0fGudkl1_axxCsmwF-e5FojethcJtmE_Ce01bzPk3G1qC3W3ZaAEyBwBz8BlOMuaurQmeW8lwHayMR81ME7mUD3nEXS-CSetcpfm4BcR8TL7SsrbE1LDZTtqHCytNS1V1dQ7-xsKcFlXsTtYdt_UXImLgVco3KYbrfo26RMh75uzytrgHwP6Zm4vdtQhPZ9oBJvH6H_ACSX2BvzrtAcPWVEBYaR5D5vYrO2LvMlKTr6CuK1TngE9vBRa-Hhbat5n2B2AoJE4kZYlSfGvbOKDgey2SB4h2DKfFlsrra&__tn__=-R
https://www.pfu.gov.ua/kh/135996-provedennya-kruglogo-stolu-vzayemodiya-gilok-vlady-derzhavnyh-ta-gromadskyh-instytutsij-zarady-dotrymannya-prav-lyudyny/
https://www.pfu.gov.ua/kh/135996-provedennya-kruglogo-stolu-vzayemodiya-gilok-vlady-derzhavnyh-ta-gromadskyh-instytutsij-zarady-dotrymannya-prav-lyudyny/
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1157-posylennia-vidpovidalnosti-za-nesplatu-alimentiv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1157-posylennia-vidpovidalnosti-za-nesplatu-alimentiv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1157-posylennia-vidpovidalnosti-za-nesplatu-alimentiv.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1156-utrymannia-alimentiv-na-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1156-utrymannia-alimentiv-na-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy.html
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1156-utrymannia-alimentiv-na-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy.html
https://www.pfu.gov.ua/kh/162288-obgovorennya-novoyi-modeli-zvernennya-gromadyan-pid-chas-zasidannya-kruglogo-stolu/
https://www.pfu.gov.ua/kh/162288-obgovorennya-novoyi-modeli-zvernennya-gromadyan-pid-chas-zasidannya-kruglogo-stolu/
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1607369912873239&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ7n_m1k-2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm-5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbdCsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3-r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5-Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2404686119787167&id=1981887348733715&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2404686119787167&id=1981887348733715&__tn__=-R


БАТЬКІВСТВО; 

- Вовчанське бюро правової допомоги ІНФОРМУЄ:Як захистити свої права споживача в 

мережі Інтернет? #СпоживачВМережі; 

- Вовчанське бюро правової допомоги ІНФОРМУЄ: ТВОЇ ПРАВА- ТВІЙ НАДІЙНИЙ 

ЗАХИСТ. Правові орієнтири для кожної дитини; 

- Вовчанське бюро правової допомоги ІНФОРМУЄ: #ЧужихДітейНеБуває. ПОЇХАТИ З 

ДИТИНОЮ ЗА КОРДОН - ЛЕГКО!; 

- Вовчанське бюро правової допомоги ІНФОРМУЄ: ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ. ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ТА ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ПРИПИС. 

 

Протягом звітного періоду працівником відділу «Вовчанське бюро правової 

допомоги» було розповсюджено буклети інформаційного характеру в таких установах: 

- у Вовчанському районному суді Харківської області; 

- у відділі виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської області; 

- у Вовчанській районній філії Харківського обласного центру зайнятості, 

- у Вовчансько-Великобурлуцькому об’єднаному районному військовому комісаріаті; 

- у Вовчанському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» 

- - Відновне правосуддя вчить неповнолітніх вирішувати конфлікти; 

- - Повернути дитину до соціуму – завдання відновного правосуддя; 

- - Харків’яни можуть звернутися до сімейного радника. 

 

02 серпня 2019 року  в черговому випуску газети “Вісник Дергачівщини” розміщена 

актуальна інформація щодо порядку встановлення фактів, що мають юридичне значення.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.8. Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення 

громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах 

життя (поблоково). 

 
 

27 червня 2019 року фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Родіним 

Денисом в прямому ефірі радіо Балаклія FM 90.5 для слухачів м. Балаклія та Балаклійського 

району було донесено слухачам інформацію щодо порядку отримання аліментних виплат 

та роз’яснено, хто може отримувати аліменти. Також підчас прямого ефіру надавались 

відповіді на питання слухачів. 

 



30 липня 2019 року у передачі «Вечерні новини», було присвячено сюжет до 

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, в якому було освітлено захід, проведений 

працівниками Центру: Окара І. та Фролов О. В ході заходу була проведена інформаційна 

кампанія, при якому харків’яни та гості міста були ознайомлені з поняттям, ознаками, 

формами торгівлі людьми та механізмом протидії цьому явищу.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Nb6ynOKHJ60&list=PLBNZxTXA2lZXlCR0coRfeZbk3DR3

VDbds&index=3&t=0s 

 

14 вересня 2019 року про права споживачів та механізм їх захисту під час купівлі 

товарів у мережі інтернет розповів фахівець Центру Чирик С. у ранковому ефірі 

регіонального телебачення UA: ХАРКІВ 

 

20 вересня 2019 року про підсумки Тижня протидії булінгу в ефірі радіо на UA: 

Суспільне у прямому ефірі передачі "Відкритий доступ" розповіла фахівчиня Центру Лілія 

Йолкіна. Тиждень протидії булінгу відбувся за ініціативою Міністерства юстиції України 

та Координаційного центру з надання правової допомоги. 

  
 

23 вересня 2019 року заступником накчальника відділу «Балаклійське бюро правової 

допомоги» в прямому ефірі радіо Балаклія FM 90.5 для слухачів м.Балаклія та 

Балаклійського району було надано інформацію з питання захисту прав споживачів, а саме 



яким способом можна захистити себе, як покупця від неякісного товару. 

     
 

1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування  

 

08 липня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

П’ятакС. спільно з головним спеціалістом відділу систематизації законодавства, правової 

роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Ночовкіною О.В., відповідно до затвердженого графіку надання 

адресної безоплатної правової допомоги, здійснили виїзд до Золочівського району 

Харківської області та провели прийом громадян спільно з представником благодійної 

організації «Право на захист». Присутні дізналися про стягнення аліментів в порядку 

наказного провадження, заходи впливу на злісних неплатників аліментів, протидію булінгу, 

можливість отримання послуги “муніципальна няня” та податкової знижки на розвиток 

дитини, законодавчі засоби захисту прав дітей та жінок, порядок доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги тощо. 

 
11 липня 2019 року в приміщенні Хрестищанської сільської ради відбулася робоча 

зустріч з сільським головою Сергієм Шатравкою. Під час зустрічі було проінформовано 

про інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», яка реалізується в рамках 

просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством юстиції 

України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, обговорено покрокові 

алгоритми дій, які допоможуть захистити права споживачів житлово-комунальних 

послуг, як діяти в разі отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості 

опалення  та поширено інформаційні буклети. Після робочої зустрічі були надані 

консультації правового характеру жителям Хрестищанської сільської ради 



 

 

02 серпня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олегом 

Десятником було проведено навчання з прав людини для представників юридичного відділу 

сільської ради. Посадовим особам сільської ради було надано цікаву і різнобічну правова 

інформацію, яка в першу чергу стосувалась питань юридичного спрямування, що найбільше 

турбують жителів сільської місцевості. 

   

 

09 серпня 2019 року в приміщенні Миколо-Комишуватської сільської ради для 

працівників сільської ради фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової допомоги» 

Золотухіною І. проведено навчання з захисту порушених прав людини. Пояснено механізм 

захисту порушених прав громадян та порядок їх відновлення, а також поширено 

методичні рекомендації щодо надання сільською радою безоплатної первинної правової 

допомоги. Під час зустрічі проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством 

юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, про інформаційну 

кампанію «Я маю право на чесну платіжку» та поширено інформаційні буклети з 

контактами Бюро та Центру. 

 

 

22 серпня 2019 року в приміщенні Зміївської районної адміністрації відбулася робоча 

зустріч працівником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятника Олега із 

спеціалістами юридичного відділу апарату районної державної адміністрації Чернобай 

Олександрою та Гончаренко Катериною стосовно співпраці та визначення правових 

проблем громадян, які звертаються за правовою допомогою. Фахівцям Зміїсвської РДА 

передано методичні рекомендації, що розроблені Зміївським бюро на тему: «Якісна 

безоплатна правова допомога для кожного українця». 



    
 

В приміщенні Зміївського відділення Харківської обласної державної податкової 

інспекції ГУ ДФС у Харківській області 23 серпня 2019 року відбулася робоча зустріч та 

навчальний захід з прав людини для представників юридичних служб органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а саме фахівцем відділу «Зміївське бюро 

правової допомоги» Десятником О. проведено роз'яснювальну роботу із фахівцем 

юридичного відділу податкової інспекції. Було повідомлено про загальнонаціональний 

проект «Я МАЮ ПРАВО» та порядок отримання правової допомоги в Бюро та Центрі. 

   
 

03 вересня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьовою М. проведено навчання з прав людини для спеціалістів юридичного відділу 

Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області. Фахівцем бюро були 

надані відповіді на актуальні запитання, які турбують громадян Вовчанського району, з 

додатковим наведенням  прикладів, ситуацій, які трапляються повсякденно у житті 

наших громадян, суспільства та порядок їх вирішення. По кінцю зустрічі було роздано 

методичні рекомендації та буклети системи БПД.    

 

 
 

03 вересня 2019 року працівницею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьовою М. було підготовлено дві методичні рекомендації «Щодо визнання особи 

недієздатною та  встановлення над нею опіки», а також «Щодо оформлення договору 

дарування житлового будинку»  та поширено для громадських приймальнь Вовчанської  

районної державної адміністрації Харківської області  для надання фахівцями юридичного 

відділу Вовчанської РДА безоплатної первинної правової допомоги громадянам. 

 



 
 

23 вересня 2019 року з метою покращення доступу до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги для жителів сільської місцевості та підвищення рівня знання 

українцями своїх прав фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги Десятником О. 

спільно із заступником начальника та фахівцями Зміївського відділу обслуговування 

громадян (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Харківській області в приміщенні 

клубу с. Вирішальний Зміївського району Харківської області для жителів селища 

прочитано лекції на тему: «Посилення правової спроможності територіальної громади». 

Всім присутнім, які виявили бажання отримати консультації фахівцем бюро було надано 

вичерпні відповіді на поставлені питання та надано буклети із контактами Бюро та 

Центру.  

 

 

24 вересня 2019 року Золотухіною І., фахівчинею відділу «Красноградське бюро 

правової допомоги» в приміщенні Зорянської сільської ради для працівників сільської ради 

проведено навчання з захисту порушених прав людини. Пояснено механізм захисту 

порушених прав громадян та порядок їх відновлення, а також поширено методичні 

рекомендації щодо надання сільською радою безоплатної первинної правової допомоги. Під 

час зустрічі проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою 

безоплатної правової допомоги, про інформаційну кампанію «Я маю право на чесну 

платіжку» та поширено інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру. 

  

 

 

 

1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги  

У звітній період працівниками Центру було забезпечено роботу мобільних точок 

доступу до безоплатної правової допомоги - 28 пунктів, за допомогою яких отримали 

консультацію з правових питань – 136 особи. 



 

 

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги  

 

08 серпня 2019 року фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

Дяченком Р. була надана адресна допомог особі з 1ю групою інвалідності за місцем її 

мешкання. 

 
 

19 серпня 2019 року фахівцем відділу «Мереф’янське бюро правової допомоги» 

Куцеконем М. надавалась адресна правова допомога Кулазі М.В., особі з інвалідністю 1 

групи за місцем його мешкання. 

 

27 серпня 2019 року фахівчинею  відділу «Красноградське бюро правової допомоги» 

Золотухіною І. була надана адресна правова допомога особі з інвалідністю 2 групи, який на 

даний час перебуває на стаціонарному лікуванні в Красноградській центральній районній 

лікарні. Під час відвідування було надано роз'яснення чинного законодавства та прийнято 

звернення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги по питанню, що 

стосувалося сімейного права. 

 
 

12 вересня 2019 року фахівцями Центру Гончаровим В. та Зарубіним Є. надана 

адресна правова допомога Кургану М.В., особі з інвалідністю 2 групи за місцем його 

мешкання. 

 



1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 

порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних 

сферах життя  

 

01 липня 2019 року працівниками Вовчанського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області спільно з фахівцем відділу «Вовчанське 

бюро правової допомоги» Марією Уханьовою для суб’єктів пробації було організовано 

тематичну зустріч та проведено лекцію на тему: «Порядок проходження процедури 

реєстрації та голосування виборця Також, з метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для підоблікових Вовчанського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області було забезпечено роботу дистанційного 

пункту безкоштовного консультування з правових питань. 

 

 
 

08 липня 2019 року представниками Зачепилівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, відділу «Зачепилівське бюро 

правової допомоги» та Зачепилівської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості для суб’єктів пробації проведено семінар на тему: «Техніка пошуку роботи. 

Співбесіда з роботодавцем». Під час семінару присутніх було поінформовано, в яких 

засобах масової інформації можна знайти реальну роботу, на які моменти потрібно 

звертати увагу та як правильно скласти резюме, а також порядок отримання 

безоплатної правової допомоги.  

 

 

11 липня 2019 року в рамках роботи мобільного пункту доступу суб’єктів пробації до 

безоплатної правової допомоги фахівець Центру Зарубін Є. провів зустріч з 

неповнолітніми особами у секторі ювенальної пробації м. Харкова філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області. Під час зустрічі неповнолітні суб’єкти 

пробації мали змогу ставити запитання та отримувати відповіді на них. Неповнолітні 

цікавились захистом прав дітей, які позбавлені батьківського піклування, правилами 

спілкування із працівниками поліції, оформленням паспорту громадянина України, 

отриманням реєстрації за місцем тимчасового проживання, пошуком роботи на час 

літніх канікул, захистом себе від нечесних роботодавців тощо. Наприкінці зустрічі дітям 

було надано контактні дані Центру.  

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.399730017107974/399729800441329/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEAS-ZmIB7WqjdCKYhmM1TdgtPujq-RJQ4uov4u7lWomNNL26g69dnmGflsNqaoezKncoqYGNImBQB&__xts__%5B0%5D=68.ARDHcLtA9oEZ6TM0an0MN91YS3MzolzVQ36UIR1xpJtKUknEOBzhZoA9Sy97aiGnuCNXtTe9Tws-jXlJrfCVJAzlmfwwtuENmbHhYd1EW-4j4_Mava58qjkK41FMnbBVI60zniaML5ptJmOfHq1Cgrl23y_3GweSfddLmjsKSD-YHsGDERt1PKaj8YSNkWbOgVduzzx_G9SoQ1H49dIMVdRzE1C_X7AmBbFBSD5iWmdLj1cE-vFJB9vM5ehyPpwBMZhwS_-rsH8XnVvY-85DtWMCz-UboepxHPX-SnSA7CCbXHP_Ji4_DT9zODgA5IKa4L_HRdqZG43YYc__4htmNdk
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.399730017107974/399729800441329/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEAS-ZmIB7WqjdCKYhmM1TdgtPujq-RJQ4uov4u7lWomNNL26g69dnmGflsNqaoezKncoqYGNImBQB&__xts__%5B0%5D=68.ARDHcLtA9oEZ6TM0an0MN91YS3MzolzVQ36UIR1xpJtKUknEOBzhZoA9Sy97aiGnuCNXtTe9Tws-jXlJrfCVJAzlmfwwtuENmbHhYd1EW-4j4_Mava58qjkK41FMnbBVI60zniaML5ptJmOfHq1Cgrl23y_3GweSfddLmjsKSD-YHsGDERt1PKaj8YSNkWbOgVduzzx_G9SoQ1H49dIMVdRzE1C_X7AmBbFBSD5iWmdLj1cE-vFJB9vM5ehyPpwBMZhwS_-rsH8XnVvY-85DtWMCz-UboepxHPX-SnSA7CCbXHP_Ji4_DT9zODgA5IKa4L_HRdqZG43YYc__4htmNdk


 

 
 

02 серпня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олегом 

Десятником спільно із працівниками Зміївського управління пенсійного фонду та 

Управління соціального захисту населення Зміївської РДА в приміщенні КЗ 

«Шелудьківський будинок культури» Шелудьківської сільської ради Зміївського району 

Харківської області проведено спільний захід для жителів с. Шелудьківка, а саме: 

прочитано лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога та її роль у вирішенні 

правових питань людей». Мова йшла про шляхи подолання правових проблем як у 

цивільному, так й у кримінальному законодавстві. Присутнім були наведені приклади 

реального захисту прав та інтересів громадян. Присутні отримали відповідну 

інформаційну літературу, брошури, буклети, візитівки.  

 
 

02 серпня 27 травня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні консультування громадян в с.Кам’янка 

Ізюмського району Харківської області. 

 

02 серпня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» 

Харківського місцевого центру з надання БВПД Олегом Десятником спільно із 

працівниками Зміївського управління пенсійного фонду та Управління соціального 

захисту населення Зміївської РДА в приміщенні КЗ «Геніївський будинок культури» 

Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області проведено спільний захід 

для жителів с. Геніївка, а саме прочитано лекцію на тему: «Безоплатна правова 

допомога та її роль у вирішенні правових питань людей». Мова йшла про шляхи подолання 

правових проблем як у цивільному, так й у кримінальному законодавстві. Присутнім були 

наведені приклади реального захисту прав та інтересів громадян. Присутні отримали 

відповідну інформаційну літературу, брошури, буклети, візитівки. 

 
 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.404146746666301/404144293333213/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD1YtpxMQaomiSk3DNH28WsKx9rmGwbeXY5jKpWLEp80v3PJ3am6i8k06FSJ4aHlkBs4N00qJg6EZKN&__xts__%5B0%5D=68.ARAPOBG4Dfs3tnSM8ninJkKGKk-g3NdjTwF3oZG_XEvR4EqKg3wmTZ7vE5bGyZDIFZW92KeN18OMCBzHtmjWNKi4T_onxVtVhEGXbcGAIQEY40TPSzFZtRZu-IUQY46UrEwinW1ikPkbZyOdjzLnVd8rFlCe5FM2A1QRXhFAvVQ0Hmvr9E25TCTeapFJv7_8ICzb0Mazs2S-wbGk437MDnJF-mhUmkwyWHTvisVo3ceNlDdpRZXGDrrW6p9R76grIwwB2iBlK9pnXcN_3fDJvJnTZnFm1AIuHozx0V7Y6jPgvftoyl5pjKISu8jMzAHao_78W9YXnhB7fEb6hoi96kA
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.404146746666301/404144293333213/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD1YtpxMQaomiSk3DNH28WsKx9rmGwbeXY5jKpWLEp80v3PJ3am6i8k06FSJ4aHlkBs4N00qJg6EZKN&__xts__%5B0%5D=68.ARAPOBG4Dfs3tnSM8ninJkKGKk-g3NdjTwF3oZG_XEvR4EqKg3wmTZ7vE5bGyZDIFZW92KeN18OMCBzHtmjWNKi4T_onxVtVhEGXbcGAIQEY40TPSzFZtRZu-IUQY46UrEwinW1ikPkbZyOdjzLnVd8rFlCe5FM2A1QRXhFAvVQ0Hmvr9E25TCTeapFJv7_8ICzb0Mazs2S-wbGk437MDnJF-mhUmkwyWHTvisVo3ceNlDdpRZXGDrrW6p9R76grIwwB2iBlK9pnXcN_3fDJvJnTZnFm1AIuHozx0V7Y6jPgvftoyl5pjKISu8jMzAHao_78W9YXnhB7fEb6hoi96kA


 

09 серпня 2019 року Золотухіною І., фахівчинею відділу «Красноградське бюро 

правової допомоги», на території Миколо-Комишуватської сільської ради проведено 

консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, 

гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя, а також 

проінформовано про зміст та реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я  МАЮ  ПРАВО!». 

 

14 серпня 2019 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. задля 

якнайкращого забезпечення правовою допомогою жителів громади здійснила виїзд до 

Довжицького старостинського округу виконавчого комітету Золочівської селищної ради 

Золочівського району Харківської області. У ході заходу фахівець бюро ознайомила 

відвідувачів із загальнонаціональним правопросвітницьким проектом Міністерства 

юстиції України «Я маю право!», кампаніями «Чесна платіжка» та «Відповідальне 

батьківство», роздала присутнім інформаційні буклети системи безоплатної правової 

допомоги та «Я маю право!». Під час роботи дистанційних пунктів доступу до правової 

допомоги мешканцям села Довжик були надані юридичні консультації трьом особам з 

питань щодо зняття з реєстрації місця проживання в судовому порядку, розмірів судового 

збору за подання позову до суду та підстав визнання спадщини відумерлою. 

   
 

04 вересня  2019 року фахівчиня відділу "Дергачівське бюро правової допомоги" 

Волкова А. взяла участь у виїзному заході, огранізованому спільно з Дергачівським районним 

центром зайнятості, під час якого консультації з різних правових питань змогли отримати 

мешканці Солоницівської територіальної громади Дергачівського району в мобільному 



пункті, який працював безпосередньо в смт. Солоницівка біля селищного парку відпочинку. 

Правовими послугами змогли скористатися усі бажаючі громадяни, які задавали питання 

щодо особливостей монетизації субсидій на послуги ЖКГ, порядку позбавлення особи права 

користування житлом,    вступу у спадок за законом та багато інших. Крім цього  серед 

місцевих жителів  були розповсюджені буклети та інші інформаційні матеріали,   щодо 

презентації діяльності Дергачівського бюро правової допомоги як точки активного 

поширення правової інформації та доступу до безоплатних правових консультацій для 

соціально вразливих суспільних груп.     

 

На території Шелудьківської сільської ради Зміївського району Харківської області 

04 вересня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником О. 

було проведено консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання 

порушених їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах 

життя. Пояснено про можливість захисту порушених прав звернувшись до Бюро чи 

Центру. Також фахівцем бюро було проінформовано про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством 

юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні 

буклети. 

    
 

 

1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

 

01 липня 2019 року працівниками Вовчанського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області спільно з фахівцем відділу «Вовчанське 

бюро правової допомоги» Марією Уханьовою для суб’єктів пробації було організовано 

тематичну зустріч та проведено лекцію на тему: «Порядок проходження процедури 

реєстрації та голосування виборця Також, з метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для підоблікових Вовчанського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області було забезпечено роботу дистанційного 

пункту безкоштовного консультування з правових питань. 

 

 
 

08 липня 2019 року представниками Зачепилівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, відділу «Зачепилівське бюро 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.399730017107974/399729800441329/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEAS-ZmIB7WqjdCKYhmM1TdgtPujq-RJQ4uov4u7lWomNNL26g69dnmGflsNqaoezKncoqYGNImBQB&__xts__%5B0%5D=68.ARDHcLtA9oEZ6TM0an0MN91YS3MzolzVQ36UIR1xpJtKUknEOBzhZoA9Sy97aiGnuCNXtTe9Tws-jXlJrfCVJAzlmfwwtuENmbHhYd1EW-4j4_Mava58qjkK41FMnbBVI60zniaML5ptJmOfHq1Cgrl23y_3GweSfddLmjsKSD-YHsGDERt1PKaj8YSNkWbOgVduzzx_G9SoQ1H49dIMVdRzE1C_X7AmBbFBSD5iWmdLj1cE-vFJB9vM5ehyPpwBMZhwS_-rsH8XnVvY-85DtWMCz-UboepxHPX-SnSA7CCbXHP_Ji4_DT9zODgA5IKa4L_HRdqZG43YYc__4htmNdk
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.399730017107974/399729800441329/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEAS-ZmIB7WqjdCKYhmM1TdgtPujq-RJQ4uov4u7lWomNNL26g69dnmGflsNqaoezKncoqYGNImBQB&__xts__%5B0%5D=68.ARDHcLtA9oEZ6TM0an0MN91YS3MzolzVQ36UIR1xpJtKUknEOBzhZoA9Sy97aiGnuCNXtTe9Tws-jXlJrfCVJAzlmfwwtuENmbHhYd1EW-4j4_Mava58qjkK41FMnbBVI60zniaML5ptJmOfHq1Cgrl23y_3GweSfddLmjsKSD-YHsGDERt1PKaj8YSNkWbOgVduzzx_G9SoQ1H49dIMVdRzE1C_X7AmBbFBSD5iWmdLj1cE-vFJB9vM5ehyPpwBMZhwS_-rsH8XnVvY-85DtWMCz-UboepxHPX-SnSA7CCbXHP_Ji4_DT9zODgA5IKa4L_HRdqZG43YYc__4htmNdk


правової допомоги» та Зачепилівської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості для суб’єктів пробації проведено семінар на тему: «Техніка пошуку роботи. 

Співбесіда з роботодавцем». Під час семінару присутніх було поінформовано, в яких 

засобах масової інформації можна знайти реальну роботу, на які моменти потрібно 

звертати увагу та як правильно скласти резюме, а також порядок отримання 

безоплатної правової допомоги.  

 

 

11 липня 2019 року в рамках роботи мобільного пункту доступу суб’єктів пробації до 

безоплатної правової допомоги фахівець Центру Зарубін Є. провів зустріч з 

неповнолітніми особами у секторі ювенальної пробації м. Харкова філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області. Під час зустрічі неповнолітні суб’єкти 

пробації мали змогу ставити запитання та отримувати відповіді на них. Неповнолітні 

цікавились захистом прав дітей, які позбавлені батьківського піклування, правилами 

спілкування із працівниками поліції, оформленням паспорту громадянина України, 

отриманням реєстрації за місцем тимчасового проживання, пошуком роботи на час 

літніх канікул, захистом себе від нечесних роботодавців тощо. Наприкінці зустрічі дітям 

було надано контактні дані Центру.  

 

 
 

 

16 липня 2019 року фахівчинею відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» 

Волковою А. спільно з працівниками Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області із суб’єктами пробації проведено захід 

на тему: «Здоровий спосіб життя». Під час зустрічі було обговорено, що таке здоровий 

спосіб життя і як його дотримуватись, а також було поінформовано про доступ до 

безоплатної правової допомоги. 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.404146746666301/404144293333213/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD1YtpxMQaomiSk3DNH28WsKx9rmGwbeXY5jKpWLEp80v3PJ3am6i8k06FSJ4aHlkBs4N00qJg6EZKN&__xts__%5B0%5D=68.ARAPOBG4Dfs3tnSM8ninJkKGKk-g3NdjTwF3oZG_XEvR4EqKg3wmTZ7vE5bGyZDIFZW92KeN18OMCBzHtmjWNKi4T_onxVtVhEGXbcGAIQEY40TPSzFZtRZu-IUQY46UrEwinW1ikPkbZyOdjzLnVd8rFlCe5FM2A1QRXhFAvVQ0Hmvr9E25TCTeapFJv7_8ICzb0Mazs2S-wbGk437MDnJF-mhUmkwyWHTvisVo3ceNlDdpRZXGDrrW6p9R76grIwwB2iBlK9pnXcN_3fDJvJnTZnFm1AIuHozx0V7Y6jPgvftoyl5pjKISu8jMzAHao_78W9YXnhB7fEb6hoi96kA
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.404146746666301/404144293333213/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD1YtpxMQaomiSk3DNH28WsKx9rmGwbeXY5jKpWLEp80v3PJ3am6i8k06FSJ4aHlkBs4N00qJg6EZKN&__xts__%5B0%5D=68.ARAPOBG4Dfs3tnSM8ninJkKGKk-g3NdjTwF3oZG_XEvR4EqKg3wmTZ7vE5bGyZDIFZW92KeN18OMCBzHtmjWNKi4T_onxVtVhEGXbcGAIQEY40TPSzFZtRZu-IUQY46UrEwinW1ikPkbZyOdjzLnVd8rFlCe5FM2A1QRXhFAvVQ0Hmvr9E25TCTeapFJv7_8ICzb0Mazs2S-wbGk437MDnJF-mhUmkwyWHTvisVo3ceNlDdpRZXGDrrW6p9R76grIwwB2iBlK9pnXcN_3fDJvJnTZnFm1AIuHozx0V7Y6jPgvftoyl5pjKISu8jMzAHao_78W9YXnhB7fEb6hoi96kA


 

31 липня 2019 року фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

Дяченком Р. була проведена робоча зустріч із співробітниками Харківського районного 

відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській області, в ході якої були 

обговорені питання подальшої співпраці. Після зустрічі було проведено консультування 

осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які перебувають на обліку 

Харківського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 серпня 2019 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» разом із Зміївським 

районним відділом з питань пробації у приміщенні бюро проведено лекцію серед осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі на тему: «Насильство в сім'ї: передумови 

та шляхи подолання». Всі присутні були проінформовані про наслідки за скоєння 

насильства в сім'ї, як запобігти та вирішити проблемні ситуації конструктивними 

методами. Громадяни отримали вичерпні відповіді на всі запитання, що їх турбували. 

    
 

02  серпня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. 

спільно з фахівцями Золочівського районного сектору філії  ДУ «Центру пробації» в 

Харківській області в рамках проведення правопросвітницької компанії «Відповідальне 

батьківство» з клієнтами пробації проведені профілактичні бесіди на тему: «Підстави та 

порядок нарахування аліментів», а також поінформовано учасників заходу про наслідки 

та відповідальність в разі ухилення виконання своїх батьківських прав. Під час заходу 

фахівець бюро зосередила увагу присутніх на можливостях бюро правової допомоги з 

зазначених питань, особам роз’яснено види державної гарантії з надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Крім того присутніх було проінформовано про 



загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!». Всі учасники заходу отримали інформаційні буклети системи БПД та 

візитівки. По закінченню заходу всім особам, що звернулися в індивідуальному порядку були 

надані вичерпні консультації з застосування законодавства. За правовою консультацією 

звернулось 2 громадянина. 

  
 

05 серпня 2019 року Уханьовою М., фахівчинею відділу “Вовчанське бюро правової 

допомоги” спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області для суб’єктів пробації було проведено 

інформаційну кампанію «Чесна платіжка», метою якої було підвищення рівня обізнаності 

громадян щодо правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії 

та гарячої води.Під час зустрічі присутнім було роз’яснено порядок захисту прав 

споживачів житлово-комунальних послуг, граничні тарифи за послуги з постачання 

теплової енергії та гарячої води для населення на опалювальний сезон 2019/2020 років. 

Марією Уханьовою було також повідомлено присутнім про те, куди слід звертатися за 

допомогою в разі порушення їх прав як споживача житлово-комунальних послуг та які 

документи необхідно мати при собі.«Урядова ініціатива «Чесна платіжка», яка 

передбачає встановлення гранично обґрунтованої ціни на тепло і гарячу воду на території 

всієї України, – це реальний інструмент захисту прав людей!» - зазначив заступник 

начальника Вовчанського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області Максим Погорєлов. 

 
 

06 серпня 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» в приміщенні Ізюмського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області провела бесіди на правову тематику із 

неповнолітніми суб’єктами пробації спільно з співробітником служби у справах дітей 

Ізюмської міської ради Під час заходу з неповнолітніми було обговорено обов’язок 

дотримання громадського порядку, недопущення скоєння повторних злочинів, а також 

наслідки невиконання порядку та умов відбування покарання з випробуванням. Крім того 

присутнім повторно повідомлено особливості звільнення від відбування покарання з 

випробуванням, їх права та обов’язки. Тетяна Хотетовська проінформувала неповнолітніх 

засуджених про способи захисту власних прав і роз’яснила дітям право самостійного 

звернення до суду. 

https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.415126382235004/415123628901946/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjhMO9yp_jMTT1GpxdRI1inaZ4ggLxz7_ZYk8KTDxOO-WMKxbwt29iE-AN08-bm3wza5hL9U2K6dBs&__xts__%5B0%5D=68.ARCRyQvlRq3UlyTjkAkmAA1o9jsiBnqWG-bKKlKsICGM2ktkGeGgIsNwa0sNbPEy2wwqiY5eG5a3DQ1cDE2NZr3mSBaquyMyG4B-sJOQRezV8uPRCxrITIgyKvCtfhB3EH__j-l0ZKURDw8sCqPISejthZtGI7jZnS0F9aA8okpVWyyyu1k-ocnn2oRmPHvARQbuBrUdmiojOLj-CVF73RyIQpavwFUbW-jJwo_CQ2-wYKUeeYratwfWuDlLcnvMfOk_6s_dIXn5cM7475J4zVbtfXqKP0kvYTTJuf4doMhQWoZQluoZhat3VlZ1DHvNqW_D_XZTwRcsq1cXB2NLWas
https://www.facebook.com/probation.kharkiv/photos/pcb.415126382235004/415123628901946/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjhMO9yp_jMTT1GpxdRI1inaZ4ggLxz7_ZYk8KTDxOO-WMKxbwt29iE-AN08-bm3wza5hL9U2K6dBs&__xts__%5B0%5D=68.ARCRyQvlRq3UlyTjkAkmAA1o9jsiBnqWG-bKKlKsICGM2ktkGeGgIsNwa0sNbPEy2wwqiY5eG5a3DQ1cDE2NZr3mSBaquyMyG4B-sJOQRezV8uPRCxrITIgyKvCtfhB3EH__j-l0ZKURDw8sCqPISejthZtGI7jZnS0F9aA8okpVWyyyu1k-ocnn2oRmPHvARQbuBrUdmiojOLj-CVF73RyIQpavwFUbW-jJwo_CQ2-wYKUeeYratwfWuDlLcnvMfOk_6s_dIXn5cM7475J4zVbtfXqKP0kvYTTJuf4doMhQWoZQluoZhat3VlZ1DHvNqW_D_XZTwRcsq1cXB2NLWas


 

 

06 серпня 2019 року спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» 

Пілюгіним Д.С. в приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено 

інформаційно-роз’яснювальну бесіду. Присутнім роз’яснено тему: «Дискримінація та її 

наслідки», доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні та 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!», а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети і всім 

бажаючим надані правові консультації. По закінченню заходу було організовано роботу 

мобільного консультативного пункту прийому громадян, під час якого усі бажаючі змогли 

отримати правові консультації. 

 
 

08 серпня 2019 року фахівець Центру Гончаров В. спільно із співробітниками 

Холодногірського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області провели спільний прийом суб’єктів пробації з метою розширення їх 

правових знань. Під час прийому підобліковим було надано кваліфіковану правову допомогу 

та консультацію стосовно адміністративного права, а також поінформовано про 

діяльність Центру. Під час бесіди клієнти пробації були ознайомлені із Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу». Наприкінці зустрічі було розповсюджено роздаткову 

літературу правового характеру та буклети, в яких міститься інформація про послуги та 

порядок надання правової допомоги Центром, а також номери телефонів, за якими можна 

звернутися для отримання консультації. 

 
 

08 серпня 2019 року фахівець Центру Зарубін Є. в рамках роботи мобільного пункту 

доступу суб’єктів пробації до безоплатної правової допомоги завітав до сектору 

ювенальної пробації м. Харкова філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській 



області. Під час зустрічі неповнолітні суб’єкти пробації мали змогу ставити запитання 

та отримувати відповіді на них. Неповнолітні цікавились захистом прав дітей, які 

позбавлені батьківського піклування, правилами спілкування із працівниками поліції, 

оформленням паспорту громадянина України, отриманням реєстрації за місцем 

тимчасового проживання, пошуком роботи на час літніх канікул, захистом себе від 

нечесних роботодавців тощо. Наприкінці зустрічі дітям було надано контактні дані 

«Харківського місцевого центру безоплатної правової допомоги».  

  
 

12 серпня 2019 року фахівець відділу «Мереф’янське бюро правової допомоги» 

Куцеконь М. спільно з працівниками Харківського районного відділу з питань пробації для 

осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі було проведено бесіду на 

тему реалізації права на приватизацію земельної ділянки. 

 

 
 

13 серпня 2019 року Гримашевич Ю., фахівчиня відділу «Балаклійське бюро правової 

допомоги» в приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної установи  

«Центр пробації» в Харківській області було проведено бесіду для суб’єктів пробації під 

час, якої було роз’яснено основні права та обов’язки громадянина України. 

 
 

14 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Стьопичкіна С. прийняла участь у проведенні  бесіди з  особами, що засуджені до 

покарання  не пов’язаного з позбавленням волі. В ході семінару присутні були поінформовані 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», можливість 

отримання безоплатної правової допомоги. 



 
 

22 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова 

М. спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» 

провели круглий стіл з питання «Порядок прийняття спадщини», в тому числі «Визначення 

додаткового строку для прийняття спадщини», «Оподаткування спадщини». Дана тема 

досі залишається актуальною серед населення Вовчанського району Харківської області, 

тому було вирішено обговорити більш детальніше алгоритм дій та запитання, які 

виникають при оформлення спадкового майна у громадян. По кінці роз’яснювальної бесіди 

фахівцем бюро було роздано методичні рекомендації з цього приводу та буклети системи 

БПД з відповідною тематикою.  

 

   

 

27 серпня 2019 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області з працівниками 

Красноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області проведено бесіду на тему «Захист порушених прав людини». Пояснено 

механізм захисту порушених прав громадян та порядок їх відновлення, а також поширено 

методичні рекомендації щодо безоплатної первинної правової допомоги. Під час зустрічі 

проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної 

правової допомоги, про інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку» та 

поширено інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру. 

 

 

29 серпня 2019 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із 

Зміївським районним відділом з питань пробації у приміщенні бюро проведено лекцію 

серед осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі на тему: «Насильство в сім'ї: 

передумови та шляхи подолання». Всі присутні були проінформовані про наслідки за 

скоєння насильства в сім'ї, як запобігти та вирішити проблемні ситуації 

конструктивними методами. Громадяни отримали вичерпні відповіді на всі запитання, 

що їх турбували. 



    
03 вересня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» 

Десятником Олегом спільно із фахівцями Зміївського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області був проведений психологічний та 

правовий тренінг на тему: «Мотивація до успіху. Запорука подальшої зменшення 

криміногенних проявів суб’єктів пробації». Фахівцем бюро було наголошено про 

можливість отримання безоплатної кваліфікованої правової допомоги під час 

ресоціалізації осіб, які відбувають покарання без позбавлення волі. Всіх присутніх 

проінфомовано з контакти Бюро та Центру.       

    
 

06 вересня 2019 року у приміщенні прийому громадян співробітники Немишлянського 

районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області із 

залученням представника Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги Євгена Зарубіна провели для клієнтів пробації семінар на тему: «Мої права у 

повсякденному житті».Учасники заходу ставили запитання про умови укладання 

трудового договору, виплати заробітної плати згідно з чинним законодавством, про 

порядок та підстави розірвання шлюбу, про виплати аліментів у 2019 році, про спадщину 

за заповітом та про оформлення субсидій відповідним категоріям громадян. Євген Зарубін 

чітко і зрозуміло відповідав на усі запитання, давав поради, як діяти в конкретних 

ситуаціях. 

 
 

10 вересня 2019 року фахівчинею відділу "Балаклійське бюро правової допомоги" 

Гримашевич Ю. було проведено роботу мобільного пункту консультування в 

Балаклійському районному відділі філії Державної установи  «Центр пробації» в 

Харківській області, під час якого під час якого правові консультації з різних питань 

отримали 2 громадян. 

 



     
11 вересня 2019 року фахівець відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

Дяченко Р. провів робочу зустріч із співробітниками  Харківського районного відділу філії 

Державної установи "Центр пробації" в Харківській області . 

 

17 вересня 2019 року на базі Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області фахівчиня відділу «Дергачівське бюро 

правової допомоги» Ярошенко Н. та представник Дергачівської районної філії 

Харківського обласного центру зайнятості із засудженими, які перебувають на обліку, 

провели захід на тему: «Що таке правова допомога та як її отримати?». Також 

засудженим було надано безоплатну юридичну допомогу, правову інформацію, 

консультацію і роз’яснення з правових питань. Під час даного заходу засуджені отримали 

консультативну та інформаційну допомогу у вирішенні особистих питань та поглибили 

знання з правових аспектів.  

 

 

19 вересня 2019 року клієнти пробації отримали правові консультації щодо захисту 

своїх прав від фахівця Центру Зарубіна Є., який було проведено спільно з співробітники 

Новобаварського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області. Учасники заходу ставили запитання, які стосувалися умов укладання 

трудового договору, виплати заробітної плати, про спадщину за заповітом та про захист 

своїх прав відповідно до чинного законодавства. Суб’єкти пробації мали змогу почути чіткі 

та зрозумілі відповіді на всі запитання та отримати поради щодо дій в конкретних 

ситуаціях. Проведення такого роду заходів сприяє правовій обізнаності клієнтів пробації, 

що є дуже важливим у повсякденному житті суспільства. Адже, тільки знаючи свої права 

та вміючи ними користуватися, людина може себе захистити. 



 
 

19 вересня 2019 року працівниками відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 

спільно з начальником Балаклійського РВ ДВС, старшим інспектором ювенальної превенції 

та начальником Балаклійського відділу пробації було проведено роботу круглого столу на 

тему «Основні проблеми проявів шкільного булінгу та шляхи їх подолання». Під час роботи 

якого були обговоренні основні проблеми проявів шкільного булінгу шляхи їх подолання. 

 

      
 

 

1.1.16 Проведення «вуличного» інформування  

 

 



 

  

 
 

 

1.1.17 Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків 

правових знань, дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах, 

навчальних закладах, службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї 

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

соціальної психологічної реабілітації дітей 

 

09 липня 2019 року заступник начальника відділу « Ізюмське бюро правової 

допомоги» Харківського місцевого центру за надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги Хотетовська Т.Ю. прийняла участь у проведенні бесіди з працівниками 

управління освіти Ізюмської міської ради, присутні були поінформовані про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», зокрема інформаційну 

кампанію «Я маю право на чесну платіжку», а також можливість отримання безоплатної 

правової допомоги. 

 
 

Організація та проведення правовиховних заходів змагального характеру для молоді 

стало доброю традицією для нашого центру. Динамічно, в атмосфері яскравих позитивних 

емоцій, з духом змагальності, у дитячому оздоровчому таборі «Ромашка» днями відбувся 

інформаційно-правовий квест «Вектор права». Участь в заході взяли чотири 

команди(разом 20 дітей). Під час змагань потрібно було пройти чотири станції під 

назвами: «Ти в темі», «Мозковий штурм», «Правові рівняння», «Твій вибір», де в ігровій 



формі діти вирішували завдання з основ цивільного, конституційного, кримінального, 

сімейного, трудового права тощо. За підсумками змагання усі учасники отримали дипломи 

переможців, сертифікати учасників та заохочувальні подаруночки. Такий формат роботи 

з дітьми сприяє популяризації правових знань, формуванню правової культури, 

інформуванню про органи БПД. Захід проводили: Йолкіна Лілія, Десятник Олег, Матвієнко 

Тетяна. 

 

 

   
 

19 липня 2019 року спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги 

спільно» Обідою О. спільно з соціальними партнерами Нововодолажчини провели захід для 

відпочиваючих в ОДОТ «Золотий колос». В ході заходу діти взнали свої права та методи 

захисту від булінгу, про діяльність бюро правової допомоги та про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні. 

 

 

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3176773349000240/3176768262334082/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-06xDHHPJcXaai78MVKqk9GFCaLgmCrVtxrUIWuDN1k3-_3UdFBYKJFg76gtiyW6e73CWX-OKKN3o&__xts__%5B0%5D=68.ARACiRI2jXo1EqOhYJh0DBRnmexYZXcE3sBMKPdl6_Lmnq3iLT_R9NjjxRdcp3TfVYPwTaArHnIbJor5Z97G74RosjdQTZgmi8SYHAc6-Oo2YZdjTdf7T-cGSaIGbXZJi-iqptHq5TP8VKQcufap2lEjGuiWqYCA5KCVNA0Uq37QPxuxFEGWgk8Aj8YxTcr9dKbJN2CSrg_xwNQethQs6JhKZnXnWpou65jB_-gUHHAPWuYnbMtFtNjvrJ2b2PkjOP2KFuKX-mFY2-gH4Cagmvp949_mzm27RerUYxVoTFdQs2a-xI9lXpgzHVB2bv3Fr3KC2gnOfx7sXIlfDI9cQCj-CCTC
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3176773349000240/3176768262334082/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-06xDHHPJcXaai78MVKqk9GFCaLgmCrVtxrUIWuDN1k3-_3UdFBYKJFg76gtiyW6e73CWX-OKKN3o&__xts__%5B0%5D=68.ARACiRI2jXo1EqOhYJh0DBRnmexYZXcE3sBMKPdl6_Lmnq3iLT_R9NjjxRdcp3TfVYPwTaArHnIbJor5Z97G74RosjdQTZgmi8SYHAc6-Oo2YZdjTdf7T-cGSaIGbXZJi-iqptHq5TP8VKQcufap2lEjGuiWqYCA5KCVNA0Uq37QPxuxFEGWgk8Aj8YxTcr9dKbJN2CSrg_xwNQethQs6JhKZnXnWpou65jB_-gUHHAPWuYnbMtFtNjvrJ2b2PkjOP2KFuKX-mFY2-gH4Cagmvp949_mzm27RerUYxVoTFdQs2a-xI9lXpgzHVB2bv3Fr3KC2gnOfx7sXIlfDI9cQCj-CCTC
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3176773349000240/3176768775667364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB9TAGngUt2zGURMiAWg7z_DBmxlWi7UWx2Q6xt7ZlqWoM24QEpnfKzjvblx7-IHzvFB0Ff6VmJk7mr&__xts__%5B0%5D=68.ARACiRI2jXo1EqOhYJh0DBRnmexYZXcE3sBMKPdl6_Lmnq3iLT_R9NjjxRdcp3TfVYPwTaArHnIbJor5Z97G74RosjdQTZgmi8SYHAc6-Oo2YZdjTdf7T-cGSaIGbXZJi-iqptHq5TP8VKQcufap2lEjGuiWqYCA5KCVNA0Uq37QPxuxFEGWgk8Aj8YxTcr9dKbJN2CSrg_xwNQethQs6JhKZnXnWpou65jB_-gUHHAPWuYnbMtFtNjvrJ2b2PkjOP2KFuKX-mFY2-gH4Cagmvp949_mzm27RerUYxVoTFdQs2a-xI9lXpgzHVB2bv3Fr3KC2gnOfx7sXIlfDI9cQCj-CCTC
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3176773349000240/3176768775667364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB9TAGngUt2zGURMiAWg7z_DBmxlWi7UWx2Q6xt7ZlqWoM24QEpnfKzjvblx7-IHzvFB0Ff6VmJk7mr&__xts__%5B0%5D=68.ARACiRI2jXo1EqOhYJh0DBRnmexYZXcE3sBMKPdl6_Lmnq3iLT_R9NjjxRdcp3TfVYPwTaArHnIbJor5Z97G74RosjdQTZgmi8SYHAc6-Oo2YZdjTdf7T-cGSaIGbXZJi-iqptHq5TP8VKQcufap2lEjGuiWqYCA5KCVNA0Uq37QPxuxFEGWgk8Aj8YxTcr9dKbJN2CSrg_xwNQethQs6JhKZnXnWpou65jB_-gUHHAPWuYnbMtFtNjvrJ2b2PkjOP2KFuKX-mFY2-gH4Cagmvp949_mzm27RerUYxVoTFdQs2a-xI9lXpgzHVB2bv3Fr3KC2gnOfx7sXIlfDI9cQCj-CCTC


 
 

19 липня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьовою М. разом зі спеціалістом відділу активної підтримки безробітних Вовчанської 

РФ Харківського обласного центру зайнятості було проведено виїзний профорієнтаційний 

захід  у Позаміському закладі оздоровлення та відпочинку "Барвінок". В рамках 

інформаційної компанії Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»,  

«#СТОПБУЛІНГ»,  «#ЗупинемоБулінгРазом»  «#НіЦькуванню», з дітлахами була проведена  

відповідна бесіда. Обговорили такі питання, як поняття булінгу та його прояви у 

повсякденному житті, що робити якщо ти став жертвою булінгу або свідком прояву 

булінгу відносно інших дітей, відповідальність за вчинення булінгу, приховування фактів 

булінгу, тощо.  Дана тема виявилася дуже актуальною для молоді, так як зачіпає важливу 

сторону їх життя, яку не можна ні яким чином ігнорувати. Серед відпочиваючих були 

присутні  діти з категорії дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування, 

які потребують особливої уваги та соціального захисту. Для закріплення взаєморозуміння 

та довіри, яка виникла під час зустрічі з дітлахами, та з метою захисту прав дітей, кожен 

мав змогу отримати контактну інформацію з відповідними засобами зв’язку фахівця бюро. 

Бо саме «замикання у собі», «пасивність», «ігнорування проблеми, несправедливого 

ставлення до себе» є головною проблемою у  дітей, які стикнулися з проявами булінгу, 

цькуванням та різного роду насилля. Таким чином, проведений профорієнтаційний захід для 

дітей у період відпочинку був не лише приємним, а й корисним та змістовним. 

           
 

07 серпня 2019 року під час літніх канікул на базі дитячих таборів відпочинку 

Харківщини нашим Центром проводиться активна правопросвітницька діяльність, 

фахівчиня Центру, Марія Уханьова разом з представницею Вовчанської філії служби 

зайнятості та сімейним лікарем Вовчанського району зустрілися з юними 

відпочивальниками оздоровчого табору «Барвінок» (Вовчанський район). Були проведені 

спільні заходи у формі конкурсів, вікторин, бесід з питань захисту прав дитини, 

профорієнтації здорового способу життя. 

 

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3239538212723753/3239536696057238/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGITsYPFBkjPME4COushYv3sx_JfoqghYzDFq_i2TN0FpwaW8WCDroVA8IQDovBhdWHz5ooymI97o0&__xts__%5B0%5D=68.ARAi6kEyG5lDnQUpjJKvte5H-6VeeYIXyXNjcIRNT_J4DUa-niC9-iacXcbkTdoQkw2M73oUTDX0soviAOiWConJhFjryi_lI4B6NL_7IB68kIrG4i5chfqx-3Z6FPfSklJoHN1O7j3FVAK52R_ub1p4AX9T_5Wjo-3Ui-TEEcJgu9QVdP_ROiXugbCpgNEA8RdWGmQJsrJdFJ_296XcMl1PR7OMNVcDOajrCdm4eKRsGjMsSXLrY5wUILXPjbThu-5Xv-NUSPOac2Bjbr1zYTCFIxmlMfCTjNIXb-NjklXnCvdVmP47K_1FhjBKCFc2Za4I35CSFSMAUVOceic7tM8ZY43U


 
 

07 серпня 2019 року Обідою О., фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» спільно з працівниками Нововодолазького району центра зайнятості, 

соціальними партнерами та підприємцями району у ОДОТ «Золотий колос» для дітей було 

організовано правоосвітній захід. В ході заходу дітям були роз’яснені їхні права та їх 

захист, діяльність бюро і системи безоплатної правової допомоги, про професію юриста, 

були надані відповіді на різні питання, а також розповсюджено інформаційно правові 

буклети. 

 

 
21 серпня 2019 року,  з метою реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство» загального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для 

підвищення обізнаності населення про механізми реалізації та захисту прав дитини на 

належне утримання та безпечне освітнє середовище фахівчиня відділу «Вовчанське бюро 

правової допомоги» Уханьова М. спільно з працівниками Служби у справах дітей 

Вовчанської районної державної адміністрації провели круглий стіл, під час якого 

обговорили такі питання, як розмір, підстави та порядок нарахування аліментів; нові 

правила виїзду з дитиною за кордон; порядок отримання податкової знижки на навчання, 

інших стимулів та гарантій; порядок отримання батькам послуги «Муніципальна няня». 

По закінченню заходу було вироблено стратегію подальшої співпраці. 

          
 

 

https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3239538212723753/3239536696057238/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGITsYPFBkjPME4COushYv3sx_JfoqghYzDFq_i2TN0FpwaW8WCDroVA8IQDovBhdWHz5ooymI97o0&__xts__%5B0%5D=68.ARAi6kEyG5lDnQUpjJKvte5H-6VeeYIXyXNjcIRNT_J4DUa-niC9-iacXcbkTdoQkw2M73oUTDX0soviAOiWConJhFjryi_lI4B6NL_7IB68kIrG4i5chfqx-3Z6FPfSklJoHN1O7j3FVAK52R_ub1p4AX9T_5Wjo-3Ui-TEEcJgu9QVdP_ROiXugbCpgNEA8RdWGmQJsrJdFJ_296XcMl1PR7OMNVcDOajrCdm4eKRsGjMsSXLrY5wUILXPjbThu-5Xv-NUSPOac2Bjbr1zYTCFIxmlMfCTjNIXb-NjklXnCvdVmP47K_1FhjBKCFc2Za4I35CSFSMAUVOceic7tM8ZY43U
https://www.facebook.com/kharkiv3legalaid/photos/pcb.3239538212723753/3239536696057238/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGITsYPFBkjPME4COushYv3sx_JfoqghYzDFq_i2TN0FpwaW8WCDroVA8IQDovBhdWHz5ooymI97o0&__xts__%5B0%5D=68.ARAi6kEyG5lDnQUpjJKvte5H-6VeeYIXyXNjcIRNT_J4DUa-niC9-iacXcbkTdoQkw2M73oUTDX0soviAOiWConJhFjryi_lI4B6NL_7IB68kIrG4i5chfqx-3Z6FPfSklJoHN1O7j3FVAK52R_ub1p4AX9T_5Wjo-3Ui-TEEcJgu9QVdP_ROiXugbCpgNEA8RdWGmQJsrJdFJ_296XcMl1PR7OMNVcDOajrCdm4eKRsGjMsSXLrY5wUILXPjbThu-5Xv-NUSPOac2Bjbr1zYTCFIxmlMfCTjNIXb-NjklXnCvdVmP47K_1FhjBKCFc2Za4I35CSFSMAUVOceic7tM8ZY43U


21 серпня 2019 року,  в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», працівником відділу «Вовчанське бюро 

правової допомоги»  Уханьовою М. для працівників Служби у справах дітей Вовчанської 

районної державної адміністрації було проведено інформаційну кампанію #Чесна 

платіжка, в ході якої фахівець бюро роз’яснив присутнім  порядок захисту прав споживачів 

житлово-комунальних послуг, граничні тарифи/ціни на тепло на гарячу воду для населення 

міст обласного значення та м. Києва на опалювальний сезон 2019/2020 років.  

   
 

27 серпня  2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Стьопичкіна С. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають 

на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення спільно з 

представниками Ізюмського міського ЦСССДМ. В ході семінару присутні були 

поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», а 

також можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
02 вересня 2019 року в приміщенні Красноградської НВК №3 проведено 

правопросвітній захід для учнів про їх права в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Для учнів 7 класу проведено бесіду на 

тему « Права дитини», під час якої учні дізналися про права та обов’язки, що виникають 

у них з моменту народження та збільшуються з досягненням певного віку. Під час уроку 

було використано відео-матеріали та поширено інформаційні буклети. 

 
 

В межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО»  проводились тематичні 

уроки  « Я МАЮ ПРАВО» у закладах середньої освіти управління освіти Ізюмської міської 

ради: 03 -04 вересня  2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. провела  урок в паралелі 3-х класів  Ізюмської ЗОШ -4. Школярі в 

інтерактивній  формі дізнались про свої основні права, про те, як їх реалізовувати та 

захищати,  після чого заповнили «карту прав дитини». 



 
 

04 вересня 2019 року фахівець відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги» спільно 

з головним державним виконавцем Зачепилівського відділу ДВС ГТУЮ у Харківській 

області Рудь О.О. та в.о. начальника Зачепилівського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській 

області Булгаковою С.В. було проведено відкритий урок у 3-а класі Зачепилівській ЗОШ І-

ІІІ ступенів, де до учнів та вчителя було донесено про правопросвітницькі заходи «Я МАЮ 

ПРАВО» «СТОП БУЛІНГ» ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО» 

 
 

 

04 вересня  2019 року відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» Стьопичкіна С. 

провела  тематичний урок « Я МАЮ ПРАВО» в  4 класі Ізюмської ЗОШ -10. Школярі в 

інтерактивній  формі дізнались про свої основні права, про те, як їх реалізовувати та 

захищати,  після чого виконали  практичну вправу «Правове дерево». 

  
 

05 вересня  2019 року Стьопичкіна С., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» провела тематичний урок « Я МАЮ ПРАВО» в паралелі  4-х класів Ізюмської 

ЗОШ -3. Школярі в інтерактивній  формі дізнались про свої основні права, про те, як їх 

реалізовувати та захищати,  після чого виконали  практичну вправу «Правове дерево». 

 
 

05 вересня 2019 року в межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» з 

метою формування у дітей навичок та вмінь відстоювати та захищати свої права, 



фахівці відділу «Золочівське бюро правової допомоги» для учнів шостого класу КП 

«Золочівський ліцей № 3» Золочівської селищної ради Харківської області провели 

тематичний урок «Я МАЮ ПРАВО». Працівниця бюро в цікавій ігровій формі ознайомила 

школярів з їхніми правами. В ході заняття було розглянуто відео та проведено обговорення. 

Вихованцям навчального закладу, після перегляду відео, було запропоновано ознайомитись 

із картою «Права дитини» та установи в яких діти можуть їх реалізувати. Під час 

практичної вправи «Правове дерево» юні слухачі навчились визначати свої права та 

правила які їм відповідають. Було обговорено історії людей, які з раннього віку зайняли 

активну громадянську позицію та завдяки зусиллям яких відбулись значні зрушення в бік 

дотримання та розширення прав людини в регіонах де вони їх відстоювали. В кінці уроку 

учні активно задавали питання. Обговорили, що найбільше запам’яталось, згадали права 

якими користуються діти. Крім того, присутніх дітей та їх вчителів було поінформовано, 

за якими видами правової допомоги вони можуть звертатись до бюро правової допомоги 

та до місцевого центру. 

  
 

09 вересня 2019 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» на базі 

Слобожанської гімназії №2 Зміївської районної ради Харківської області проведено захід 

присвячений захисту прав дітей, а саме урок правових знань для старшокласників гімназії 

на тему «Стоп буллінг». 

 
 

09 вересня 2019 р. фахівцем відділу "Мереф’янське бюро правової допомоги" Гогіним 

В. спільно з представником Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по 

Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області, за підтримки відділу освіти, культури та спорту Виконавчого 

комітету Мереф’янської міської ради, в Комунальному закладі "Мереф'янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Мереф'янської міської ради Харківської області 

та в Комунальному закладі "Мереф’янський медичний ліцей" Мереф’янської міської ради 

Харківської області проведено урок на тему: "Конвенція ООН про права дитини". 



 
 

10 вересня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

П’ятак С. приймала участь у семінарі Золочівського центру соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді, де в рамках проекту «Відповідальне батьківство» обговорювалися 

проблеми розвитку сім'ї, виконання нею основних функцій, впливу сімейного 

мікроклімату на процес виховання та формування особистості дитини, формування 

педагогічної культури батьків, а також питання, пов'язані з сімейною дисгармонією, 

конфліктами, сімейним неблагополуччям. Поділилися думками з приводу проведення 

різноманітних заходів з інформування громадян з питань, що стосуються зокрема 

стягнення аліментів, виїзду з дитиною за кордон, отримання податкової знижки на 

навчання, програми «Муніципальна няня» та ін. По завершенню змістовного та 

інформативного заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. Фахівцем бюро було надано роз’яснення та консультації на поставлені 

питання трьом особам. Також присутніх було забезпечено інформаційними 

матеріалами і буклетами «Я МАЮ ПРАВО!” 

 
 

В приміщенні Геніївської загальноосвітньої школи I-II ступенів Зміївської районної 

ради Харківської області 12 вересня 2019 року начальником відділу «Зміївське бюро 

правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання БВПД серед учнів 6 класу 

проведено лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога: захисти себе – будь обізнаним». 

В рамках зустрічі учням були роз’яснені їх основні права та обов’язки, які передбачені 

нормами українського законодавства. Дітям було роз’яснено, як змінюються їх права, 

обов’язки та правова відповідальність у відповідності до віку. 

 
 



13 вересня 2019 року у Дергачівській вечірній (змінній) школі відбувся правоосвітній 

захід з нагоди відзначення Всеукраїнського тижня з протидії булінгу. Начальник відділу 

“Дергачівське бюро правової допомоги” провела для учнів тематичний урок на тему 

«Зупинимо булінг разом!». В інтерактивній формі учні були проінформовані про явище 

булінгу та його види, відповідальність за вчинення булінгу, можливі механізми реагування 

на випадки агресивної поведінки і захист постраждалих осіб. Під час заняття школярам 

були продемонстровані кілька відеороликів на тему булінгу, які викликали жваве 

обговорення серед підлітків.    

 

13 вересня 2019 року фахівець відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги» Білик 

Ю. спільно з головним державним виконавцем Зачепилівського відділу ДВС ГТУЮ Рудь 

О.О. було проведено відкритий урок в Сомівській  СЗОШ І-ІІІ ступенів з учнями 5 класу де 

до дітей в стислій формі було донесено що таке боулінг і як з ним боротися. Також 

обговорено питання стосовно загально просвітницького проекту «ВІДПОВІДАЛЬНЕ 

БАТЬКІВСТВО» 

 
 

До Всеукраїнського тижня з протидії булінгу (який проходить в рамках 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції "Я МАЮ ПРАВО!") у 

Люботинському професійному ліцею залізничного транспорту відбувся 

правопросвітницький захід, спрямований на інформування учасників освітнього процесу 

про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та 

формування в суспільстві небайдужості до проблеми булінгу. 

  
 

16 вересня 2019 року рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу фахівцем 

відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І. проведено лекцію для 

студентів Красноградського медичного коледжу на тему «СтопБулінг». Під час заходу 

присутнім повідомлено, що таке боулінг, як відрізнити його від конфлікту, ознаки, види та 

причини виникнення булінгу та ознайомлено з інформаційними матеріалами правової 



тематики. Відповідно до змін, внесених до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме: ст. 173-4 за вчинення булінгу передбачена адміністративна 

відповідальність осіб, які досягли 16 років. У випадку, коли дитина, яка вчинила булінг, не 

досягля 16 років, відповідальність будуть нести її батьки. Крім того, у разі неповідомлення 

уповноваженим підрозділам Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) у 

школі, відповідальність будуть нести керівники закладу освіти та учасники освітнього 

процесу. 

 
 

19 вересня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»  

Уханьовою М. для профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, з 

поширенням інформаційних матеріалів, буклетів була проведена лекція для студентів 

Комунального закладу охорони здоров’я Вовчанського медичного коледжу Харківської 

обласної ради на тему» «СТОПБУЛІНГ», «Зупинемо Булінг Разом» «Ні Цькуванню», 

«Настання кримінальної відповідальності осіб з 14 та 18 років». 

 

     
 

19 вересня 2019 року начальником відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 

спільно з фахівцями Балаклійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді у Балаклійській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 в рамках національного 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено бесіду з елементами 

тренінгу «Стоп булінг!» під час якої учням було запропоновано прийняти участь у 

ситуаціях в яких до дітей вчинялось насильство. 

     
 

2. РОЗВИТОК ПАРТНЕРІВ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОВАЙДЕРІВ 

 

1.2.1. Налагодження зв'язків та актуалізація даних  щодо мережі стейкхолдерів, 

укладення меморандумів про співпрацю 

У липні 2019 року була укладена угода з Красноградським центром соціальних служб 

про районну мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства за ознакою статі.  



1.2.2 Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах, 

робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами 

виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, Уповноваженим 

ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини Національної поліції, 

моніторами НПМ іншими правозахисними організаціями щодо запобігання порушення 

прав людини, удосконалення надання БПД 

 

12 липня 2019 року у Красноградській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості для шукачів роботи проведено інформаційний семінар із загальних питань 

зайнятості. Програмою семінару передбачено інформування населення про загрози 

нелегальної трудової міграції. Присутніх було ознайомлено із поняттям торгівлі людьми 

та її проявами, законодавчими актами, що стосуються нелегальної трудової міграції та 

торгівлі людьми, надано рекомендації щодо безпечної трудової міграції. Громадяни 

дізнались про організації, до функцій яких входить надання інформаційної та іншої 

підтримки потенційних мігрантів та осіб, що повернулися із-за кордону.  

 
12 липня 2019 року заступник начальника відділу « Ізюмське бюро правової 

допомоги» Харківського місцевого центру за надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги Хотетовська Т.Ю. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що 

перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення. В ході 

семінару присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект «Я маю право», зокрема інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», 

а також можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
 

19 липня 2019 року Дзьонь О., фахівчинею відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

в приміщенні Золочівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості 

провела семінар для громадян, які перебувають на обліку, як тимчасово безробітні особи 

актуальні питання, що стосуються виборчого права. Під час семінару слухачі почули що 

робити, якщо бюлетень помилково зіпсовано; що робити, якщо особа не знайшла себе у 

списках виборців; де знайти детальну інформацією про партії та кандидатів; як 

захистити свої порушені виборчі права через суд. Також, працівник бюро розповіла про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є 

підвищення рівня правових знань серед населення. Після завершення семінару працював 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. Громадяни зверталися з 

питань спадкування, стягнення аліментів та соціального захисту. Працівник бюро надала 

роз’яснення та консультації 3 громадянам на поставлені питання, а також забезпечила 



присутніх інформаційними матеріалами та тематичними буклетами. 

 
 

22 липня 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають на 

обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення. В ході семінару 

присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

маю право», можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
23 липня 2019 року задля проведення широкомасштабної інформаційної роботи з 

добору претендентів у Зміївській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відбулася зустріч фахівців управління патрульної поліції у Харківській області 

з особами, які перебувають в пошуках роботи. До заходу долучився працівник відділу 

«Зміївське бюро правової допомоги» Олег Десятник.  У чому полягає надання і хто має 

право отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомоги – поінформувала пан 

Олег. Представник детально охарактеризував, що безоплатна первинна правова допомога 

охоплює такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і 

роз’яснень із правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового 

характеру (крім процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги та медіації. Вторинна безоплатна правова допомога включає 

захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання 

документів процесуального характеру. Всі бажаючі отримали вичерпні відповіді на 

поставлені питання.    

 
 



26 липня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають 

на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення. В ході семінару 

присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

маю право», зокрема інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», а також 

можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
 

31 липня  2019 року Хотетовська Т., працівник відділу « Ізюмське бюро правової 

допомоги» прийняла участь у проведенні інформаційного заходу для працівників 

територіального центру  Ізюмської міської ради Харківської області. В ході заходу  

присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

маю право», зокрема інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», а також 

можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 

 
 

07 серпня 2019 року у рамках правопросвітницької кампанії "Чесна платіжка" 

фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. провела 

правопросвітницький захід «Чесна платіжка. Захищай свої права» для осіб, які 

перебувають на обліку в Золочівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості. У межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проводиться 

правопросвітницька кампанія Нова ініціатива Уряду України «Чесна платіжка» 

стартувала влітку цього року. Під час заходу присутніх було ознайомлено з новою 

ініціативою Мін’юсту, метою якої є підвищення рівня обізнаності громадян щодо 

правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. 

Крім того, учасників заходу було повідомлено про алгоритм дій, які допоможуть 

захистити права споживачів житлово-комунальних послуг. Також в ході семінару 

фахівець бюро правової допомоги акцентував свою увагу на те, що на сайті Урядового 

порталу та Мін’юсту запущено калькулятор тарифів, тож тепер громадяни можуть 

самостійно розрахувати вартість економії.  

Також після закінчення семінару на базі Золочівської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості працював дистанційний пункт консультування під час якого 

до працівника бюро правової допомоги звернулось чотири  особи, які мали змогу задати 

актуальні для них питання та отримати кваліфіковані та обґрунтовані відповіді на них. 



  
 

08 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги» 

Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з безробітними, що перебувають на 

обліку в Ізюмському міжрайонному центрі зайнятості населення, присутні були 

поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», 

зокрема інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», а також можливість 

отримання безоплатної правової допомоги. 

 
 

14 серпня 2019 року фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

Дяченком Р. був проведений правопросвітницький захід у Люботинській філії центру 

зайнятості», де особам, які перебувають на обліку у ЦЗ були висвітлені питання 

легального працевлаштування. Після заходу особам були надані індивідуальні консультації. 

  
 

27 серпня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова 

М. прийняла участь у проведенні семінару Вовчанської РФ Харківського обласного центру 

зайнятості серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні та в рамках реалізації 

правопросвітницької кампанії #«Відповідальне батьківство» загального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» провела для присутніх лекцію, в ході якої 

висвітлила такі актуальні питання, як «Права дитини на аліменти», «Суттєві обмеження 

до неплатників аліментів», «Податкова знижка на розвиток дитини», «Відшкодування 

витрат на няню для дитини до 3 років». По кінцю заходу, громадянам було надано правові 

консультації на поставленні ними питання. 

 



 
 

 

29 серпня 2019 року працівниця відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» 

Уханьова М. прийняла участь у семінарі, який організувала  Вовчанська РФ Харківського 

обласного центру зайнятості серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні. В зв’язку 

з початком нового учбового року, фахівець бюро виступила для присутніх громадян,  в 

рамках реалізації правопросвітницької кампанії загального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!», з роз’яснювальною інформацією, в якій висвітлила  поняття «Що таке 

БУЛІНГ», «Хто вважається жертвою булінгу, а хто навпаки агресором», 

«Адміністративна відповідальність за вчинення булінгу».  По кінцю заходу, громадянам 

було надано відповіді  на поставленні ними запитання. 

 
 

 

 

02 вересня 2019 року працівниками відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» 

спільно з представником Балаклійської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості було проведено обговорення питання з порядку захисту прав соціально 

незахищених верств населення та отримання такою категорією населення безкоштовної 

вторинної правової допомоги.  

 

     
 

10 вересня 2019 року, з нагоди Дня машинобудівника, в приміщенні Зміївської 

районної філії Харківського обласного центру зайнятості  відділом «Зміївське бюро 

правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання БВПД спільно із Зміївським 

відділом обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного 

фонду України в Харківській області проведено інформаційний семінар на тему: «Офіційне 



працевлаштування запорука пенсійного забезпечення».  

  
 

13 вересня 2019 року Дяченком Р., фахівцем відділу «Люботинського бюро правової 

допомоги» був проведений правопросвітницький захід у Люботинській філії центру 

зайнятості», де особам, які перебувають на обліку у ЦЗ були висвітлені питання укладання 

трудового договору та розірвання з ініціативи працівника. Після заходу всім бажаючим 

були надані індивідуальні консультації правового характеру. 

 
 

 

1.2.4 Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для громадських 

приймальнь, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів та інших 

провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги  

Працівниками Центру підготовлені та поширені методичні рекомендації для ОМС, 

органів державної влади та інших на теми: «Якісна безоплатна правова допомога для 

кожного українця», «Наказне провадження та порядок скасування судового наказу в 

цивільній справі», «Визначення додаткового строку для прийняття спадщини», 

«Оподаткування спадщини», «Щодо оформлення договору дарування житлового 

будинку», «Щодо визнання особи недієздатною та встановлення над нею опіки». 

 

Для Зміївської міської ради Харківської області 27 серпня 2019 року відділом 

«Зміївське бюро правової допомоги» було підготовлено та поширено методичні 

рекомендації щодо надання міською радою безоплатної первинної правової допомоги. 

Заступника голови та секретаря Зміївської міської ради було проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується 

Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та 

поширено інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру. 

   
 



1.2.5 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг 

 

26 вересня 2019 року директор Центру Сіренко О. провела робочу зустріч з Ібрагім 

Ю., представником громадської організації «Асоціація багатодітних сімей АММА», в ході 

якої обговорювались шляхи співпраці. 

 
 

1.2.6 Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання 

правової допомоги територіальним громадам 

Працівниками Центру розроблені Програми надання правової допомоги та подані до 

ОМС на затвердження в райони Харківської області, на які розповсюджується юрисдикція 

Центру. 

 

3. РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО БПД 

 

1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до 

БПД 

У звітній період працівниками Центру було забезпечено роботу дистанційних точок 

доступу до безоплатної правової допомоги (у відділах пробації, ЦНАП, відділах центрів 

зайнятості, відділах РАЦС та ВС, управліннях ПФУ, Територіальних соціальних центрах 

селищних та сільських радах, лікарняних заходах, військових частинах та ін.) – 113 пунктів, 

за допомогою яких отримали консультацію з правових питань – 407 осіб 

 

 

 
 

1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України 



Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України.  

 

1.4.1, 1.4.3.Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів 

за виконаними дорученнями 

Протягом звітного періоду начальником відділу організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами Гончаровим В. постійно проводиться робота з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу щодо порядку оформлення актів, 

складання розрахунків по виконаним дорученням., а також даним відділом Центру 

проводиться аналіз статистичних показників для виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД. 

 

1.4.5-1.4.7, 1.4.9 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів 

за допомогою електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі 

проводяться адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти 

участь адвокати. Організація та проведення тренінгів на тему "Кращі практики 

адвокатської діяльності". Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів 

системи БВПД у навчанні. Узагальнення та поширення кращої практики надання 

БВПД, наповнення Інформаційного дайджесту. 

 

Протягом звітного періоду Центром постійно проводиться моніторинг веб-сайтів, 

поширюються серед адвокатів за допомогою електронної пошти інформації щодо 

навчальних заходів, котрі проводяться нашими партнерами (адвокатським 

самоврядуванням, ГО, судами тощо), та в яких могли б взяти участь адвокати, 

проводяться навчання для працівників Центру на тему: "Кращі практики адвокатської 

діяльності", проводиться анкетування та вивчення потреб адвокатів системи БВПД у 

навчанні. Центром постійно розповсюджуються Інформаційні дайджести БПД серед 

адвокатів, які уклали контракти з Центром, щомісяця узагальнюється інформація щодо 

кращих практик надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

1.4.12 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та 

рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку 

допомогу 

 

Центром проводяться аналіз звернень громадян, які звертаються за безоплатною 

вторинною правовою допомогою та вивчаються їх потреби та рівень задоволеності осіб 

при отриманні правової допомоги. 

 

1.4.18 Моніторинг дотримання МЦ Регламенту надання безоплатної первинної 

правової допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні консультування тощо). 

 

Протягом звітного періоду проводиться моніторинг дотримання структурними 

підрозділами Центру Регламенту надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, а саме: проводиться аналіз отриманих скарг, їх обґрунтованість, проводяться 

бесіди та робочі наради з працівниками Центру та ін. 

 

 

5. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 

 

2.1.1 Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні 

за напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, 

обмін досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та 

поширення позитивного досвіду 

 

23 липня 2019 року працівники Центру підвищували кваліфікацію в питаннях надання 

правової допомоги в сфері домашнього та гендерно обумовленого насильства. Про 



алгоритм дій працівника місцевого центру з надання якісної правової допомоги з питань 

ГОН, контакти служб, що підтримують осіб, постраждалих від домашнього насильства 

та насильства за ознакою статі говорила на семінарі заступник директора РЦ з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Харківській і Луганській областях Вікторія 

Гайворонська. 

 
 

15 серпня 2019 участь співробітника відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

Дяченко Р. взяв участь у тренінгу в м. Одеса на базі правового-клубу PRAVOKATOR на 

тему: "Доступ до ідентифікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію актів 

цивільного стану для осіб без громадянства" 

 

 
 

15 серпня 2019 участь начальником відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги" 

прийнято участь у круглому столі з обговорення шляхів ефективного впровадженя та 

можливості подальшого застосування навчальної програми "Покращення рівня правової 

обізнаності осіб з інвалідністю про судовий захист своїх прав та інтересів" 

 

 

 

04 вересня 2019 року працівники Центру разом з заступником директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях Гайворонською В. проводили обговорювання алгоритму дій надання 

якісної правової допомоги постраждалим від домашнього насильства фахівцями системи 

безоплатної правової допомоги 



 
 

05 вересня 2019 року працівники Центру розповідали про систему безоплатної 

правової допомоги в Україні та обмінювались досвідом зі студентами Франції про надання 

правової допомоги в інших державах. 

  
 

 

 

2.1.2 Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю 

адвокатів системи БПД, партнерських організацій, МРКП з питань якісного надання 

БПД, також з урахуванням успішної практики 

 

18 вересня 2019 року Фахівці Центру, Окара І. та Фролов О., прийняли участь у 

тренінгу для працівників місцевих центрів, який проходив на базі правового клубу 

PROVOKATOR Харків 

 
 

 

6. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МРКП 

 

2.2.1 Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МКРП, підвищенні 

кваліфікації 

Центром вносилась пропозиція з навчання працівників на базі правового клубу 

«PROVOKATOR» про проведення навчання щодо подолання професійного та 

емоціонального вигорання працівників Центру. 

 

2.2.2 Поширення інформації про функціонування МКРП у ЗМІ, в мережі Інтернет 

Протягом звітного періоду Центром в мережі інтернет поширювалась інформації 

про функціонування правового клубу «PROVOKATOR». 

 

 



РОЗВИТОК ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРАВОВИХ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ «WikiLegalAid» 

2.3.1 Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу 

правових консультацій "WikiLegalAid" 

Працівниками Центру здійснено редагування та підтримка в актуальному стані 

інформаційного розміщення «WikiLegalAid» статтей. 

 

8. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ РЦ ТА МЦ БПД, ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

3.1.1 Організація та участь у засіданнях Керівної ради 

19 липня 2019 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні Керівної 

ради, в ході якої були прийняті рішення по формуванню кошторису, розрахунків до них, 

помісячного плану асигнувань. 

 

3.1.3-3.3.3 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з 

метою прийняття управлінських рішень. Проведення регулярних внутрішніх навчань 

(в тому числі дистанційні он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ 

 

Щопонеділка директором Центру Сіренко О. проводиться робочі наради з 

працівниками Центру включно і працівників відділів бюро правової допомоги з питань 

основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань основної діяльності 

Центру, здійснення представництва клієнтів, комунікації: проведення 

правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних матеріалів, презентацій, 

організація та проведення круглих столів тощо. 

 

18 липня та 15 серпня 2019 року директор Центру Сіренко О. провела робочі наради 

з начальниками структурних підрозділів Центру – бюро правової допомоги, в ході наради 

розглядались питання поточної діяльності Центру, здійснення працівниками Центру 

представництва та інш. 

 
 

9. МОНІТОРІНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ БПД 

3.2.2-3.2.7 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро 

правової допомоги. Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи. 

Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ бюджетних коштів, 

виявлення додаткових потреб.  

Протягом звітного періоду здійснювався аналіз: 

3.2.2 поданої інформації до Центру та моніторинг діяльності бюро правової 

допомоги; 

3.2.4 своєчасності та ефективності виконання Центром плану роботи; 

3.2.6 ефективності та раціональності використання Центром бюджетних коштів, 

виявлення додаткових потреб. 

 

СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ БПД 

5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту БПД  

5.3.2 Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ. Підтримання в актуальному 

стані медіа-мапи 



 
 

16. РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦЕНТРІВ. 

Директор Центру Сіренко О. постійно проводить аналіз з питань: 

5.5.1 Організація системного аналізу звернень по БПД  

5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих доручень) 

5.5.3 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу 

5.5.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів 

5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ 

5.5.6 Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД 

5.5.7 Аналіз показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на території; 

постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів, кількість 

суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ відбування покарань, 

психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 Ш РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 За період з 01 липня по 30 вересня 2019 року ( ІІІ квартал ) Харківським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 

що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3947 звернень 

клієнтів, 3504 особам було надано правову консультацію, 443 з яких написали письмову 

заяву про надання БВПД. 

 

№ 

за/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових заяв 

про надання 

БВПД 

1 відділ правопросвітництва 

та надання БПД 
1097 877 220 

2 відділ "Балаклійське бюро 

правової допомоги" 

 

180 

 

153 27 

3 відділ "Вовчанське бюро 

правової допомоги" 
191 178 13 

4 відділ "Дергачівське бюро 

правової допомоги" 
310 283 27 

5 відділ "Зачепилівське бюро 

правової допомоги" 
34 34 0 

6 відділ "Зміївське бюро 

правової допомоги" 
376 371 5 

7 відділ "Золочівське бюро 

правової допомоги" 
141 137 4 

8 відділ "Ізюмське бюро 

правової допомоги" 
495 422 73 

9 відділ "Красноградське бюро 

правової допомоги" 
319 294 25 

10 відділ "Люботинське бюро 

правової допомоги" 
214 178 13 

11 відділ "Мереф'янське бюро 

правової допомоги" 
150 139 11 

12 відділ "Нововодолазьке бюро 

правової допомоги" 
206 191 15 

13 відділ "Харківське бюро 

правової допомоги" 
234 221 13 

14 Разом по МЦ 3947 3504 443 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 444 рішень 

про надання БВПД та надано 146 доручення адвокатам та 319 наказів штатним 

працівникам ( складання процесуальних документів та представництво інтересів у суді) 

 В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 314 (8 % ), спадкового 336 (9% ), сімейного 761 ( 19% ), медичного 

20 (0,5% ), трудового 182 ( 5% ), адміністративного 168 ( 4% ), земельного 208 ( 5% ), 

договірного 177 ( 6% ), житлового 459 ( 12% ), іншого цивільного 663( 17% ) (питання 



окремого провадження, стягнення матеріальної та моральної шкоди тощо), виконання 

судових рішень 118 ( 3% ), неправових питань 20 ( 0,5% ), інших 521 ( 13%). 

 

 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання 

 
 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за статтю 
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Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за віком 

 
 

 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта 

 

 
 

  

 

до 18 років
1%

від 18 до 35 
включно

21%

від 35 до 60 
включно

45%

понад 60
33%
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14%2%

20%

2%

5%

3%

1%

малозабезпечені особи

інваліди

діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту

внутрішньо переміщені особи

біженці

ветерани та убд

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

засуджені



 

 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за ІІІ квартал 2019 

року було: 

• здійснено 28 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 118 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

під час роботи мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 428 особи (292 осіб - дистанційні пункти, 136 особі - мобільні пункти); 

• надано методичну допомогу 21 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

• проведено 196  правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 76 інформаційних матеріали з питань надання БПД 

• надано 332  клієнту доступ до електронних сервісів Мінюсту. 

 

 

№ 

з/п 

Назва МЦ 

та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електроних 

сервісів МЮ 

Кількість 

ЗМІ 

1 відділ 

правопросвіт

ництва та 

надання БПД 

7/38 4/29 2 14 189 3 

2 відділ 

"Балаклійськ

е бюро 

правової 

допомоги" 

4/7 5/15 1 12 7 3 

3 відділ 

"Вовчанське 

бюро правової 

допомоги" 

5/16 11/25 2 26 9 19 

4 відділ 

"Дергачівське 

бюро правової 

допомоги" 

2/7 27/76 2 10 11 8 

5 відділ 

"Зачепилівсь

ке бюро 

правової 

допомоги" 

2/4 3/9 1 5 0 1 

6 відділ 

"Зміївське 

бюро правової 

допомоги" 

7/19 7/21 2 26 3 6 



7 відділ 

"Золочівське 

бюро правової 

допомоги" 

4/7 10/22 1 14 2 9 

8 відділ 

"Ізюмське 

бюро правової 

допомоги" 

2/15 17/34 2 34 42  1 

9 відділ 

"Красноградс

ьке бюро 

правової 

допомоги" 

1/2 15/37 2 12 8 21 

10 відділ 

"Люботинськ

е бюро 

правової 

допомоги" 

2/4 5/10 1 10 3 2 

11 відділ 

"Мереф'янсь

ке бюро 

правової 

допомоги" 

2/6 4/8 1 6 12 1 

12 відділ 

"Нововодолаз

ьке бюро 

правової 

допомоги" 

2/8 8/20 2 21 17 1 

13 відділ 

"Харківське 

бюро правової 

допомоги" 

1/3 2/6 2 6 29 1 

14 Разом по МЦ 28/136 118/292 21 196 332 76 

 

 

 

 

 

 

 


