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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 соціальновразливим 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.
03 квітня 2019 року фахівцем відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги" було
здійснено робочу зустріч з працівниками КУ "Мереф'янський центр надання соціальних
послуг". В рамках даного заходу були обговорені питання безоплатного забезпечення осіб
ліками.

08 квітня 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. було проведено робочу зустріч начальником Зачепилівського відділу реєстрації
речових прав на нерухоме майно, та обговоренно питання подальшої співпраці, а також
можливості безкоштовної видачі видачі витягу з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.

09 квітня 2019 року Гримашевич Ю., фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» в приміщенні відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» в рамках
національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію для
суб’єктів пробації на тему: «Порядок оформлення паспорта громадянина України».
Метою лекції було роз’яснити порядок та умови заміни паспорта зразка 1994 року на IDкартку та як користуватися електронним сервісом підрозділу ДМС, щоб записатися в
чергу для оформлення документа, заздалегідь заповнивши всю необхідну інформацію, а
також сплатити послугу онлайн.

10 квітня 2019 року працівником відділу "Мереф'янське бюро правової допомоги"
Гогіним В. було здійснено робочу зустріч з працівниками КУ "Мереф'янський центр надання
соціальних послуг". В рамках даного заходу були обговорені питання порядку оформлення
паспорта громадянина України.

11 квітня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками Вовчанської РС ГУ ДМС України в Харківській
області було проведено круглий стіл на тему «Порядок оформлення паспорта громадянина
України». В ході заходу були обговорені всі актуальні питання, з якими стикаються
більшість громадян при отриманні, зміні паспорту. По закінченню заходу було вироблено
стратегію подальшої співпраці.

12 квітня 2019 року фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Обідою О. у Нововодолазькому РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області за участю працівника
Нововодолазького БПД проведено робочу зустріч. Обговорено тему правоосвітньої
кампанії «Відповідальне батьківство», а також висвітлено основні напрямки проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».

22 квітня 2019 року Дзьонь О., фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» в рамках тематичного тижня - «Права туристів. Правові аспекти відпочинку
на природі» провела правопросвітницький захід для секретарів старостинських округів
Золочівської територіальної громади. З метою підвищення рівня обізнаності громадян про
наслідки спалювання сухої рослинності та притягнення до адміністративної
відповідальності порушників, відбулась тематична зустріч на тему: «Адміністративна
відповідальність за спалювання сухої рослинності» . У ході заходу посадові особи були
поінформовані про особливості реалізації природоохоронного законодавства та про
штрафи за порушення правил охорони природи. Під час зустрічі було наголошено, що

спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки норм чинного законодавства,
а саме: статті 50 Конституції України, статей 9 та 12 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», статті 16 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря», пунктів 3.6.14., 3.7.4. Правил утримання жилих будинків та
прибудинкових територій, пунктів 3.6., 6.4.2. Правила утримання зелених насаджень у
містах та інших населених пунктах України, Закону України «Про благоустрій в населених
пунктах». Після закінчення заходу учасники обмінювалися думками, висловлювали свої
думки щодо правил утримання зелених насаджень. Під час заходу присутніх також було
поінформовано про загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»,
що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової
допомоги.

22 квітня 2019 році на базі Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду в
Харківській області працівником відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником
Олегом спільно із заступником начальника Зміївського районного відділу державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області
Нагорною Оленою для пенсіонерів та всіх відвідувачів пенсійного фонду прочитано лекцію
на тему: «Захист прав пенсіонерів та людей похилого віку». Всім присутнім, які виявили
бажання отримати консультації фахівцем бюро було надано вичерпні відповіді на
поставлені питання та надано буклети із контактами Бюро та Центру.

22 квітня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками Вовчанського районного суду Харківської області було
проведено робочу зустріч, під час якої були обговорені такі теми, як «Права туристів»,
«Правові аспекти відпочинку на природі громадян», «Відповідальність за вилов риби,
порушення вимог пожежної безпеки в лісах, самовільне збирання рослин, занесених до
Червоної книги України, спалювання сухої трави». По закінченню робочої зустрічі було
вироблено стратегію подальшої співпраці.

24 квітня 2019 року П’ятак С., фахівчинею відділу «Золочівське бюро правової
допомоги, в межах тематичного тижня права – «Авторське право та суміжні права»,
спільно із спеціалістами центру надання адміністративних послуг Золочівської районної
державної адміністрації Харківської області, з метою підвищення рівня обізнаності
громадян про типові порушення авторського права на фотографічні зображення та
механізм захисту від таких порушень було проведено правопросвітницький захід на тему:
«Як захистити авторство на фотографію.» В ході заходу говорили про те, що можна
зробити, аби убезпечити себе, як творця авторського продукту, адже громадяни не зовсім
правильно розуміють, що це таке. Авторське право з появою цифрової фотографії, яку
зараз надзвичайно легко зробити через сучасні фотографічні засоби, які є в кожного
пересічного громадянина, зазнають суттєвого порушення, а тому актуальною є проблема
захисту авторських прав особи, яка зображена на фотографії та самого фотографа. Під
час зустрічі обговорювали, кого і як можна фотографувати й знімати, а потім
публікувати, щоб це було в межах закону.

24 квітня 2019 року працівникця відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Волкова А. за участю головного спеціаліста відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління
юстиції у Харківській області провели інформаційну правоосвітницьку зустріч для фахівців
Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості. У ході зустрічі
розглядалися основні напрями вищезазначеного проекту: «Послуги ЦНАП: зручно та
швидко», «Чужих дітей не буває», «Стоп булінг!», «Відповідальне батьківство». Також
було надано інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо он-лайн сервісів Міністерства
юстиції України, повідомлено про призначення цих сервісів для спрощення життя громадян
шляхом забезпечення їх сучасними і зручними послугами, які можна отримати в мережі
Інтернет.

26 квітня 2019 року з нагоди Дня охорони праці працівники відділу «Ізюмське бюро
правової допомоги» Хотетовська Т. та Стьопичкіна С. проводили інформування населення
щодо положень трудового законодавства в сфері охорони праці, а також про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»», можливість
отримання безоплатної правової допомоги.

13 травня 2019 року фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Управління соціального захисту населення Балаклійської
районної Державної адміністрації в рамках національного правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію на тему: «Охорона материнства та сім’ї
(декретна відпустка/додаткова відпустка для матері/батька). Відповідальне
батьківство». Під час лекції було роз’яснено права вагітних жінок, як тих що перебувають
у трудових відносинах та і тих, що не працюють, та порядок отримання додаткових
відпусток для матері/батька.

13 травня 2019 року в межах тематичного тижня права - «Охорона материнства
та сім’ї», працівницею відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. було
проведено бесіду спільно із працівниками Золочівського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Відповідальне батьківство. Особливості виїзду
дитини за кордон». Учасники заходу були ознайомлені з особливостями виїзду
неповнолітніх громадян за межі України у супроводі мами і тата, одного з батьків або з
іншими членами сім’ї, а також про найбільш актуальні питання і проблеми, що
супроводжують вивезення дитини за кордон, відповідно до Правил перетинання
державного кордону громадянами України, розглядались випадки, за яких згода батька при
вивезенні дитини за кордон не потрібна та як вивезти дитину за кордон, якщо батько
проти. Крім того, всіх присутніх було поінформовано про загальнонаціональний
правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я маю право!» у співпраці з
системою безоплатної правової допомоги та залишені відповідні інформаційні матеріали,
а також плакати на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії.

16 травня 2019 року спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю., в приміщенні Зачепилівського бюро правової допомоги разом 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: «Стягнення аліментів. Зміна прізвища дітей», окрім цього
обговорювалось питання «Відповідальне батьківство» та стосовно реалізації
загальнопросвітницького заходу «Я МАЮ ПРАВО!»

20 травня 2019 року працівником відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
Дзьонь О. приймала участь у робочій зустрічі, що проводилась на базі Золочівської
районної державної адміністрації Харківської області під егідою керівництва Управління
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській
області за участю секретарів старостинських округів Золочівської об’єднаної
територіальної громади, представників юридичних служб та державного реєстратора
Золочівської РДА. В ході заходу обговорювалось питання захисту аграріїв від спроб
рейдерських захоплень земель і зібраного врожаю, швидкого й ефективного реагування на
будь-які незаконні дії щодо протиправного захоплення майна аграріїв та реагування на
випадки порушень прав землевласників і землекористувачів, а також обговорювались
актуальні питання у сфері реєстрації громадських формувань, державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Учасники отримали консультації, інформаційні
та методичні матеріали.

20 травня 2019 року працівники відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Ярошенко Н. та Волкова А. приєдналися до святкових заходів, присвячених до Дня
вишиванки в Україні. Враховуючи отримані запрошення від Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної
адміністрації для підопічних Терцентру традиційно була доведена актуальна для них
правова інформація, а саме: їм нагадали про те, що з 1 травня 2019 року набрала чинності
стаття Закону України «Про житлово-комунальні послуги» про сплату пені у разі
несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. З метою недопущення
зайвих фінансових витрат було детально розказано про розмір пені, а також про умови її
нарахування та сплати.

З цього ж питання були поінформовані також працівники Державної казначейської
служби України у Дергачівському районі Харківської області.

21 травня 2019 року в рамках відзначення Дня сім’ї на базі відділу ДРАЦС по
Дергачівському та Золочівському району з метою належної реалізації Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» за участю працівника відділу
«Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. відбулося засідання круглого столу на
тему: «Протидіємо домашньому насильству разом» спільно з представниками поліції,
спеціалістами Золочівського районного центру соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді,
інших соціальних служб та фахівців відділу ДРАЦС по Дергачівському та Золочівському
району. Під час заходу обговорювались функції та повноваження державних структур,
установ та організацій, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства,
види домашнього насильства, відповідальність за вчинення домашнього насильства,
основні заходи, що застосовується до особи, яка вчинила домашнє насильство.
Фахівець бюро розповіла порядок надання безоплатної правової допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та насильства за ознаками статі, навела
перелік документів, які підтверджують статус зазначених осіб. Усім учасникам заходу
також було роз'яснено, що послуги, які надаються відділом, є безкоштовними та
конфіденційними.
Під час заходу присутніх також було поінформовано про загальнонаціональній
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги.
За підсумками семінару учасники узгодили спільні кроки щодо співпраці у напрямку
протидії та профілактики домашнього насильства.

22 травня 2019 року в рамках тематичних тижнів права працівником відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І. проведено робочу зустріч з
начальником відділу освіти Красноградської РДА Антоніною Туровою. Під час зустрічі
було обговорені питання пов'язані з порядком зарахування дітей у перший клас та надані
інформаційні буклети.

23 травня 2019 року у Зміївському геріатричному пансіонаті, окрім загального
переліку послуг, можна отримати і правову допомогу. Саме з метою надання безоплатної
правової допомоги та у межах реалізації загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Десятником О., працівником відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» спільно із працівниками Зміївського управління пенсійного фонду та Управління
соціального захисту населення Зміївської РДА здійснено виїзд до Комунальної установи
«Зміївський геріатричний пансіонат». З мешканцям пансіонату начальником бюро
проведено інформаційно-роз’яснювальну бесіду на тему: «Соціальний захист людей
похилого віку». Підопічним лікувального закладу 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. Після проведення бесіди Олег
Десятник провів індивідуальне консультування громадян.

23 травня 2019 року працівником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками Вовчанського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді проведено робочу зустріч, під час якої було обговорено : «Порядок
оформлення аліментів на дітей», «Розмір аліментів на дитину», «Відповідальність за
несплату аліментів», «Порядок та підстави отримання допомоги одиноким матерям». По
закінченню робочої зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці.

27 травня 2019 року в рамках тематичних тижнів права працівником відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І. проведено робочу зустріч зі
старшим інспектором сектору моніторингу Красноградського ВП ГУ Національної поліції
в Харківській області Ольгою Машковою. Під час зустрічі було обговорені питання
пов'язані з забороною паління в громадських місцях та відповідальність за дане
правопорушення, а також надані інформаційні буклети на правову тематику.

28 травня 2019 року з нагоди Дня захисту дітей працівник відділу «Ізюмське бюро
правової допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні в Ізюмській міській
бібліотеці разом зі спеціалістами Ізюмського міського ЦСССДМ правопросвітницького
заходу для дітей. Діти змогли отримати «Паспорт прав дитини» та дізнатись про свої
права з буклету «Правові орієнтири для кожної дитини»

30 травня 2019 року, в рамках проведення Тижня права з нагоди відзначення Дня
захисту дітей, працівник відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова М. спільно
з працівниками Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного
стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області, Вовчанського
районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у Харківській області провели круглий стіл на тему: «Відповідальне батьківство»
- ініціатива Уряду, спрямована на те, щоб українські діти стали більш захищеними, а
батьки - відповідальними. Під час бесіди були обговорені наступні питання: права дитини
на аліменти; порядок отримання податкової знижки на розвиток дитини; правила виїзду
з дитиною за кордон; ініціатива «Муніципальна няня» - порядок відшкодування витрат на
няню для дитини до 3 років.

30 травня 2019 року з нагоди Дня захисту дітей працівник відділу «Ізюмське бюро
правової допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні в Ізюмській міській
бібліотеці бесіди з неповнолітніми, що засуджені до покарання не пов’язаного з
позбавленям волі. Неповнолітні, що засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням
волі змогли дізнатись про свої права з буклету «Правові орієнтири для кожної дитини».

04 червня 2019 року працівник відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Управління соціального захисту населення Балаклійської
районної Державної адміністрації в рамках національного правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» було проведено лекцію на тему: «Перебування дітей у дитячих
таборах». Під час лекції було роз’яснено порядок приймання та відрахування дітей до

дитячого табору та відповідальність працівників дитячого закладу за збереження
життя та здоров'я дітей.

06 червня 2019 року Золотухіною І., фахівчинею відділу «Красноградське бюро
правової допомоги» до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища було
проведено семінар на тему: «Видалення зелених насаджень (дерев, кущів, квітників) на
території населеного пункту» для підопічних відділення денного перебування
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Красноградського району.

12 червня2019 року П’ятак С., працівницею відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» напередодні професійного свята Дня медичного працівника та з метою
проведення правопросвітницької роботи в лікувальних установах провела
правопросвітницький захід для сімейних лікарів первинної медицини Золочівської ЦРЛ на
тему: «Захист прав медичних працівників». Під час заходу працівник бюро розповіла
присутнім про їх професійні права та обов’язки, алгоритм дій при порушенні трудових
прав, зокрема, порядок стягнення невиплаченої заробітної плати та поновлення на роботі
в разі незаконного звільнення. Фахівець бюро звернула увагу присутніх на законодавчо
закріплену можливість медичних працівників захищати професійну честь та гідність в
судовому порядку.
Також працівник бюро розповіла присутнім про роботу бюро, види правових послуг, які
надає бюро, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової
допомоги. Медичним працівникам були надані буклети та інформаційні картки з
контактними номерами бюро.

13 червня 2019 року Десятник О., працівник відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» в приміщенні відділу «Зміївське бюро правової допомоги» проведено круглий
стіл «Взаємодія гілок влади, державних та громадських інституцій заради дотримання
прав людини». Головною метою круглого столу було обговорення проблемних питань

щодо стану правової допомоги свідомості громадян області, їх спроможності захищати
свої права та окреслення основних напрямів взаємодії органів державної влади, місцевого
самоврядування, громадських організацій та системи безоплатної вторинної правової
допомоги у сфері забезпечення дотримання прав людини та пошук дієвих механізмів
вирішення питань, які виникають в ході такої роботи. В роботі круглого столу прийняли
участь начальник Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
Головного управляння Пенсійного фонду України в Харківській області Лісовий О. П.,
заступник начальника Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
Головного управляння Пенсійного фонду України в Харківській області Слонь К. С.,
головний спеціаліст Зміївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного
стану Гарагата О. Г., начальник Зміївського районного відділу державної виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції в харківській області
Пономарьова А. О., старший інспектор Зміївського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області Рєпніков Є. В., психолог Зміївського
районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області
Кокошнікова Н. І.

14 червня 2019 року працівниця відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьова М. прийняла участь у засіданні Координаційної ради з питань запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території
Вовчанського району Харківської області. В ході заходу обговорили алгоритм спільних дій
по взаємодопомозі мешканцям Вовчанського району, постраждалим внаслідок домашнього
насильства, визначили порядок обов’язків всіх задіяних служб району, а також розібрали
порядок застосування заборонного і обмежувального приписів, спрямованих на негайне
припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я
постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого
насильства. При кінці засідання було вирішено створити мобільну групу соціальнопсихологічної допомоги при районному центрі соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді,
до якого будуть входити кваліфіковані спеціалісти, які зможуть надавати якісну
психологічну, роз’яснювальну, соціальну допомогу громадянам, постраждалим від
фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства у сім’ї.

20 червня 2019 року фахівчиня відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіна І. з метою налагодження комунікації та співпраці з провайдерами безоплатної
правової допомоги було прийняла участь у LII сесії VII скликання Красноградської районної
ради, де виступила з доповіддю про потреби громади та правові проблеми, з якими
звертаються до бюро правової допомоги, а також про роботу бюро та взаємодію з

органами місцевого самоврядування.

25 червня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь
О. провела правопросвітницький захід, присвячений Дню Конституції, на базі Золочівської
центральної бібліотеки для працівників бібліотечної системи. Під час проведення заходу
учасники ділилися власною думкою щодо дієвості основних засад Конституції, було
обговорено процес реформ, які нині запроваджуються в Державі. В процесі роботи
присутніми обговорювалися нововведення, зміни в законодавстві, також присутні були
ознайомлені з проектами Міністерства юстиції України, які спрямовані на поліпшення
умов життя громадян країни та є доповненням до норм, прописаних в самій Конституції.
Під час заходу присутніх також було поінформовано про загальнонаціональній
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги.
Після закінчення заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги. В індивідуальному порядку громадяни зверталися з актуальних питань.
Працівник бюро надала роз’яснення та консультації 4 громадянам на поставлені питання.

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню,
затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю.
23 квітня 2019 року фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Обідою О. була організована робоча зустріч з працівниками Нововодолазького районного
відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській області. В
ході заходу були обговорені теми: «Чужих дітей не буває», «Стоп насильство»,
«Відповідальне батьківство», а також шляхи реалізації проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!».

25 квітня 2019 року з метою результативного вирішення проблеми виховання та
всебічного розвитку дітей, забезпечення інтересів кожної дитини, яка зростає та
виховується в сімейному оточенні, реалізації її права на життя, охорону здоров’я, освіту
та соціальний захист в малій залі Золочівської районної державної адміністрації було
проведено чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини за участю заступника
фахівчині відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. На засіданні комісії
розглядались питання про поновлення батьківських прав мешканкою села Рясне, стан
виконання батьківських обов’язків щодо до дітей та затвердження індивідуальних планів
соціального захисту дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей Золочівської
районної державної адміністрації Харківської області. Всі питання винесені на розгляд
комісії були детально вивчені та обговорені. За підсумками роботи комісії були прийняті
відповідні рішення, спрямовані на захист прав та інтересів дітей.

06 травня 2019 року спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю., було проведено робочу зустріч з адміністрацією Зачепилівської РДА, в ході
якої обговорювались питаня правових потреб громади, а також питання щодо подальшої
співпраці.

07 травня 2019 року відбулася робоча зустріч представника відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Пілюгіна Д. з працівником Управління праці та
соціального захисту населення Красноградської РДА. Під час зустрічі було обговорено
правовий захист та пільги для учасників бойових дій, поінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується
Міністерством юстиції України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, а
також поширено інформаційні буклети.

11 травня 2019 року фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Обідою О. була організована робоча зустріч з працівниками Нововодолазького районного
відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Харківській області. В

ході заходу були обговорені наступні теми: «Шлюб за добу», «Захист прав та свобод
вразливих верств населення», а також шляхи реалізації проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!».

16 травня 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. було проведено зустріч з юристконсультом Зачепилівської РДА, та проведено
спільне складання плану для подальшого засідання комісіїї МКМР, а також обговорено
деякі питаня щодо наділу земель запасу громадянам Зачепилівського району для ведення
особистого сільського господарства.

21 травня 2019 року - «Безпечне та здорове майбутнє праці» - лекція на таку тему
була проведена в управлінні праці та соціального захисту населення Красноградської РДА.
Спікерами виступили: Лілія Йолкіна та Ірина Золотухіна (фахівчині Центру), Світлана
Гонтар (начальниця УПСЗН Красноградської РДА). Обговорені питання ведення основної
документації з питань охорони праці на підприємств, гарантій і пільг працівникам,
зайнятим на роботах з небезпечними і шкідливими умовами праці.

21 травня 2019 року фахівчині Центру Лілія Йолкіна та Ірина Золотухіна провели
робочі зустрічі з представницями установ міста Красноград - начальником управління
праці та соціального захисту населення Красноградської РДА Світланою Гонтар та
начальником загального відділу Красноградської районної ради Любов’ю Поляковою, в ході
зустрічі вирішувались питання, як охопити якомога більше мешканців громади послугами
системи БПД?

23 травня 2019 року працівником відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Обідою О. у Нововодолазькому РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області проведено робочу
зустріч. Обговорено основні положення Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству”, про форми домашнього насильства (фізичне, сексуальне,
економічне, психологічне), порядок притягнення кривдників до відповідальності та її види,
про повноваження державних установ та організацій, які надають допомогу
постраждалим, а також обговорені основні напрямки проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!».

30 травня 2019 року працівниця відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьова М. провела робочу зустріч з працівниками Вовчансько-Великобурлуцького
об’єднаного районного військового комісаріату. В ході бесіди, були обговорені актуальні
питання, які виникають під час роботи з військовослужбовцями, військовозобов'язаними.
Додатково було роз’яснено присутнім про порядок надання бюро/центром безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги громадянам Вовчанського району Харківської
області, в тому числі ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Крім того, на передодні
Дня захисту дітей, не можливо було уникнути та нагадати слухачам, в рамках
інформаційної компанії загального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,
«Відповідальне батьківство» про гарант захисту прав дітей, відповідальність батьків, у
разі недобросовісного утримання, виховання дитини, про підстави та порядок нарахування
аліментів у 2019 році, відповідальність за несплату аліментів, підстави для застосування
обмежень до боржників. По закінченню зустрічі, було обговорено подальший напрямок та
алгоритм дій взаємодії між установами, а громадяни мали змогу отримати консультації
з різних питань, в рамках роботи дистанційного пункту консультування бюро.

04 червня 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. було прийнято участь у робочій зустрічі разом з працівниками Головного
тереторіального управління юстиції у Харківській області щодо реалізації
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», яка пройшла за участі представників

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, де з присутніми
поспілкувалися щодо стягнення аліментів в порядку наказного провадження, заходів впливу
на злісних неплатників аліментів, протидії булінгу, податкової знижки на розвиток
дитини, послуги “муніципальна няня”, законодавчі засоби захисту прав дітей та жінок,
порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги тощо.Крім того, з
представниками районної державної адміністрації обговорювалися питання діяльності
районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Також
в Історико-краєзнавчому музеї селища Зачепилівка було проведено інформування про
напрямки правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, механізми реалізації та
захисту прав громадян, порядок виконання рішення суду.

19 червня 2019 року фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” Волкова
А. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,
метою якого є підвищення правової культури та правової свідомості населення, для
відвідувачів дитячої бібліотеки Токарівської сільської ради Дергачівського району провела
правову бесіду на теми: «Права дитини» та «Протидія Булінгу!», під час якого діти були
поінформовані про способи захисту їхніх прав і змогли отримати відповідні інформаційні
матеріали Міністерства юстиції України.

25 червня 2019 фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги» був
проведений правопросвітницький захід у Громадській організації «Совет ветеранов
України», де учасникам ГО були висвітлені питання: пильності при укладанні угод,
особливості обчислення субсидії. Після заходу,1 особі була надана індивідуальна
консультація з пенсійного питання

.

.

26 червня 2019 року на передодні свята дня Конституції України фахівцем відділу
«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. була організована робоча зустріч з
працівниками Нововодолазького районного відділу ДРАЦС Головного територіального
управління юстиції у Харківській області, в ході якої були обговорені теми: «Стоп булінг»,

«Поїхати з дитиною за кордон-легко!» та щодо ефективного інформування громадян про
реалізацію та захист їх прав, гарантованих Конституцією України.

26 червня 2019 року на передодні свята Дня Конституції України в Нововодолазькому
РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області за участю працівника відділу «Нововодолазьке бюро
правової допомоги» Пілюгіна Д. проведено робочу зустріч на тему: «Європейська
інтеграція», Магістральні напрямки правопросвітницького проекту МЮУ «Я МАЮ
ПРАВО!», інформування громадян про реалізацію та захист їх прав, гарантованих
Конституцією України».

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!»

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 Вовчанському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» в Харківській
області;
- у Вовчанській Державній нотаріальній конторі в Харківській області;
- у Вовчанському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Харківській області;
- - Правові консультації можна отримати жестовою мовою;
- - Відновне правосуддя для дітей: перші успішні кейси;
- - Канадський досвід правової допомоги для України;
- у Вовчанській районній філії Харківського обласного центру зайнятості,
- у Старицькій сільській раді Вовчанського району Харківської області;
- у Позаміському закладі оздоровлення та відпочинку "Барвінок";
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:
Дергачівської міської ради та Дергачівської районної адміністрації
–
"Про виконання рішення суду";
–
“Про працевлаштування”;
–
“Про безоплатну правову допомогу”;
–
“Я маю право голосу”;
–
"Участь у роботі виборчої комісії";
–
"Включення у списки виборців на закордонних виборчих дільницях";
–
“Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси”;
–
“Голосування виборців за місцем перебування”;
–
“Порядок включення до списку виборців”;
–
“Способи оскарження порушень виборчих прав”;
–
“Як змінити місце голосування?”;
–
“Як взяти участь у виборах Президента України?”;
–
“Про види правопорушень та відповідальність на виборах Президента
України”;

–
–
–
−
−
−
−
−
−

–
–
–
–
–
–
–

“Про порядок стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка
продовжує навчання”;
“Про офіційне працевлаштування”;
“Про самовільне зайняття земельної ділянки”;
«Про пільги для учасників бойових дій» “Про порядок надання медичних послуг ВПО”
“Про права вагітної жінки у пологовому будинку”;
“Чужих дітей не буває”;
“Стоп булінг”;
“Відповідальне батьківство”;
“Виїзд із дитиною за кордон”
http://dergachi-mr.gov.ua/publichna-informatsiya/aktualna-informatsiia
Вовчанського районного суду Харківської області
- Правові консультації можна отримати жестовою мовою;
- Відновне правосуддя для дітей: перші успішні кейси;
- Канадський досвід правової допомоги для України;
«Оголошено конкурсний відбір тренерів;
«Факти про удосконалення системи безоплатної правової допомоги»;
«Система БПД посилює медіацію у сімейних та спадкових спорах»;
Безоплатне забезпечення ліками.

Люботинської міської ради на тему: «Як голосувати на виборах у разі
відсутності зареєстрованого місця реєстрації проживання (прописки)?»

http://lubotin-rada.gov.ua/news/id/2565
міста Ізюма розміщувалась інформація на тему:
«Як змінити місце голосування»
http://city-izyum.gov.ua/yak-zminiti-misce-golosuvannya/
«Охорона праці неповнолітніх»
http://city-izyum.gov.ua/okhorona-praci-nepovnolitnikh/
Красноградської міської ради та Красноградської державної адміністрації були
поширені інформаційні матеріали та висвітленна інформація про проведені заходи:
24.04.2019 року http://krasnograd-rada.gov.ua// «Охорона природи»
08.05.2019 року http://krasnograd-rada.gov.ua// «Разова грошова допомога УБД»
14.05.2019 року http://krasnograd-rada.gov.ua/2019/05/14/10318/ «Скажи булінгу «Ні»
20.06.2019http://krasnograd-rada.gov.ua/wp-content/uploads/ «Безпечне донорство
крові»
21.05.2019- http://krasnograd-rada.gov.ua/ «Безпечне та здорове майбутнє праці»
29.05.2019 - http://krasnograd-rada.gov.ua/«Деякі питання розірвання шлюбу»
05.06.2019- http://krasnograd-rada.gov.ua/«Українським батькам, які перебувають в
розлученні, стало простіше вивозити своїх дітей за кордон»
Зміївської міської ради Харківської області
28.05.2019 року – «Скажи булінгу «НІ!»

http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-vzakonodavstvi/1093-skazhi-bulingu-ni.html
28.05.2019 року Врегулювання сімейних та спадкових спорів за допомогою медіації
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovoji-dopomogi/zminy-vzakonodavstvi/1094-vrehuliuvannia-simeinykh-ta-spadkovykh-sporiv-za-dopomohoiumediatsii.html
Золочівської районної державної адміністрації
«Відповідальне батьківство»
«Охорона материнства та сім’ї»
«Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухи»
«Виїзд з дитиною за кордон»
«Відповідальне батьківство»
«Стоп булінг»
«Чужих дітей не буває»
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
У рекламно-інформаційному щотижневику «Комерсант» було опубліковано:
-

25.04.019року у № 14 «Охорона природи»

-

09.05.2019 року у № 15 «Разова грошова допомога УБД»

-

16.05.2019року у № 16 «Скажи булінгу «Ні»

-

23.05.2019 року № 17 «Безпечне та здорове майбутнє праці»

-

23.05.2019 року у № 17 «Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога
по вагітності та пологах»

-

30.05.2019 року у № 18 «Деякі питання розірвання шлюбу»

-

06.06.2019 року у № 19 «Українським батькам, які перебувають в розлученні,
стало простіше вивозити своїх дітей за кордон»

-

13.06.2019 року № 20 «Ставай присяжним - бери участь у здійсненні правосуддя»

-

20.06.2019 року № 21 «Безпечне донорство крові»

В черговому випуску газети “Вісник Дергачівщини” була розміщена актуальна
інформація щодо застереження громадян від телефонного шахрайства, в якій детально
освітленні питання про найпоширеніші види такої протиправної діяльності і надані
практичні поради, як не потрапити на гачок телефонних шахраїв.

В соціальних мережах розміщена інформація про діяльність Центру:
1) https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114/81057042265
2310/?type=3&theater
2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2285408858381561&id=19818
87348733715&__xts__%5B0%5D=68.ARDsdC5MNHPE3vhnXxJ5wE58L4WhY2sT72
bABLiO25OA9uA5jo4tRBMVkypNo3PW51y-mNhSoER2qFRsy8BoVW9OK0qL03MHZ_7UGBzM7jIBK7nhVUlquUaZW8MjXIySS991EA2SIpgio
3O7ie9B5zEzI2IxZ4SE4sGIV6B79GeOPEdNfIEoMpjMum_dhBfGsoS708oVGTY2p4ILcbQmr8p7uU9EakXnGWV0TXZEI
CRsKCnTznPPU5bLPzIrkZARFop85VZwDgnap6eDxMBCelo7yzxF3Fo-

JZzJaXIKOhy3gi40bdJGpDBbwbk7wyLWVS6PFUqGF3R9t9nzwZ5hxRyAl&__tn__=-R
3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2285409298381517&id=19818
87348733715&__xts__%5B0%5D=68.ARAu5L28o2V0qnC9SN59mEuSZNT5wCm228
26qCcUhEqRYr8nBPcEXqMqLaYugWmpdiX6iXoseratoUp9Et4ZHsjdAtLTmlubHP6cY
zXYFKzAC0LKIcAAirjAUkZqOL2jQyncNZvIlbNfN508FmV7BEMF5_VQF4RrT4EuYlPvIlpAiEmBKjDdbeieOrRzbI1Tvl2sSMU6jEeGzFFEql1kCaCZGdpuIUKGBseB2IfqzIY_VXCypFRzNhyYNgil14iy
drTwX1fNEnqGGHppUd40EfDtuFoTZxf_Q03sESfXIn6JLdAp0Bpk2vvUaYkvGp3htucF-l0OUELqEPBRPf6n8Uj&__tn__=-R
4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2289132044675909&id=19818
87348733715&__xts__%5B0%5D=68.ARDQwJ0iT7QPRwdSDn1SRtcrzogf3UfXjcfiFjSz7aRsPA3zN4yjb9nfnBvM8OjNLSe1lprg_4ZARluBXsUPqqQ7R3ddmjY7
WDVD-okNlw1QiSUZw6s3X_m1ExjzdXMVf72TlKONXQ1vafBdER7ZAz1lBf1e0DGrNQG5RIxyD9TkpkBJZmi3Wm5IsoGtMi8iTtkdjIgZ1QwIKgXIkH9dPprDR4f9OLe4AfehKUqT1sN
CzJpRl8jxiwLTJgSEW2BYOS_uOYu0LfvqwtY_H6yqLyDPJHmK7AcEbScD9UdYwnkL
NjbVzfpRIiZM7fjNiVaYefrQwbgCT6hIOXcFkeh_FGq7k&__tn__=-R
5) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2370388193238070&id=16073
69912873239&__xts__[0]=68.ARDE91VQVHw4DWPTTBulPwPmvyoADlfCWij7aarX
d6qRmSA1V8E7n3NoeTrCZzNEN1Ut7WTGJHkJuwtg4gJ_AOObwyDUdFAAYgCQK9
btTpR-NO14N4yb3PhagfVAgANLwNinMj00OBk6n7EdYrHJPsknNc_k7aixxCYUocbN4RgTx6tGF
CeCaXQZOpBVYsRBwytpHZqymekm2IjPNllWy8tWUxKkVDwUSb4x5U03vl5_Nie0xc
Lx8WMA19deugOZLgtx-Xk9dUfg60hkwsZugu2PmMwBLrWUz97PRVtT5ZUZtaw8pdpo2j2xnr59ZnOonCTf34q2_IDuTd4Qg5wV0aJMI&__tn__=-R
6) https://www.pfu.gov.ua/kh/113772-obgovorennya-pytan-pererahunku-pensij-taofitsijnogo-pratsevlashtuvannya-malozahyshhenyh-verstv-naselennya-na-zasidannikruglogo-stolu/
7) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2323921484530298&id=19818
87348733715&__xts__[0]=68.ARD5LBtIyhUDlP8Npuq6J9yvq_lLGpsKJ37T7YHW0E
_tiKiqAAoU6P9ZADxI-jf7IvRDdITIJv8BT-kBvsz0oJMKZKDvAVI-_Usl5rp60LpQKDAgH5Sqaweht5I_KRR8SrKUU4Nl2QEBFENwDgdbgt0JGZpSDUSftfKA7DoT1
8FIQQHFBwmVmFNiBLhhPABjcW1qQ3ZIfKawTZNJ6p4wdlyi7c7iLbwqFOBzY1hMc
WloD2mLJ0BwdmwdgrKOGsx3kPaIN9wOXWYGDDd91uXE5vDQtReqyWeVuYwp_W
sVE8xmEr6FNO5CHjtQyYnC3ZwKuttWLVyo2kfg6brQbYDGqE570XK&__tn__=-R
8) https://www.pfu.gov.ua/kh/135996-provedennya-kruglogo-stolu-vzayemodiya-gilokvlady-derzhavnyh-ta-gromadskyh-instytutsij-zarady-dotrymannya-prav-lyudyny/
9) - 27.05.2019 р. - Вовчанська районна філія Харківського обласного центру
зайнятості
Засідання
Клубу
"Побудуй
свою
кар"єру"
https://www.facebook.com/Вовчанська-районна-філія-Харківського-обласногоцентру-зайнятості-116961065309541/
10) - 30.05.2019 р. - Вовчанський ВДВС - «Спільна інформаційна компанія з нагоди Дня
захисту
дітей»
https://www.facebook.com/people/ВовчанськийВдвс/100023970932160
11) - 30.05.2019 р. - Вовчанський Рв Драцс - круглий стіл з нагоди дня захисту дітей
https://uk-ua.facebook.com/people/Вовчанський-Рв-Драцс/100025030929048
12) - 05.06.2019 р. - Пробація України - Харківська область @probation.kharkiv
фейсбук 05.06.2019 р. - #співпраця_пробація «Робоча зустріч з представниками
Вовчанського
бюро
правової
допомоги»
https://ruru.facebook.com/probation.kharkiv/
13) 06.06.2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328572581417826&set=pcb.32857280808

4470&type=3&theater семінар на тему: «Видалення зелених насаджень (дерев,
кущів, квітників) на території населеного пункту»
14) 10.06.2019- «Хто такі присяжні?»
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).
10 квітня 2019 року в прямому ефірі каналу UA: Харків Гончарова Г. прийняла
участь у програмі «Твій ранок» та розповіла як саме отримати правову допомогу

07 травня 2019 року в прямому ефірі у програмі «Твій ранок» каналу UA: Харків
Гончарова Г. розповідала, що з 01 травня 2019 року набрали чинності зміни до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», а отже на сьогодні на заборгованість, яка
виникла за несвоєчасну сплату буде нараховано пеню у розмірі 0,01 відсотка суми боргу за
кожен прострочений день.

23 травня 2019 року на інформаційно-аналітичному порталі «Харьковские известия»
вийшов інформаційний ролік, в якому Чирик С. розповів про доступ до безоплатної правової
допомоги.

http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/3477/1290185.html?fbclid=IwAR3rHeDfhkZnxwEn9pfTq0SXkSeh5O58H84RvcD9LB1y7D6A919GxNnYz4
23 травня 2019 року в прямому ефірі радіо Балаклія FM 90.5 зі слухачами спілкувався
працівник відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Денис Родін. Мова йшла про
порядок отримання мешканцями громади доступу до безоплатної правової допомоги, про
перелік послуг, які надаються Балаклійським бюро правової допомоги. Під час ефіру була

приділена окрема увага реалізації права на правничу допомогу соціально-вразливими
групами населення.

31 травня 2019 року в ефірі каналу UA: Харків у програмі «Твій ранок» Йолкіна Л.
розповідала про порядок надання послуги від держави по догляду за дитиною до 3-х років
«Муніципальна няня».

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.

1.1.10

Опитування та заміри громадської думки

24 травня 2018 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олегом
Десятником спільно із фахівцями Зміївського об'єднаного управління Пенсійного фонду
України з метою посилення правової обізнаності населення Зміївського району стосовно
захисту порушених їхніх прав, як громадян України. Також було проведено інформування,
опитування та заміри громадської думки пересічних українців. Зміївчанам було пояснено
механізм захисту прав та як їх захистити у разі порушення, відповідно до Закону України
«Про безоплатну правову допомогу». Всі проінформовані громадяни прошли анкетування,
стосовно обізнаності своїх прав та які проблеми турбують громаду. Також наголошено
хто та які послуги можна отримати звернувшись до бюро чи центру. Всіх присутніх
проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
правової допомоги. Всім особам вручено буклети та візитівки із контактами бюро та

центру.

1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
26 квітня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олегом
Десятником проведено навчання з прав людини для представників юридичних служб органів
державної влади, а саме для юриста та секретаря Зідьківської селищної ради Зміївського
району Харківської області. В ході зустрічі визначено основні проблеми, що виникають у
громадян та шляхи їх вирішення.

10 травня 2019 року з нагоди відзначення Дня охорони праці фахівчинею відділу
“Дергачівське бюро правової допомоги” Ярошенко Н. спільно з начальником Дергачівського
міськрайонного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області була проведена
правопросвітницька бесіда для секретарів сільських та селищних рад Дергачівського
району на тему: „Безпечне та здорове майбутнє праці”, під час якої присутнім були
доведені основні засади нормативного регулювання питань охорони праці з урахуванням
наявних та потенційних виробничих ризиків, збереження життя та пропагування
безпечного та здорового робочого середовища.

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 – 103 особи.

22 квітня та 14 травня 2019 року в приміщенні Красноградського районного відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області працював мобільний
пункт консультування відділу «Красноградське бюро правової допомоги». Громадянам було
надано правові консультації на поставлені ними питання. (надано 7 консультації)

24 квітня 2019 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського
обласного центру зайнятості працював мобільний пункт консультування відділу
«Красноградське бюро правової допомоги». Громадянам було надано правові консультації
на поставлені ними питання (надано 2 консультації)

16 квітня та 26 квітня 2019 року фахівцем відділу «Вовчанське бюро правової
допомоги» Уханьовою М. був проведений прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в приміщенні відділу державної виконавчої служби у Вовчанському районі
Харківської області, під час якого правові консультації з різних питань отримало 3
громадян.

02 травня та 03 травня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» Десятником О. був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті,
організованому в Зміївському районному відділі філії ДУ «Центр пробації», під час якого
правові консультації з різних питань отримали 7 громадян.

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
22 травня 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. спільно з начальником Зачепилівського відділу сім’ї та молоді Зачепилівської
РДА Семенець І.Ю. було проведено виїзд до віддалених сіл району, а саме до села Бердянка,
в ході якої була надана адресна допомога малозабезпеченій сім’ї з правових питань.

24 травня 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю., було надано адресну допомогу багатодітній сім'ї в селі Травневе, за місцем її
проживання, в ході якої були надані консультації з правових питань, які виникли у батьків
цієї родини.

28 травня 2019 року працівник Центру Гончаров В.М. надав адресну допомогу Мандрі
Г.І., яка має 1 групу інвалідності, за адресою її місця мешкання.
1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних
сферах життя
09 квітня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» в
приміщенні Іванівської сільської ради було проведено консультування жителів сільської
місцевості з метою запобігання порушених їх прав, гарантованих Конституцією України
та законами у різних сферах життя. Роз’яснено про можливість захисту порушених прав
звернувшись до бюро чи центру. Проінформовано про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні
буклети. (надано 3 особам – 4 консультації)

23 квітня 2019 року на території Зідьківської селищної ради Зміївського району
Харківської області фахівцем відділу "Зміївське бюро правової допомоги" Десятником
Олегом 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.

27 травня 2019 року працівник відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні консультування громадян з різних правових
питань в с. Оскіл та с. Капитолівка Оскільської територіальної громади Ізюмського
району Харківської області (було надано 11 консультацій 10 особам).

21 червня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» в
приміщенні Старицької сільської ради Вовчанського району Харківської області було
проведено консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушених їх
прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. Крім
того, присутнім було роз’яснено, порядок надання первинної та вторинної правової
допомоги, проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я
МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою
безоплатної правової допомоги, з поширенням інформаційних буклетів. (надано 3 особам –
5 консультацій)

25 червня 2019 року Біликом Ю., фахівцем відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» спільно з начальником відділу сім'ї та молоді Зачепилівської селищної ради
Семенець Іриною Юріївною було проведено інформування жителів с. Миколаївка
Зачепилівського району стосовно правопросвітницького заходу «ВІДПОВІДАЛЬНЕ
БАТЬКІВСТВО» та «СТОП БУЛІНГ». В ході зустрічі батьків було проінформовано про те
що несе за собою їх не обережне ставлення до дітей, та надано роз'яснення що лише
батьки відповідають за свої малолітнії дітей.

26 червня 2019 року фахівчинею відділу "Дергачівське бюро правової допомоги"
Волковою А. спільно з фахівцями Дергачівської районної філії Харківського обласного
центру зайнятості на території Малоданилівської селищної ради Дергачівського району
було проведено виїзну акцію з використанням Мобільного модернізованого центру
профорієнтації. В межах проведення комунікативної кампанії серед місцевих мешканців
було поширено інформаційні матеріали Міністерства юстиції України, а також буклети
БПД. Крім цього зі студентами Харківської державної зооветеринарної академії була
проведена правопросвітницька бесіда на тему: “Легільна зайнятість сьогодні — запорука
стабільності в майбутньому”.

1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
01 квітня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно
з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації», для засуджених
до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, було проведено лекцію на тему:
«Безоплатне забезпечення ліками», «Державні гарантії лікування рідкісних захворювань».
МОЗ України затвердило новий перелік препаратів «Доступні ліки». Відтепер для

лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми пацієнти
зможуть отримати 64 безоплатні препарати. До оновленого реєстру увійшло 258
препаратів, з них 64 є безоплатними для пацієнтів. З 01 квітня 2019 року контрактувати
аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів в рамках
програми «Доступні ліки» буде Національна служба здоров’я України. Крім того, саме з
01.04.2019 р. реімбурсація лікарських засобів здійснюється виключно за електронними
рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я. Також з липня 2019
року розпочне свою програму «Безкоштовна діагностика». Дана програма надасть змогу
за направленням свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра на безоплатній основі
отримати необхідні діагностичні та лікувальні послуги ( наприклад рентген, УЗД,
ехокардіографія серця»). Пацієнт зможе сам обирати, в якому саме медичному закладі
проходити діагностику чи здавати аналізи.

02 квітня 2019 року працівник відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак
С. провела семінар із засудженим без позбавлення волі, що знаходяться на обліку в
Золочівському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області на тему: «Кримінальна відповідальність. Суб’єкт злочину. Звільнення
від кримінальної відповідальності». Під час заходу присутніх також було поінформовано
про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», що
реалізовується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової
допомоги. У рамках цього проекту проводиться інформування громадян та надання
практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямками.
Поширення знань та освітня місія сприяє залученню громадян до правової активності та
правосвідомої поведінки. По закінченню лекції було забезпечено роботу мобільного пункту
до безоплатної правової допомоги на базі Золочівського РС філії ДУ «Центру пробації» в
Харківській області. Всім особам, що завернулися в індивідуальному порядку були надані
вичерпні консультації з застосування законодавства.

02 квітня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з засудженими, що перебувають на
обліку в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області. Присутні були поінформовані про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

02 квітня 2019 року фахівцем 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
юридичні консультації. Наприкінці зустрічі було розповсюджено інформаційно-правові
буклети. Бажаючі отримали консультації з правових питання.

03 квітня 2019 року в приміщенні Основ’янського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській фахівцем Центру Валерієм Гончаровим спільно
зі старшим інспектором Основ’янського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області капітаном внутрішньої служби Тетяною
Пікаловою для суб’єктів пробації, які перебувають на обліку відділу, проведено бесіду
профілактичного характеру на тему: «Безоплатна правова допомога». Під час бесіди
клієнти пробації мали змогу ознайомитись із Законом України «Про безоплатну правову
допомогу», який визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та
безоплатної вторинної правової допомоги. Також дізналися, хто є суб’єктами первинної
та вторинної безоплатної правової допомоги, які є види правових послуг та як саме
отримати правову допомогу. Наприкінці бесіди на всі поставлені запитання клієнти
пробації отримали вичерпні консультації.

04 квітня 2019 року в приміщенні Зміївського об’єднаного управління Пенсійного
фонду в Харківській області фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. спільно з працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр
пробації», Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області та начальником
Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду в Харківській області для пенсіонерів
прочитано лекцію на тему: «Порядок виконання рішення суду стосовно захисту дітей
війни».

09 квітня 2019 року працівник відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. спільно з працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр
пробації», для засуджених до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, проведено бесіду
на тему: «Оформлення паспорта громадянина України у разі його втрати чи
пошкодження». Разом з тим, фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» - для
підоблікових Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області
проведено інформування про проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з
поширенням інформаційних матеріалів, буклетів.

09 квітня 2019 року представники відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю та Родін Д. спільно з працівниками Балаклійського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для підоблікових провели
інформаційну лекцію на тему: «Надання правової допомоги клієнтам пробації». Мета
зустрічі - підвищення рівня обізнаності та захисту конституційних прав та свобод
громадян. З юридичної точки зору було розкрито тематику щодо захисту засудженими
особами своїх прав особисто або за допомогою безоплатної правової допомоги. Сьогодні
питання правової грамотності громадян набувають особливої актуальності, тому
важливо знати про свої права та обов’язки кожному. Під час заходу Юлією Гримашевич
було роз’яснено відмінності між наданням безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги, окреслено коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та
більш детально роз’яснено про порядок звернення за її наданням. Під час проведення даного
заходу основним завданням було показати клієнтам пробації, що захищати свої права –
реально, не страшно та не так складно, як ми звикли думати, роз’яснено алгоритм дій з
метою спонукати громадян до захисту їхніх прав.

17 квітня 2019 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області працівниками відділу спільно
з представником відділу «Красноградське бюро правової допомоги» проведено

профілактичну бесіду на правову тематику: «Прийняття спадщини, у складі якої є
нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на
майно». Захід був організований для суб’єктів пробації різних вікових категорій. Під час
бесіди учасники були поінформовані про можливі причини відсутності у спадкоємця
документів на право власності на майно, ознайомлені з порядком самостійного звернення
до суду та переліком документів, які необхідні для обґрунтування позовних вимог. Дмитро
Пілюгін відповів на всі запитання, які виникали у суб’єктів пробації під час бесіди.
Наприкінці бесіди кожному клієнту пробації були запропоновані інформаційні буклети.

17 квітня 2019 року головний спеціаліст відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» Дяченко Р. провів робочу зустріч із колегами з Харківскього районного відділу
філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській області щодо послуг, які
надаються відділом Люботинське бюро правової допомоги. Також був здійснений прийом
громадян на мобільному консультаційному пункті, де була прийнята 1 особа, яка отримала
консультацію з правового питання, крім того ії було поінформовано про правові аспекти
відпочинку на природі напередодні свят.

22 квітня 2019 року приміщенні «Зміївського бюро правової допомоги» начальником
відділу Десятником О. організовано спільний комунікативний захід у вигляді «круглого
столу» з державними установами району. Участь у заході заступник начальника
Зміївського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Харківській області Олена Нагорна, в.о. начальника Зміївського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області Олег Лісовий, в.о.
першого заступника начальника Зміївського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України Харківської області Корнелія Слонь, старший інспектор Зміївського районного
відділу філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області Євгеній
Рєпніков. В ході засідання обговорено питання офіційного працевлаштування
малозахищених верств населення, шляхи та методи ресоціалізації осіб, які перебувають
на обліку в Зміївському районному відділу філії Державна установа «Центр пробації» в
Харківській області. Розроблено механізм спільної співпраці задля допомоги жителям
Зміївщини у їх повсякденних життєвих проблемах.

22 квітня 2019 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області відбулася робоча зустріч
представника відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Пілюгіна Д. з заступником
начальника- старшим лейтенантом внутрішньої служби Батюк О.О. та працівниками
даної установи. Під час зустрічі було обговорено щляхи подолання та протидії
домашньому
насильству
та
проінформовано
про
загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, поширено інформаційні
буклети.

24 квітня 2019 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні разом з Центром пробації в
Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення бесіди з неповнолітніми, що
засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Присутні дізнались про
правила
вибору
професії,
були
поінформовані
про
загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

03 травня 2019 року в рамках проведення тематичного тижня права провідним
спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. було проведено
тематичний захід під назвою «Охорона праці» для осіб, які перебувають на обліку в
Золочівському районному секторі філії Державної установи "Центр пробації" в
Харківській області за участі провідного фахівця відділу надання соціальних послу
Золочівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості на тему:
«Укладання трудової угоди. Переваги та гарантії. Охорона праці.». В ході заходу
присутнім було роз’яснено про переваги легальної зайнятості, офіційного оформлення

трудових відносин, захист конституційних прав на працю, на оплату праці, на відпочинок,
на соціальне забезпечення та інше. Учасники зустрічі також були поінформовані про
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»,
спрямований на реалізацію рівня правової поінформованості населення щодо захисту своїх
прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу та соціальний захист від безробіття
тощо, а також були роздані тематичні друковані інформаційні матеріали.

06 травня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр
пробації», для засуджених до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, було проведено
лекцію на тему: "Правовий захист та пільги для учасників бойових дій". Відповідно до ст.
12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» законодавством
України визначений певний перелік пільг для учасників бойових дій, крім того вказане
питання регулюється також Законами України «Про поліпшення матеріального
становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими нормативними актами.

14 травня 2019 року працівницею відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області проведено роз’яснювальна робота для суб’єктів
пробації з питань реалізації і захисту прав людини.

14 травня 2019 року фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Обідою О. в приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено інформаційнороз’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.

14 травня 2019 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області представником відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Пілюгіним Д. спільно з працівником даної
установи для суб’єктів пробації проведено профілактичну бесіду тему: «Заходи протидії
домашньому насильству». Присутнім було доведено визначення поняття «домашнє
насильство» та роз′яснено прояви фізичного, сексуального, психологічного та
економічного насильства. Також присутнім була 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.

22 травня 2019 року працівником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Дяченком Р. проведено робочу зустріч із колегами з Харківскього районного відділу філії
Державної установи "Центр пробації" в Харківській області щодо роз’яснення
необхідності відновлення та отримання документу, що посвідчує особу.

23 травня 2019 року фахівчинею відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. за ініціативи начальника Дергачівського міськрайонного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області майора внутрішньої служби
Альони Пономарьової на базі відділу було проведено спільну нараду з Дергачівською
районною філією Харківського обласного центру зайнятості з метою обговорення

взаємодії служб у другому півріччі 2019 року. Головною метою співпраці служб є офіційне
працевлаштування суб’єктів пробації та правова обізнаність засуджених для
попередження рецидивної злочинності. Також учасники звернули увагу на актуальне
питання, що стосується відновлення втрачених документів клієнтів пробації для
повноцінної реалізації своїх конституційних прав та свобод громадянина. Під час робочої
зустрічі обговорили питання щодо взаємо обміну інформацією для комфортного та
всебічного співробітництва. Погоджено подальші інформаційні заходи для засуджених, які
перебувають на обліку. Наприкінці були підведені підсумки спільної співпраці та взаємодії
співробітників на друге півріччя 2019 року.

27 травня 2019 року в рамках проведення тематичного тижня права працівником
відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. було проведено
правопросвітницький захід на тему: «Заборона паління у громадських місцях» для осіб, які
перебувають на обліку в Золочівському районному секторі філії Державної установи
"Центр пробації" в Харківській області. В ході заходу присутнім було роз’яснено, що
чинним законодавством України встановлено значну кількість місць де заборонено паління.
Також було наголошено, що протоколи про правопорушення мають право складати
уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції). Під
час зустрічі присутніх було ознайомлено із способами захисту свої прав та порядком
отримання безоплатної правової допомоги через систему БПД. Всі учасники заходу
отримали інформаційні буклети системи БПД та візитівки.
По завершенню заходу, працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової
допомоги. За отриманням правової допомоги звернулось два громадянина, які отримали
юридичні консультації з питань порядку оформлення права власності дитини на спадщину
та порядку стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

30 травня 2019 року в Золочівському районному секторі філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області відбулася нарада, до якої були залучені Дзьонь О.,
працівник відділу «Золочівське бюро правової допомоги» та відділ державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної служби Золочівського району. Тематика зустрічі
була актуальна на сьогодні: «Протидія домашньому насильству». Присутні представники
районних державних організацій доцільно ознайомилися з наказом «Про запобігання та
протидію домашньому насильству». Під час зустрічі було розроблено спільний план заходів
на друге півріччя 2019 року для суб’єктів пробації, спрямованих на профілактику
насильства в усіх його проявах, як фізичного, сексуального, так і психологічного.
Обговорювалися фактори, ланцюги обставин, які спонукають кривдників до такої ганебної
поведінки. Наприкінці наради було створено алгоритм виявлення таких осіб та розроблено

графік проведення з ними профілактичної роботи. Розумна людина може вирішувати
проблеми ненасильницьким шляхом. Комунікація, повага та уміння вирішувати конфлікти
– це основа того, щоб було менше насильства, і наша задача - допомогти кривдникам
посіяти в собі зерно цих важливих якостей.

30 травня 2019 року працівник відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. спільно із співробітниками Ізюмської міської центральної бібліотечної
системи та співробітниками Ізюмського міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді та співробітниками Ізюмського міськрайонного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області взяли участь у проведенні інтерактивної лекції,
присвяченій Дню захисту дітей, на якій були присутні учні навчальних закладів міста. Під
час проведення заходу дітям було запропоновано переглянути мультиплікаційний фільм
щодо дотримання прав дитини та правил поводження в суспільстві, в цікавій формі була
надана інформація щодо Конвенції ООН «Про права дитини», проведена вікторина зі
знання прав дитини в Україні.

31 травня 2019 року Ярошенко Н. та Волкова А. - працівники відділу «Дергачівське
бюро правової допомоги» разом з Дергачівським міськрайонним відділом філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області взяли участь в урочистому святкуванні,
приуроченому Міжнародному Дню захисту дітей, який був організований службою у
справах дітей районної державної адміністрації Дергачівського району. Даний захід дав
змогу відчути справжній святковий настрій для всіх присутніх, опинитися в оточенні
дитячих посмішок та сміху, що, напевно, безцінно!

31 травня 2019 року працівник відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Дяченко Р. разом із співробітниками Харківського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області взяли участь у проведенні свята до Дня
захисту дітей. Святкування проводилося на території Люботинської міської ради
Харківської області. У заході також взяли участь представники служби у справах дітей
Люботинської міської ради Харківської області, співробітники Люботинської центральної
бібліотеки. На заході були присутні учні навчальних закладів міста Люботина. Діти
показали свої здібності у конкурсно-розважальній програмі, а також у номінаціях
«Малюнок і живопис» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Наприкінці свята учні
отримали повітряні кульки та солодощі.

31 травня 2019 року Гримашевич Ю. та Родін Д., працівники відділу «Балаклійське
бюро правової допомоги», спільно з співробітниками Балаклійського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області провели спільний захід на
тему: «Я знаю свої права». Метою організації та проведення даного заходу було
ознайомити неповнолітніх клієнтів пробації щодо активної позиції дитини та реалізації
себе та своїх прав у житті. Під час виконання завдань неповнолітні розвивали логічне
мислення, підвищували інтерес до правових знань та зацікавленість у вивченні Конвенції
ООН про права дитини. Даний захід спрямований на сприяння формуванню правового
світогляду, системи теоретичних поглядів на права дитини, формування активної позиції.
Після заходу неповнолітні мали змогу ознайомитися з правознавчою літературою,
отримати роздатковий матеріал «Витяг з Конвенції ООН про права дитини» та буклети
«Безоплатна правова допомога».

03 червня 2019 року працівниками Вовчанського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області спільно з фахівцем відділу «Вовчанське
бюро правової допомоги» Марією Уханьовою було проведено робочу зустріч, під час якої в
рамках загального правопросвітницького проекту «Я маю право!» обговорили тему:
«Відповідальне батьківство». Метою проведення заходу є формування здорової життєвої

позиції щодо батьківства та зміцнення батьківського потенціалу сімей. Під час заходу
було обговорено подальшу роботу з сім’ями, які перебувають в складних життєвих
обставинах та питання реалізації державної політики у сфері протидії домашньому
насильству в сім’ях. Варто звернути увагу на низький рівень правової обізнаності громадян
у даному питанні. Тільки володіючи відповідними знаннями і маючи непохитну життєву
позицію, можна переконувати інших. Це повинні робити батьки, дбаючи про здоров’я своїх
дітей, виховуючи їх духовно збагаченими, морально стійкими та всебічно розвиненими
особистостями для щасливого життя у благополучному суспільстві. «Наше головне
завдання - допомогти батькам набути таких знань, підвищити виховний потенціал та
впевненість у своїх силах», – зазначила Марія Уханьова.

04 червня 2019 року відбулася робоча нарада між Нововодолазьким районним
відділом філії Державної установи «Центр пробації» у Харківській області та працівником
відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Пілюгіним Д., 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 під час звернення за вторинною правовою допомогою, шляхи їх вирішення. Також
обговорили проблемні аспекти в практичній діяльності та інформування обвинувачених
або їх родичів і законних представників про досудову доповідь на стадії надання вторинної
правової допомоги.

04 червня 2019 року працівником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. в приміщенні Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області спільно з її представниками був
проведений просвітницький захід для клієнтів пробації, які перебувають на обліку. Метою
даного заходу була правова обізнаність засуджених, яка полягає в тому, щоб вони знали,
які послуги можуть отримати в бюро, а саме: надання правової інформації, юридичної
консультації, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім
процесуальних), представництво інтересів та допомогу в отриманні доступу до
безоплатної вторинної правової допомоги доступ до сервісів Міністерства юстиції
України та інше.

05 червня 2019 року працівник відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Дяченко Р. провів спільний прийом осіб, із колегами з Харківського районного відділу філії
Державної установи "Центр пробації" в Харківській області щодо послуг, які надаються
відділом Люботинське бюро правової допомоги особам, засуджених до покарань не
пов’язаних з позбавленням волі.

05 червня 2019 року працівник 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 було проведено лекцію на тему:
"Реалізація і захист прав людини"

06 червня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником
О. у співпраці з органами пробації: начальник Зміївського районного сектору з питань
пробації Ірина Лимар, інспектор Зміївського районного сектору з питань пробації
Марина Бєлєвцова проведено інформаційну бесіду з особами, засудженими до покарання
без позбавлення волі. Окрім інформування, учасникам заходу було надано правові
консультації та роз'яснення, зокрема з питань виконання боргових зобов’язань та
повернення кредитних коштів, можливих ризиків у договірних правовідносинах з
банківськими установами, шахрайських дій з боку працівників зазначених сфер, способів
їх уникнення тощо. На завершення заходу кожному з присутніх було надано корисні
інформаційні буклети про безоплатну правову допомогу, а також контактну та

довідкову інформацію про адреси, за якими необхідно звертатися для отримання такої
правової допомоги.

06 червня 2019 року фахівець Центру Гончаров В. разом 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.

11 червня 2019 року фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги»
Обідою О. спільно з працівником Нововодолазького районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено
інформаційно-роз’яснювальну бесіду з метою виховання у клієнтів пробації свідомого
ставлення до своїх прав і обов’язків, поваги до законів та готовність дотримуватися й
виконувати їх вимоги. Під час бесіди з’ясували потреби засуджених та обговорили шляхи
їх вирішення. До присутніх було доведено інформацію 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.
11 червня 2019 року О. Десятником, фахівцем відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» був проведений виїзний прийом громадян у мобільному пункті, організованому в
Зміївському районному відділі філії ДУ «Центр пробації», під час якого правові
консультації з різних питань отримали 5 громадян.

14 червня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М., заступником голови Вовчанської районної державної адміністрації
Наталією Гордієнко за участю Вовчанського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області, Вовчанського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, Вовчанського відділення поліції Головного управління
Національної поліції в Харківській області було проведено координаційну нараду на тему:
”Запобігання та протидія домашньому насиллю ”. Насильство в сім’ї – актуальна та
болюча тема для нашого суспільства. Одним з напрямків роботи є профілактика та
запобігання різним формам насильства, допомога жертвам домашнього насильства, а
також проведення різних заходів на обговорення даної проблеми. Під час зустрічі було
обговорено алгоритм дій, які вживаються щодо виявлення та попередження домашньому
насильству, про роботу соціальних фахівців, надання соціальних послуг особам та сім’ям ,
які опинились у складних життєвих обставинах, через насильство у сім’ї.

19 червня 2019 року фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області спільно з заступником начальника
Красноградського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в
Харківській області Оленою Батюк для осіб, які перебувають на обліку у відділі провели
інформаційно-правовий захід з метою повідомлення як і куди звертатися для отримання
правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та
інших документів, а також про правові наслідки, які чекають у разі вчинення кримінальних
або адміністративних правопорушень.

19 червня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь
О. приймала участь у спільній нараді за участю начальника Золочівського районного
сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області з
представниками Золочівського відділу поліції та районного відділу соціальної служби для
сімї дітей та молоді. Тематика зустрічі «Профілактика рецидиву злочинності серед
неповнолітніх засуджених». Під час наради обговорювалися проблемні питання, які
виникають при взаємодії даних служб під час виконання наглядової пробації з підлітками.
З метою посилення співпраці щодо профілактики правопорушень серед дітей було
розроблено та погоджено перелік та графік спільних заходів на друге півріччя 2019 року,
спрямованих на протидію повторної та рецидивної злочинності серед неповнолітніх. В
ході зустрічі були визначені головні пріоритетні напрямки роботи: вжиття організаційнопрактичних заходів індивідуально-профілактичного характеру з метою недопущення
вчинення дітьми нових злочинів та налагодження дієвої взаємодії із органами національної

поліції, а також запропоновано ряд занять щодо вдосконалення неповнолітніми правової
обізнаності щодо своїх прав та обов’язків. Крім того, всіх присутніх було поінформовано
про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!» у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та залишені відповідні
інформаційні матеріали , а також плакати на правову тематику відповідно до інтересів
цільової аудиторії.

26 червня 2019 року фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Дяченком Р. було проведено робочу зустріч із співробітниками Харківського районного
відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській області .

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
01 квітня 2019 року працiвником Центру Фроловим Олександром спiльно з провідним
спеціалістом Свиридовою Надією управлiння юстицiï у Харкiвськiй областi у Харківському
державному університеті харчування та торгівлі в рамках правопровітницького проекту

«Я МАЮ ПРАВО!» проінформовано студентів про основні напрями правопросвітницкого
проекту: “Як протидіяти торгівлі людьми й не стати жертвою злочинців”, «Стоп
булінг», “Стоп насильство”. Студентам роз'яснено про правовi способи захисту та як
отримати безоплатну правову допомогу

04 квітня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь
О. в межах проведення тематичного тижня права «Безоплатне забезпечення ліками» для
соціальних працівників територіального центру з надання соціальних послуг Золочівської
районної державної адміністрації Харківської області роз'яснили порядок реалізації
урядових програм "Доступні ліки" та медичної реформи.
В ході заходу працівник бюро розповіла присутнім перелік груп населення, яким
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах.
Також ознайомив громадян з переліком категорій захворювань, у разі амбулаторного
лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно. Фахівцем було зазначено, що з
1 квітня 2019 року ліки за програмою «Доступні ліки» видаються лише за електронним
рецептом. Також вона розповіла, що безоплатно надаються ліки, включенні до
Національного переліку основних лікарських засобів та як пацієнтів, які живуть зі
складними захворюваннями, мали стабільний доступ до необхідних ліків, оплачених НСЗУ.
По закінченню семінару за консультацією звернулися 4 особи. Всі бажаючі отримали
відповіді на поставленні питання.

08 квітня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні правопросвітницького заходу для учнів
Ізюмської ЗОШ №12 за темою « Булінг стоп». В ході бесіди присутні дізнались про види
насильства, більша увага були зосереджена булінгу, його проявам та відповідальності.
Також присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький
проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної правової допомоги.

10 квітня 2019 року у Харківському державному соціально-економічному коледжі
заступником директора Центру Йолкіною Л. були проведені студентські правові змагання
у форматі брейн-рингу. Мета заходу: формування правової культури та підвищення рівня
юридичних знань студентської молоді. У заході взяли участь 3 студентські команди, які
змагалися у п`яти турах, протягом яких вирішили десятки різнопланових завдань з
багатьох галузей права. З нагоди проведення системою БПД інформаційного тижня під
назвою :«Не просто документ», один з турів брейн-рингу вміщував завдання з питаннями
щодо порядку отримання ID-картки, паспорту для виїзду за кордон, обміну паспорту,
відповідальності у цій сфері а також завдання з питаннями щодо отримання
громадянства України. Відбулась захоплива гра, яку оцінювало фахове журі у складі:
юрисконсульта коледжу, завідувача Другої державної нотаріальної контори Харківського
району Радіонової Т.І., державного нотаріусу Солов`йової Н. Є., консультанта
нотаріальної контори Рябовол К.О.

10 квітня 2019 року у приміщенні Мереф’янської міської центральної бібліотеки
відбулось засідання круглого столу на тему: «Доступ до послуг соціальної профілактики,
забезпечення послуг на території міста Мерефа для підлітків та молоді з ризикованими
практиками поведінки», у якому взяв участь фахівець відділу «Мереф’янське бюро правової
допомоги» Куцеконь М. Даний захід відбувся у Мереф’янській міській бібліотеці за
підтримки Служби у справах дітей та сім’ї Виконавчого комітету Мереф’янської міської
ради. Його модераторами були Олена Овчиннікова, виконавчий директор Харківського
обласного благодійного фонду «Парус» (далі БО), та Анатолій Кузнєцов, керівник напряму
по роботі з молоддю БО «Парус».

11 квітня 2019 року, в межах тематичного тижня права «Оформлення паспорта
громадянина України» та реалізуючи загальнонаціональний правопросвітницький проект
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» з метою підвищення правової
обізнаності учнів старших класів КП «Золочівський ліцей № 1» фахівчинею відділу
«Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. в читальному залі шкільної бібліотеки
проведено годину спілкування на тему: «ID-картка – основний документ, який
підтверджує громадянство України». У ході заходу фахівець бюро ознайомила учнів з

постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення,
повернення державі, знищення паспорта громадянина України", паспорт громадянина
України нового зразка – це є ID-картка, основний документ, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України.
Учасники заходу отримали інформаційні буклети «Видача паспорта громадянина
України» у формі картки по досягненню 14-річного віку, а також матеріали про систему
безоплатної правової допомоги в Україні, буклети з інформацією про правові послуги, що
надає бюро.

22 квітня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М., 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 було проведено для студентів 2-4
курсів медсестринського відділення Комунального закладу охорони здоров’я Вовчанського
медичного коледжу Харківської обласної ради лекцію на тему: «Сім’я, як основа держави».

22 квітня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з педагогічними працівниками
Ізюмської ЗОШ-6 за темою « Булінг стоп». В ході бесіди присутні дізнались про види
насильства, більша увага були зосереджена булінгу, його проявам та відповідальності.
Також присутні були поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький
проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної правової допомоги.

22 квітня 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. було проведено робочу зустріч з працівниками Зачепилівського районного
центру з надання адміністративних послуг Зачепилівської РДА, та обговорено питання на

тему: «Порядок подачі, та реєстрації заяв про надання громадянам земель для ведення
особистого сільського господарства»

24 квітня 2019 року Обідою О., фахівцем відділу «новодолазьке бюро правової
допомоги» у приміщенні відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» спільно з
працівниками Нововодолазького районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді
була проведена робоча зустріч. Працівникам було роз’яснено шляхи реалізації проекту
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», «Стоп насильство», «Відповідальне
батьківство», про стягнення заборгованості по аліментах, а також про безоплатну
правову допомогу та діяльність бюро.

24 квітня 2019 року в рамках проведення тематичних тижнів права, затверджених
Координаційним центром з надання правової допомоги, фахівцем відділу "Мереф'янське
бюро правової допомоги" Гогіним В. проведено зустріч з працівниками КУ "Мереф'янський
центр надання соціальних послуг" в форматі круглого столу. З метою підвищення рівня
правової обізнаності працівників центру соціальних послуг працівником бюро було надано
загальну характеристику авторського права та суміжних прав, майнових та особистих
немайнових прав авторів, були обговорені питання відповідальності за незаконне
відтворення, копіювання комп’ютерних програм, плагіат, правила використання
зображень і фото.

26 квітня 2019 року спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. спільно з начальником відділу у справах сім’ї та молоді Семенець Іриною

Юріївною, було проведено спільну робочу зустріч з головою Бердянської сільської ради
Бердянського-старостинського округу, де піднімалося питання стосовно соціальної
допомоги для багатодітних сімей, та для дітей з порушеним інтелектуальним розвитком.

03 травня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у бесіді зі студентами Ізюмського медичного коледжу з
нагоди Дня охорони праці, в ході якої присутні дізнались про особливості правового
регулювання праці неповнолітніх в Україні.

04 травня 2019 року вперше відзначається МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРОТИДІЇ
БУЛІНГУ. Проблема має загрозливі масштаби у світі, а Україна, нажаль, посідає 4-е місце
серед європейських країн з найвищим рівнем булінгу. Працівники Центру проводить
інтенсивну правопросвітницьку роботу в навчальних закладах щодо попередження та
протидії булінгу для усіх учасників освітнього процесу - педагогів, учнів та батьків. Так, 06
травня 2019 року відбулась зустріч з батьками учнів 5-го класу харківського ліцею № 89.
Спікерами виступили – Лілія Йолкіна, заступник директора Центру та Анастасія Кас’ян
(ГТУЮ Харківської області). Батькам було роз’яснено поняття та види булінгу, різниця
між булінгом та звичайним конфліктом, права та обов’язки батьків щодо виховання
дитини, механізм реагування на випадки булінгу та притягнення до відповідальності.
Батьки проявили зацікавленість у темі зустрічі та бажання співпрацювати з
адміністрацією шкли в питаннях протидії та попередження булінгу.

14 травня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. для працівників Служби у справах дітей Вовчанської районної державної
адміністрації було проведено захід інформаційного характеру, в ході якого було обговорено
тему: «Охорона материнства та сім’ї», в тому числі додатково роз’яснено «Порядок
надання декретної відпустки, додаткової відпустки для матері, батька», тощо. По
закінченню заходу було вироблено подальшу стратегію співпраці та взаємодопомоги у
вирішенні виниклих питань.

15 травня 2019 року в рамках тематичних тижнів права фахівцем відділу
"Мереф'янське бюро правової допомоги" Куцеконем М. проведено зустріч з працівниками
КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг". Під час проведення даного заходу, з
метою забезпечення безпечних умов праці працівників установи, було обговорено питання
пов'язані з охороною праці.

20 травня 2019 року працівниками Центру відділу «Красноградське бюро правової
допомоги» Золотухіною І та відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Пілюгіним
Д. в приміщенні Красноградського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
відбувся семінар для працівників даної установи на тему: «Охорона материнства та сім’ї»
з метою отримання юридичної консультації з питань охорони материнства в суспільстві
та захисту прав дітей. Під час зустрічі також було проінформовано про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, поширено
інформаційні буклети.

22 травня 2019 року фахівець відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олег
Десятник провів лекцію на тему: «Відповідальність неповнолітніх: теорія та практика» у
Слобожанському ліцеї № 1 Зміївської районної ради Харківської області для учнів 6-9
класів. У ході лекції було запропоновано учням взяти участь у вирішенні певних життєвих

ситуацій з наслідком кримінальної відповідальності. Діти активно увійшли в запропоновані
їм ролі та з ініціативним нетерпінням чекали виступу з відповідями щодо вирішених
ситуацій. Учні активно цікавились наслідками саме кримінальної відповідальності в тих чи
інших життєвих ситуаціях, задавали багато запитань. Підлітки взяли для себе багато
цікавої інформації про свої права та відповідальність за порушення цих прав інших людей.
Вони зрозуміли, що їх оточують люди, у яких також є права, а тому потрібно
реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому інтересів і прав інших-це справжнє
мистецтво. Забезпечити такий баланс можна не лише завдяки високій правовій
свідомості, а, перш за все, тоді, коли керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими
намірами, чесністю та повагою до навколишніх. Народна мудрість каже: «Як ти хочеш,
щоб ставились до тебе – так і стався до інших», «Що посієш – те й пожнеш». Саме ці
істини не потребують доказів, оскільки перевірені віками.

28 травня 2019 року з нагоди Дня захисту дітей працівник відділу «Ізюмське бюро
правової допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні в Ізюмській міській
бібліотеці разом зі спеціалістами Ізюмського міського ЦСССДМ правопросвітницького
заходу для дітей. Діти змогли отримати «Паспорт прав дитини» та дізнатись про свої
права з буклету «Правові орієнтири для кожної дитини»

29 травня 2019 року з нагоди Дня захисту дітей фахівчиня відділу «Ізюмське бюро
правової допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні в Ізюмській міській
бібліотеці бесіди з неповнолітніми, що засуджені до покарання, не пов’язаного з
позбавленям волі. Неповнолітні, що засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням
волі змогли отримати правову консультацію та дізнатись про свої права з буклету
«Правові орієнтири для кожної дитини».

30 травня 2019 року Хотетовська Т., працівник відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» провела виховну годину для вихованців старшої групи ІДНЗ № 9 з нагоди Дня
захисту дітей. Діти були поінформовані про свої права та змогли отримати «Паспорт
прав дитини».

31 травня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. провела виховну годину для вихованців старшої групи ІДНЗ № 16 з нагоди
Дня захисту дітей. Діти були поінформовані про свої права та змогли отримати
«Паспорт прав дитини».

03 червня 2019 року в межах святкування Міжнародного дня захисту дітей
фахівцями відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. та П’ятак С. на
території будинку дитячої та юнацької творчості для дітей, які відпочивають та
навчаються в літніх таборах навчальних закладах Золочівського району було організовано
виїзний захід - флешмоб «Права та обов’язки дітей в літніх таборах». У ході заходу
представник бюро під час проведення різноманітних конкурсів та естафет розповіла
дітлахам про основні правила поведінки дитини в літніх таборах, їхні права та обов’язки,
що невід’ємні від інших прав, гарантованих державою. В ході спілкування з дітьми, у формі
інтерактивної гри, діти жваво відповідали на правові питання та зацікавлено
роздивлялись малюнки, які ілюстрували права, закріплені в Конвенції ООН про права
дитини.

03 червня 2019 року фахфвчинею відділу «Золочівське бюро правової допомоги» з
нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей для учнів восьмих класів
комунального закладу «Золочівський ліцей №2» на базі Золочівської районної філії
Харківського обласного центру зайнятості було проведено семінар-лекцію, де присутніх
було ознайомлено з правами неповнолітніх у трудових відносинах. Вона розповів дітям, що
трудове законодавство України встановлює певні особливості правового регулювання
праці неповнолітніх, в т. ч. щодо прийняття на роботу та звільнення, умов праці тощо.

Це обумовлено тим, що вони користуються додатковими пільгами у зв’язку з
фізіологічними, психологічними та віковими особливостями. Всі учасники заходу отримали
буклети системи БПД та право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

03 червня 2019 року працівником відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. традиційно до Всесвітнього дня захисту дітей проводила заходи, на яких
розповідала дітям про їхні права, батькам про засоби захисту цих прав, спілкувались з
представниками влади та органів місцевого самоврядування з питань покращення доступу
до безоплатної правової допомоги батьків та дітей з питань захисту прав дитини.
Проведена робоча зустріч з начальником відділу освіти Красноградської РДА щодо
порядку зарахування дітей у перший клас, інформування дітей та підлітків
Красноградщини про права дитини та порядок доступу до БПД, інформаційна сесія для
батьків, вчителів, вихователей міста Красноград, що привели своїх дітей на свято на тему
"Відповідальне батьківство" .

06 червня 2019 року працівник відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з учнями Ізюмської ЗОШ № 4 за
темою: «Правові аспекти відпочинку на природі». В ході семінару присутні були
поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право»,
можливість отримання безоплатної правової допомоги.

07 червня 2019 року з метою проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих
на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві), а також в межах
інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство», фахівчиня відділу «Золочівське бюро
правової допомоги» Дзьонь О. провела робочу зустріч із службою у справах дітей
Золочівської райдержадміністрації та спеціалістами юридичного відділу Золочівської

райдержадміністрації Харківської області.
Під час спілкування із колективами організацій – партнерів обговорювались актуальні
питання виїзду з неповнолітньою дитиною за кордон та була приділена увага питанням
отримання послуги «Муніципальна няня», а також податкова знижка на навчання.
Працівник бюро розповіла про систему безоплатної правової допомоги, функції та
завдання бюро, порядок роботи зі зверненнями громадян. Окрім того, працівники бюро
нагадали про загальнонаціональний проект Міністерства юстиції України «Я маю право»
та інформаційну кампанію «Відповідальне батьківство».
За результатом проведених зустрічей досягнуті домовленості про подальшу
співпрацю. Для всіх учасників були роздані інформаційні буклети із зазначенням
контактних телефонів та адресою розміщення бюро для подальшого розповсюдження.

11 червня 2019 року фахівчині Центру Йолкіна Л. та Гончарова Г. розповіли у формі
правової гри із тематичними заохоченнями про права маленьких громадян, відвідувачів
літнього табору при загальноосвітній школі № 131 м. Харків, що дитина, внаслідок віку,
потребує особливого піклування та захисту з боку держави.

12 червня 2019 року працівниця відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Стьопичкіна С. прийняла участь у проведенні бесіди з учнями Ізюмської ЗОШ № 11 за
темою «Правові аспекти відпочинку на природі». В ході семінару присутні були
поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право»,
можливість отримання безоплатної правової допомоги.

18 червня 2019 року фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в приміщенні Балаклійського районного центрі соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в рамках національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
було проведено лекцію на тему: «Багатодітна сім’я: підтвердження статусу та пільги».
Під час лекції було роз’яснено порядок отримання статусу багатодітної сім’ї, куди
звертатись та якими пільгами можуть скористатися багатодітні сім’ї.

19 червня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з учнями, які перебували в літньому
оздоровчому таборі Ізюмської ЗОШ № 10 за темою «Правові аспекти відпочинку на
природі». В ході бесіди діти були поінформовані про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», отримати «Паспорт прав дитини» та
дізнатись про свої права з буклету «Правові орієнтири для кожної дитини».

20 червня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь разом з представниками Ізюмського міського ЦСССДМ
проведенні бесіди з учнями, які перебували в літньому оздоровчому таборі Ізюмської ЗОШ
№5 за темою «Правові аспекти відпочинку на природі». В ході бесіди діти були
поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право»,
отримати «Паспорт прав дитини» та дізнатись про свої права з буклету «Правові
орієнтири для кожної дитини».

Правовиховна робота зі школярами не завершується із закінченням навчального року!
Активну правопросвітницьку діяльність продовжуємо у шкільних та оздоровчих таборах
області! Так, 25 червня 2019 року у таборі "Барвінок" (Вовчанський район) фахівчиня
Центру Марія Уханьова разом з фахівчинею Вовчанського відділення центру зайнятості
провели виїзний захід правового, профорієнтаційного та розважального характеру.

26 червня 2019 року фахівець відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні разом з представниками Ізюмського
міського ЦСССДМ бесіди з особами, що засуджені до покарання не пов»язаного з
позбавленям волі. В ході семінару присутні були поінформовані про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

2. РОЗВИТОК ПАРТНЕРІВ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОВАЙДЕРІВ
1.2.1. Налагодження зв'язків та актуалізація даних щодо мережі стейкхолдерів,
укладення меморандумів про співпрацю

У червні 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
10 квітня 2019 року фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” Аліна
Волкова на базі Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості
провела зустріч з учнями старших класів Комунального закладу “Дергачівський ліцей № 1”,
темою якої стала “Подорож у світ правознавства”. Під час зустрічі підлітки були
ознайомлені із професією юриста, умовами та особливостями праці, яка є однією з
найдревніших і найшановніших. Діти докладно були ознайомлені з вимогами, яким мають
відповідати особи, що збираються працювати в галузі права, навчальними закладами, які
здійснюють підготовку юристів. Традиційно присутнім також була доведена інформація
відносно проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, про його цілі, задачі та шляхи реалізації. По
закінченню заходу усі змогли отримати інформаційні буклети «Твої права — твій надійний
захист”.

22 квітня 2019 року фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Родіним
Д. в приміщенні Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості
було проведено лекцію для осіб, що перебувають на обліку, як такі, що шукають роботу на
тему: «Права туристів. Правові аспекти відпочинку на природі». Метою лекції було
роз’яснення основних прав та законних інтересів туристів та безпеки в галузі туризму як
на території України так і за її межами.

22 квітня 2019 року працівником відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Волковою А. був проведений правопросвітницький захід для працівників Харківського
центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості на тему: «Зупини
насилля – захисти себе». Під час заходу присутні були ознайомлені з основними засадами
Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», а також з іншими нормативноправовими актами, що регулюють питання забезпечення недоторканості і безпеки
людини, її життя й здоров’я як найвищої соціальної цінності. Доповідач розповіла про види
насильства, органи, уповноважені здійснювати заходи з попередження насильства в сім'ї,
форми і методи надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. Наприкінці
присутнім був продемострований тематичний фільм “Про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу і з цими явищами”

24 квітня 2019 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського
обласного центру зайнятості представник відділу «Красноградське бюро правової
допомоги» Пілюгін Д. прийняв участь у семінарі на тему: «Легальна зайнятість» та
«Охорона праці». Також громадян було проінформовано про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО», що реалізовується Міністерством
юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги та поширено інформаційні
буклети.

26 квітня 2019 року фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги» був
проведений правопросвітницький захід у Люботинській філії Центру зайнятості, де
особам, які перебувають на обліку у центрі, були висвітлені питання: охорона праці;
укладання\розірвання трудової угоди. Після заходу,1 особі була надана індивідуальна
консультація з питання розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

10 травня 2019 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. в приміщенні Золочівської районної філії Харківського обласного
центру зайнятості для осіб, які перебувають на обліку як безробітні було проведено
семінар на тему: «Правовий захист та пільги для учасників бойових дій». Присутніх було

поінформовано про те, що учасники бойових дій, як і всі громадяни, можуть отримати
безоплатну первинну правову допомогу, яка включає надання правової інформації, правових
консультацій та роз'яснень, складання правових документів (звернень, довідок, запитів
тощо), крім процесуальних, допомогу в доступі до вторинної правової допомоги. Ветерани
війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", а також особи, які звернулися за отриманням такого
статусу, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, яка включає складання
процесуальних документів, захист від обвинувачення, представництво інтересів особи в
судах та інших державних органах. Наприкінці заходу присутнім надано інформацію про
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є підвищення рівня правової
культури та правової свідомості українців шляхом інформування громадян щодо
механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті, та роздано інформаційні буклети.

11 травня 2019 року на базі Зміївської районної філії Харківського обласного центру
зайнятості начальником відділу «Зміївського бюро правової допомоги» Десятником О.
спільно із старшим державним виконавцем Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у
Харківській області Нагорною Н. М. для осіб, які перебувають на обліку центрі зайнятості
проведено семінар на тему: «Що таке договір. Вимоги до оформлення. Трудовий договір
та вимоги до його укладення. Питання охорони праці» та «Сплата аліментів особами, які
перебувають на обліку в центрі зайнятості». Основним завданням під час заходу було дати
уявлення про договори, види цивільно-правових договорів, сформувати свідоме ставлення
щодо необхідності дотримуватися умов договорів та належним чином виконувати свій
батьківський обов’язок утримувати свою дитину. Під час зустрічі фахівець бюро розповів
присутнім про функціонування системи безоплатної правової допомоги, безпосередньо про
роботу Бюро та Центру.

20 травня 2019 року спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги"
Обідою О. було проведено правоосвітній захід для громадян, які шукають роботу, під час
якого було висвітлено переваги офіційного працевлаштування, укладення трудового
договору та вимоги до його укладення». Також до відома присутніх була 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.

21 травня 2019 року фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Родіним Д. в приміщенні Балаклійської районної філії Харківського обласного центру
зайнятості було проведено лекцію для осіб, що перебувають на обліку, як такі, що
шукають роботу на тему: «Порядок зарахування у перший клас». Метою лекції було
роз’яснення основних прав батьків щодо подання заяви до закладу освіти, на території
обслуговування якого вони (їхня дитина) проживають, також можливість подати заяву
до будь-якого іншого закладу до якого може бути зараховано дитину на вільні місця,
зокрема, за результатами жеребкування.

28 травня 2019 року напередодні Міжнародного дня захисту дітей, начальниця
відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Марія Уханьова, взяла участь у засіданні
жіночого клубу, яке відбулося у Вовчанській районної філії Харківського обласного центру
зайнятості. Учасницям, жінкам, що мають діток до 6-ти років, були роз’ясненні
актуальні питання, а саме: порядок виїзду дитини за кордон, порядок стягнення аліментів,
порядок зарахування у перший клас дитини; державна допомога одиноким матерям,
малозабезпеченим сім’ям. По закінченню семінару, кожен мав змогу отримати відповіді на
свої запитання.

30 травня 2019 року, в рамках інформаційної компанії «Відповідальне батьківство»
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та напередодні Дня захисту прав дітей

спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. взяла участь у семінарі
для осіб , що перебувають на обліку у Золочівської районної філії Харківського обласного
центру зайнятості, з метою донесення до громадян завдання та мети інформаційної
кампанії. В ході заходу обговорювались питання, що стосуються розміру, підстав та
порядку нарахування аліментів, санкцій для неплатників аліментів, а також про умови
виїзду з дитиною за кордон, отримання податкової знижки на навчання. Окрім того,
присутні обговорили питання : гарантії для жінок, які мають дітей, в сфері трудових
правовідносин; нюанси працевлаштування за кордоном; переваги легального
працевлаштування в Україні.

04 червня 2019 року працівник 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», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

06 червня 2019 року спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги"
Пілюгіним Д. було проведено правоосвітній захід для громадян, які шукають роботу, під
час якого було висвітлено переваги офіційного працевлаштування. Також до відома
присутніх була 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. По
закінченню заходу було організовано роботу мобільного консультативного пункту прийому
громадян, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації.

10 червня 2019 року фахівцем відділу «Люботинськ бюро правової допомоги»
Дяченком Р. був проведений правопросвітницький захід у Люботинській філії Центру
зайнятості, де особам, які перебувають на обліку у центрі, були висвітлені питання:

переваги легального працевлаштування.. Після заходу,1 особі була надана індивідуальна
консультація з питання розірвання трудового законодавства.

13 червня 2019 року фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги» був
проведений правопросвітницький захід у Люботинській філії Центру зайнятості, де
особам, які перебувають на обліку у центрі, були висвітлені питання: охорона праці;
зайнятість населення. Після заходу,1 особі була надана індивідуальна консультація з
питання розірвання трудового договору без відпрацювання двох тижнів.

24 червня 2019 року на базі Зміївської районної філії Харківського обласного центру
зайнятості фахівець відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олег Десятник та
старший державний виконавець Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області
Нагорна Н. М. роз’яснювали громадянам, що при отриманні пропозицій роботи без
укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», потрібно зважити всі
переваги офіційного працевлаштування.

24 червня 2019 року працівниця 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!», можливість отримання безоплатної правової допомоги, а також усім
бажаючим були надані консультації з правових питань.

24 червня 2019 року працівником відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги"
Обідою О. було проведено правоосвітній захід для громадян, які шукають роботу, під час
якого було висвітлено переваги офіційного працевлаштування. Також до відома присутніх
була 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. По
закінченню заходу було організовано роботу мобільного консультативного пункту прийому
громадян, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації.

25 червня 2019 року Родіним Д., фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги», в приміщенні Балаклійської районної філії Харківського обласного центру
зайнятості було проведено лекцію для осіб, що перебувають на обліку, як такі, що
шукають роботу на тему: «Основні положення Конституції України». Метою лекції було
роз’яснення основних прав на працю, а саме забезпечення Державою умов для повного
здійснення громадянами права на працю, гарантування рівних можливостей у виборі
професії та роду трудової діяльності, реалізацію програм професійно-технічного
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

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 були підготовлені та поширені наступні методичні

рекомендації: «Дотримання правил добросусідства», «Тимчасова державна соціальна
допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату», «Порядок виїзду за кордон України та на тимчасово окуповану
територію громадянина, який не досяг 16-річного віку», «Міжнародне усиновлення в
Україні», «Аліменти по-новому», «Права та обов’язки подружжя», «Випробувальний
термін при прийнятті на роботу», «Оформлення постійного догляду за особами, які його
потребують», «Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка
та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування», «Порядок оформлення спадщини
в Україні», «Загальні поняття та види цивільних процесуальних строків», «Правове
регулювання трудових спорів», «Колективний договір: поняття, зміст і сторони».
1.2.5 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг
23 квітня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками відділу державної виконавчої служби у Вовчанському
районі Харківської області, 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 провели для присутніх відвідувачів
інформування щодо: розміру, підстав та порядку нарахування аліментів; нових правил
виїзду з дитиною за кордон; порядку отримання податкової знижки на навчання, інших
стимулів та гарантій; порядку отримання послуги «Муніципальна няня».

06 травня 2019 року фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьовою М. спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр
пробації», було проінформовано засуджених до покарань не пов'язаних із позбавленням волі
про проект Міністерства Юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», з поширенням
інформаційних матеріалів, буклетів.

29 травня 2019 року до Всесвітнього дня захисту дітей фахівчинею відділу
«Вовчанське бюро правової допомоги» Марією Уханьовою спільно з фахівцями відділу
держаної виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської області для відвідувачів
проведено інформаційну компанію «Відповідальне батьківство». Громадянам роз’яснені
питання щодо підстав та порядку нарахування аліментів, правил виїзду з дитиною за
кордон, порядку отримання послуги «Муніципальна няня» тощо.

31 травня 2019 року про доступ військовослужбовців та військовозобов’язаних до
безоплатної правової допомоги, і не тільки, йшла розмова на зустрічі з фахівцями
Вовчансько-Великобурлуцького військового комісаріату, яку провела фахівчиня відділу
«Вовчанське бюро правової допомоги» Марія Уханьова. Також, в рамках інформаційної
компанії «Відповідальне батьківство» загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
та напередодні Дня захисту прав дітей була приділена увага питанням, пов’язаним з
впровадженням державної послуги «Муніципальна няня», стягненням аліментів, виїзду
дитини за кордон тощо. Був обговорений алгоритм взаємодії між установами. У
дистанційному пункті консультування усі бажаючі отримали консультації (8 осіб).

11 червня 2019 року під головуванням заступника голови Зміївської районної
державної адміністрації Харківської області Ляшка С. В. відбулося засідання
Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі на території Зміївського району, на якому також були
присутні представники громадських організацій району. Представниками Координаційної
ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою
статі, до якої входить фахівець відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятник О.,
були розглянуті питання, що стосувалися законодавчої бази щодо координації діяльності
та взаємодії суб'єктів на території Зміївського району та зміни до законодавства, а
також роботи спеціалізованих служб підтримки постраждалих від насильства осіб в
області, були прийняті відповідні узгоджені рішення. Також керівником відділу «Зміївське
бюро правової допомоги» проведена інформаційна кампанія серед партнерів БПД, з метою
залучення зовнішніх ресурсів та виконавців заходів за для ефективної діяльності та
взаємодії всіх державних інституцій Зміївщини.

1.2.6 Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання
правової допомоги територіальним громадам
Працівниками Центру розроблені 14 Програм 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.) – 118 пунктів,
за допомогою яких отримали консультацію з правових питань – 290 осіб

1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства
юстиції України
Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України.
1.3.3 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ
директора РЦ та начальника ГТУЮ
21 травня 2019 року Йолкіна Л. провела виїзний прийом у відділі «Зачепилівське бюро
правової допомоги».

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
17 квітня 2019 року заступник директора Центру Йолкіна Л. та заступник
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги
Гончарова Г. прийняли участі у робочій нараді з заступником відділу комунікації та
правопросвітництва Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях Матвієнко Т.М.

22 квітня 2019 року заступник начальника відділу організації надання БВПД та
роботи з її надавачами Чирик С та головний спеціаліст відділу «Харківське бюро правової
допомоги» Фролов О. прийняли участь у навчальному семінарі на тему: «Покращення рівня
правової обізнаності осіб з інвалідністю про судовий захист своїх прав та інтересів», під
час якого фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та експерти
громадських організацій покращували навички роботи та спілкування з особами з
інвалідністю.

14 травня 2019 року працівникі Центру: Йолкіна Л., Гончарова Г., Ярошенко Н. та
П’ятак С. взяли участь у Першому Всеукраїнському форумі «Право&Свідомість», який
проводився одночасно у п’яти найбільших містах країни – Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та
Львові у форматі телемосту між правовими клубами PRAVOKATOR . Захід охопив декілька
актуальних тем, а саме чому українці не довіряють праву та як визначити їхні правові
потреби, як спланувати креативну інформаційну кампанію та виміряти її результат, як
залучити партнерів та зацікавити медіа. За результатами заходу буде розроблена
комплексна стратегія правопросвітництва в Україні присутніми учасниками заходу були
лідери громадської думки, ключові міжнародні партнери, фахівці системи безоплатної
правової допомоги ділилися думками, як формувати правову свідомість суспільства.

12-13 червня 2019 року працівники Центру: Окара І., Фролов О. та Родін Д. взяли
участь у дводенному тренінгу з розвитку навичок роботи «SOFT SKILLS» з вразливими
групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги, який відбувся у правовому клубі
«PAVOKATOR» Харків.

18-19 червня 2019 року працівники Центру: Гончарова Г., Куцеконь М., Обіда С. та
Десятник О. взяли участь у дводенному тренінгу з розвитку навичок роботи «SOFT
SKILLS» з вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги, який
відбувся у правовому клубі «PAVOKATOR» Харків

22 червня 2019 року фахівець відділу «Харківське бюро правової допомоги» Фролов О.
прийняв участь у тренінгу на тему: «Як реалізувати своє виборче право», який відбувся у
м. Харків у правовому клубі «PAVOKATOR».

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
11 червня 2019 року фахівці і фахівчині Центру: Окара І., Логвінова А. та Фролов О.,
взяли участь у робочій зустрічі з обміну досвідом між працівниками місцевими центрами
з надання безоплатної правової допомоги та працівниками Благодійного фонду Право на
захист» з питань роботи з внутрішньо переміщеними особами, який відбувся у правовому
клубі «PRAVOKATOR» 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
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 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань
організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з
метою прийняття управлінських рішень
22 квітня 2019 року, 29 травня 2019 року, 11 червня 2019 року директор Центру
провела робочу нараду з працівниками бюро правової допомоги, в ході якої обговорювались
питання поточної роботи Центру, представництво інтересів клієнтів працівниками
Центру, проведення заходів до тематичних тижнів права, проведення
правопросвітницьких заходів, а також обговорювались проблемні питання, які виникають
при здійсненні представництва інтересів клієнтів в судах та при складанні процесуальних

документів.

3.3.3 Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні онлайн 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.
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
За період з 01квітня по 30 червня 2019 року ( ІІ квартал ) Харківським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги,
що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3258 звернень
клієнтів, 3124 особам було надано правову консультацію, 330 з яких написали письмову
заяву про надання БВПД.
№
Найменування відділу МЦ
за/п

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових заяв
про надання
БВПД

1

відділ правопросвітництва
та надання БПД

755

755

188

2

відділ "Балаклійське бюро
правової допомоги"

149

139

10

3

відділ "Вовчанське бюро
правової допомоги"

233

224

9

4

відділ "Дергачівське бюро
правової допомоги"

259

247

12

5

відділ "Зачепилівське бюро
правової допомоги"

64

64

1

6

відділ "Зміївське бюро
правової допомоги"

360

357

3

7

відділ "Золочівське бюро
правової допомоги"

141

132

9

8

відділ "Ізюмське бюро
правової допомоги"

444

380

64

9

відділ "Красноградське бюро
правової допомоги"

206

200

6

10

відділ "Люботинське бюро
правової допомоги"

181

175

7

11

відділ "Мереф'янське бюро
правової допомоги"

157

144

13

12

відділ "Нововодолазьке бюро
правової допомоги"

192

192

4

13

відділ "Харківське бюро
правової допомоги"

117

115

4

14

Разом по МЦ
3258
3124
330
В результатірозгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 326 рішень
про надання БВПД та надано 102доручення адвокатам та 227 наказів штатним
працівникам ( складання процесуальних документів та представництво інтересів у суді)
В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:
соціального забезпечення 235 ( 7,21% ), спадкового 279 ( 8,56% ), сімейного 567 ( 17,4% ),
медичного 6 (0,18% ), трудового 136 ( 4,17% ), адміністративного 124 ( 3,81% ), земельного
175 ( 5,37% ), договірного 166 ( 5,1% ), житлового 329 ( 10,1% ), іншого цивільного 612
( 18,78% ) (питання окремого провадження, стягнення матеріальної та моральної шкоди
тощо), виконання судових рішень 87 ( 2,67% ), неправових питань 5 ( 0,15% ), інших 537
( 16,48%).

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання

соц. забезпечення 235 (7,21%)
спадкове 279 (8,56%)
сімейне 567 (17,4%)
медичне 6 (0,18%)
трудове 136 (4,17%)
адміністративне 124 (3,81%)
земельне 175 (5,37%)
договірне 166 (5,1%)
житлове 329 (10,1%)
інше цивільне 612 (18,78%)
виконання суд. рішень 87 (2,67%)
неправове питання 5 (0,15%)
інше 537 (16,48%)

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за статтю

чоловіки 723 (41,08%)
жінки 1037 (58,92%)

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за віком

до 18 років 1 (0,06%)
від 18 до 35 років включно 378
(21,48%)
від 35 до 60 років включно 771
(43,81%)
понад 60 років 610 (34,66)

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта

малозабезпечені 165 (50,3%)

особи з інвалідністю 69 (21,04%)

діти 1 (0,3%)

впо 47 (14,33%)

біженці 12 (3,66%)

ветерани та убд 19 (5,79%)

звернулись за статусом ветерана або
убд 3 (0,91%)

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ 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 393 особи (290 осіб - дистанційні пункти, 103 особі - мобільні пункти);
• надано методичну допомогу __ 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 ___ правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 84 інформаційних матеріали з питань надання БПД
надано 171 клієнту доступ до електроних сервісів Мінюсту.

№
з/п

Назва МЦ
та бюро

1

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

відділ
4/19
правопросвіт
ництва та
надання БПД

4/30

1

10

80

4

2

відділ
2/7
"Балаклійськ
е бюро
правової
допомоги"

4/9

1

11

5

2

3

відділ
2/7
"Вовчанське
бюро правової
допомоги"

9/22

1

22

6

5

4

відділ
2/7
"Дергачівське
бюро правової
допомоги"

26/72

1

9

9

1

5

відділ
"Зачепилівсь
ке бюро
правової
допомоги"

2/7

6/13

1

9

0

0

6

відділ
2/7
"Зміївське
бюро правової
допомоги"

6/20

1

13

2

10

7

відділ
2/7
"Золочівське
бюро правової
допомоги"

7/23

1

19

1

1

8

відділ
2/7
"Ізюмське
бюро правової
допомоги"

14/18

1

24

45

11

9

відділ
2/7
"Красноградс
ьке бюро
правової
допомоги"

20/59

1

13

4

7

10

відділ
2/7
"Люботинськ
е бюро

15/15

1

11

9

1

правової
допомоги"
11

відділ
"Мереф'янсь
ке бюро
правової
допомоги"

2/7

5/5

1

8

7

0

12

відділ
2/7
"Нововодолаз
ьке бюро
правової
допомоги"

0/0

1

11

1

0

13

відділ
2/7
"Харківське
бюро правової
допомоги"

2/4

1

2

2

0

14

Разом по МЦ 28/103

118/290

13

162

171

33

