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1. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД 
 
1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в 

актуальному стані карти правових потреб.  
 
«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» м. Харків, 

м.Балаклея, м. Вовчанск, м. Дергачі, смт Зачепилівка, м. Зміїв, смт Золочів, м. Ізюм, 
м.Красноград, м. Мерефа, м. Люботин, смт Нова Водолага Харківської області 
м. Харків  

o Соціальні: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; умови 
отримання субсидії у разі заборгованості за комунальні послуги; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 
дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав; 

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

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, виділення часток 
у житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим 
приміщенням.  

м. Балаклія  
o Соціальні питання: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; 
o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу; 
o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  
м. Вовчанск 

o Сімейні питання: розірвання шлюбу, стягнення аліментів та додаткових витрат 
на утримання дитини, відібрання дитини; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, 
встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 
права користуванням житловим приміщенням.  

м.Дергачі 
o Соціальні питання: порядок призначення державної соціальної допомоги соціально-

вразливим суспільним групам; про монетизацію субсидій — на оплату послуг ЖКГ. 
o Спадкові питання: порядок і строки відмови від спадщини; порядок спадкування за 

законом та заповітом. 
o Сімейні спори: порядок виключення з актового запису про народження дитини даних 

про батька; стягнення аліментів на утримання дитини (дружини, батьків); 
позбавлення батьківських прав або встановлення батьківства; розірвання шлюбу; 
поділ майна подружжя. 

o Земельні правовідносини: про порядок реєстрації договорів оренди земельної 
ділянки; про розірвання договору оренди земельного паю; порядок отримання 
відомостей з Державного земельного кадастру; порядок отримання кадастрового 
номеру на земельну ділянку; порядок приватизації земельної ділянки; встановлення 
меж земельної ділянки. 

смт Зачепилівка 
o Земельні правовідносини: порядок укладання договору оренди земельної ділянки; 
o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення; 
o Сімейні спори: розірвання шлюбу, 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 правопросвітницьких заходів (тематичних семінарів, лекцій, 

круглих столів, правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей для цільової аудиторії 

громадян, інших заходів (в т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та 

організаціями, ГО тощо відповідно до: Програм правової допомоги населенню, 

затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю), 

спрямованих на вирішення найактуальніших питань життя громад, зокрема 

проведення заходів для підвищення рівня обізнаності населення про систему 

БПД, запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, 

злочинності, роз'яснення змісту ключових реформ у сфері соціального захисту, 

освіти та охорони здоров'я, захисту прав споживачів комунальних послуг, 

організації ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, громадської 

безпеки із залученням партнерів МЦ  з числа громадських організацій, державних 

установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого 

самоврядування за виключенням заходів для дітей, проведення публічних 

презентацій результатів діяльності 
 

03 квітня 2020 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь як спікер у онлайн-заході 
на тему: «Наркотики — це не круто», який було організовано Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях. 

 
 
10 квітня 2020 року фахівець відділу «Красноградське бюро правової допомоги» 

Пілюгін Д. розповів про порядок розірвання шлюбу у судовому та позасудовому порядку. 

 
 
13 квітня 2020 року фахівець Центру Олександр Фролов надав відео-консультацію на 

тему: «Чи звільняє карантин від виконання зобов'язань? Про порядок засвідчення форс-
мажорних обставин та наслідки визнання форс-мажору».  

https://drive.google.com/…/11DuFokE3NLDmaTlOTjLkZctJX…/view… 

https://drive.google.com/%e2%80%a6/11DuFokE3NLDmaTlOTjLkZctJX%e2%80%a6/view%e2%80%a6


 
 

15 квітня 2020 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь як спікер участь у онлайн 
вебінарі для працівників МЦ на тему «Коли всі вдома. Як зберігати добрі стосунки в 
родині». 

 
17 квітня 2020 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь як спікер у онлайн 

вебінарі на тему: «Про права дитини, їх захист державою» разом зі службою у справах 
дітей Харківської облдержадміністрації та патрульної поліції. 

 
 
17 квітня 2020 року Працівники центру підготували невеличку консультацію щодо 

встановлення кредитних канікул для споживчих кредитів громадян під час карантину. 
Основний нормативний правовий акт, що регулює такі відносини є Закон України «Про 
споживче кредитування». У відео окреслено найпоширеніші питання щодо кредитних 
канікул. 

 

24 квітня 2020 року Йолкіна Л. надала відео консультацію на тему: «Порядок 
використання нежитлових та допоміжних приміщень» 



 
 
27 квітня 2020 року Уханьова М. надала відео консультацію на тему: «Порядок 

визнання особи недієздатною та встановлення опіки над такою особою» 

 
 

 27 квітня 2020 року Макеєва А. надала відео консультацію-презентацію на тему: 
«Як переглянути стан розгляду справи використовуючи офіційний сайт «Судова влада 
України» 

 
 

30 квітня 2020 року Окара І. надала відео консультацію на тему: «Зміни у 
трудовому законодавстві, які трапились під час карантину» 

 
06 травня 2020 року у Харківському прес-клубі відбулась прес-конференція на тему: 

«Як працюють онлайн сервіси Міністерства юстиції України під час карантину». 
Спікерами виступили: Вікторія Гайворонська та Ірина Окара. 

 
 
 



16 червня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 
Вовчанського районного суду Харківської області провели робочу зустріч, в ході якої, 
обговорили прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", пункт 10 частини першої 
статті 152, частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус судів", 
Порядок роботи з технічними засобами відеоконференц-зв’язку під час судового засідання 
в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза 
межами приміщення суду за допомогою ЄЦП в системі EasyCon. По закінченню зустрічі  
було вироблено стратегію подальшої співпраці між установами у поточному році. У 
проведенні заходу прийняли участь - 6 особи. 

 
 

16 червня 2020 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня поширення інформації 
щодо зловживань стосовно літніх людей (День захисту літніх людей), фахівець відділу 
«Золочівське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання БВПД 
провела семінар із соціальними працівниками Золочівського територіального центру 
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на тему: 
«Особливості договору дарування та заповіту». Також, упродовж заходу присутнім було 
детально роз’яснено про основні види юридичних послуг, які клієнти можуть отримати, 
звернувшись до бюро правової допомоги, надано вичерпну інформацію про первинну та 
вторинну правову допомогу, порядок її надання. 

  

 
17 червня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

управління соціального захисту населення Вовчанської районної Державної адміністрації в 
Харківській області,  з нагоди відзначення 20 червня Всесвітнього дня біженців провели 
круглий стіл, в ході якого висвітлили теми: «Права та обов’язки біженців і осіб, які 
потребують додаткового захисту» та «Пункти тимчасового розміщення біженців в 
Україні». У проведенні заходу прийняли участь - 7 осіб. 

 
 
 



 
 

18 червня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 
Вовчанського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Харків) провели робочу зустріч, в ході якої обговорили 
детально порядок та підстави для заміни сторони у виконавчому провадженні, порядок 
закриття виконавчого провадження. По закінченню зустрічі  було вироблено стратегію 
подальшої співпраці між установами у 2020 році. У проведенні заходу прийняли участь - 4 
особи. 
 

 
 

19 червня 2020 року Всесвітній день біженців. Про права та обов’язки біженців і осіб, 
які потребують додаткового захисту, роботу пунктів тимчасового розміщення біженців 
в Україні, про питання, з якими звертаються за безоплатною правовою допомогою, йшлося 
на онлайн-заході, який провели Ірина Окара, Вартан Мурадян – керівник відділу в Харкові 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; Дмитро Іванов – старший 
юрист Благодійного фонду «Право на захист»; 

 
 
22 червня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками  фінансового управління Вовчанської районної державної адміністрації 
Харківської області провели робочу зустріч на тему: «Як захистити свої трудові права. 
Правила надання щорічних, додаткових відпусток, відпусток без збереження заробітної 
плати». У проведенні заходу прийняли участь – 7 осіб.



1.1.3.-1.1.4 Розробка та/або розповсюдження інформаційних друкованих та 

електронних матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику 

відповідно до інтересів цільової аудиторії серед населення  в тому числі в 

підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах. Розміщення 

зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів, 

інше) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях 

Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно 
розповсюджувалися серед населення, підприємств, установ та організацій 
інформаційні буклети системи БПД з різних правових питань, а також для 
покращення правової обізнаності громадян. 

 
 
1.1.2.1.1.1. Висвітлення/поширення у ЗМІ, соціальних мережах та на веб - 

сайтах інформації про роботу системи БПД (трансляція соціальних аудіо – та 

відеороликів на правову тематику, проведені заходи, правову інформацію), Поширення 

інформації щодо посилення сервісів інститутів правових громад Організація виступів 

у ЗМІ з питань роз’яснення гарантованих Конституцією та законами України прав у 

різних сферах життя громад ( в .т.ч. розміщення на офіційних веб-сайтах партнерів) 

 

16 квітня 2020 року у газеті «Слобідський край» було опубліковано статтю 
«Одноразова соціальна грошова виплата»



Протягом звітного періоду 
працівниками Центру поширювалась та висвітлювалась інформація про роботу 
системи БПД на офіційних веб-сайтах партнерів, соціальних мережах 

 

12 травня 2020 року – на офіційному веб-сайті Зачепилівська громада розміщено 
інформацію про діяльність бюро правової допомоги  
https://zachepylivska-gromada.gov.ua 

www.facebook.com/zachepylivske.bpd 

 

 
22 квітня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 

“Гендерний портрет клієнтів БПД” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13023-genderniy-portret-klyentv-bpd.html 

 
22 квітня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 

“Підсумки роботи системи БПД у 2019 році” http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-
dopomoga/13024-pdsumki-roboti-sistemi-bpd-u-2019-roc.html  

 

https://zachepylivska-gromada.gov.ua/
http://www.facebook.com/zachepylivske.bpd
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13023-genderniy-portret-klyentv-bpd.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13024-pdsumki-roboti-sistemi-bpd-u-2019-roc.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13024-pdsumki-roboti-sistemi-bpd-u-2019-roc.html


22 квітня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Щодо кількості переглядів правничої вікіпедії” http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-
dopomoga/13025-schodo-klkost-pereglyadv-pravnichoyi-vkpedyi.html 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13025-schodo-klkost-pereglyadv-pravnichoyi-vkpedyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13025-schodo-klkost-pereglyadv-pravnichoyi-vkpedyi.html


7 квітня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали  “Які 

рішення не наберуть чинності до кінця карантину” 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13048-yak-rshennya-ne-naberut-chinnost-do-
kncya-karantinu.html 

27 квітня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Оголошено онлайн-конкурс дитячих малюнків «КРАЇНА МОЇХ ПРАВ»” 

http://lubotin.kharkov.ua/main/13063-ogolosheno-onlayn-konkurs-dityachih-malyunkv-krayina-
moyih-prav.html  
 

29 квітня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Адвокати запрошуються до навчання для участі у пілотному проєкті.” 

http://lubotin.kharkov.ua/main/13064-advokati-zaproshuyutsya-do-navchannya-dlya-uchast-u-
plotnomu-proyekt.html 
 

29 квітня 2020 року на Офіційному сайті Люботинської міської ради, виконавчого 

комітету  розміщено інформаційні матеріали “☝️ Увага, увага! Оголошено онлайн-
конкурс дитячих малюнків «КРАЇНА МОЇХ ПРАВ»! ” 

http://lubotin-rada.gov.ua/news/id/4566 

 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13048-yak-rshennya-ne-naberut-chinnost-do-kncya-karantinu.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13048-yak-rshennya-ne-naberut-chinnost-do-kncya-karantinu.html
http://lubotin.kharkov.ua/main/13063-ogolosheno-onlayn-konkurs-dityachih-malyunkv-krayina-moyih-prav.html
http://lubotin.kharkov.ua/main/13063-ogolosheno-onlayn-konkurs-dityachih-malyunkv-krayina-moyih-prav.html
http://lubotin.kharkov.ua/main/13064-advokati-zaproshuyutsya-do-navchannya-dlya-uchast-u-plotnomu-proyekt.html
http://lubotin.kharkov.ua/main/13064-advokati-zaproshuyutsya-do-navchannya-dlya-uchast-u-plotnomu-proyekt.html
http://lubotin-rada.gov.ua/news/id/4566


08 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“4 травня - Міжнародний день протидії булінгу” 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13113-4-travnya-mzhnarodniy-den-protidyi-
bulngu.html 
 

08 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 

“Захист трудових прав” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13114-zahist-trudovih-prav.html 
 

08 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“У Люботинському міському суді Харківської області з'явився власний канал в YouTube” 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13115-u-lyubotinskomu-mskomu-sud-
harkvskoyi-oblast-zyavivsya-vlasniy-kanal-v-youtube.html 
 

08 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Оголошення про виклик до суду відтепер будуть оприлюднюваться автоматично” 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13116-ogoloshennya-pro-viklik-do-sudu-
vdteper-budut-oprilyudnyuvatsya-avtomatichno.html 
 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13113-4-travnya-mzhnarodniy-den-protidyi-bulngu.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13113-4-travnya-mzhnarodniy-den-protidyi-bulngu.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13114-zahist-trudovih-prav.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13115-u-lyubotinskomu-mskomu-sud-harkvskoyi-oblast-zyavivsya-vlasniy-kanal-v-youtube.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13115-u-lyubotinskomu-mskomu-sud-harkvskoyi-oblast-zyavivsya-vlasniy-kanal-v-youtube.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13116-ogoloshennya-pro-viklik-do-sudu-vdteper-budut-oprilyudnyuvatsya-avtomatichno.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13116-ogoloshennya-pro-viklik-do-sudu-vdteper-budut-oprilyudnyuvatsya-avtomatichno.html


12 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали  
“Кабiнет мiнiстрiв послабив карантиннi обмеження:” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13134-kabinet-ministriv-poslabiv-karantinni-
obmezhennya.html 

 
12 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 

“Дайджест системи БПД” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13137-daydzhest-sistemi-bpd.html 

 
18 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 

“Наближається Міжнародний день сім'ї” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13167-nablizhayetsya-mzhnarodniy-den-
smyi.html 

 
18 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 

“Як захиститися від домашнього насильства” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13168-yak-zahistitisya-vd-domashnogo-
nasilstva.html

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13134-kabinet-ministriv-poslabiv-karantinni-obmezhennya.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13134-kabinet-ministriv-poslabiv-karantinni-obmezhennya.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13167-nablizhayetsya-mzhnarodniy-den-smyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13167-nablizhayetsya-mzhnarodniy-den-smyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13168-yak-zahistitisya-vd-domashnogo-nasilstva.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13168-yak-zahistitisya-vd-domashnogo-nasilstva.html


18 травня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Соціальні мережі як незамінний інструмент комунікації” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13169-socaln-merezh-yak-nezamnniy-
nstrument-komunkacyi.html 
 

 
14 травня 2020 року у газеті «Слобідський край» було опубліковано статтю «Чи 

можливо отримати у власність підвальне приміщення у багатоквартирному будинку» 

 

 

18 травня 2020 року в ефірі радіо «Говорить Вовчанськ» Тіщенко В. розповідала 
слухачам «Як захистити свої права в період карантину» 

 

 

17 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587137163/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено роз’яснення 
для широкого кола громадян на тему: «Захисти свої права під час карантину». 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13169-socaln-merezh-yak-nezamnniy-nstrument-komunkacyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13169-socaln-merezh-yak-nezamnniy-nstrument-komunkacyi.html
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587137163/


 

 

21 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587472201/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено роз’яснення 
для широкого кола громадян на тему: «До уваги отримувачів соціальних допомог». 

 

 

21 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Чи має право роботодавець 
звільнити працівника, посилаючись на карантин». 

 

24 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Все про сплату аліментів 
під час карантину».

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587472201/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm


 

27 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587987291/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Все про сплату аліментів під час карантину». 

 

 

28 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Електронний лікарняний: що 
це таке та як його отримати». 

 

 

28 квітня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1588063136/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Електронний лікарняний: що це таке та як його отримати». 

 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1586858917/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1588063136/


05 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1588666236/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Щорічна разова грошова допомога». 

 

06 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Які документи посвідчують 
особу та хто може перевіряти ці документи». 

 

12 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1589278825/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Які документи посвідчують особу та хто може перевіряти ці документи». 

13 травня 2020 року на офіційному сайті 
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області http://zolochivska-
rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом "Золочівське бюро правової допомоги" Харківського 
місцевого центру з надання БВПД розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на 
тему: «Допомога ФОПам І та ІІ групи оподаткування, які сплачували ЄСВ у 2019 році та 
мають дітей до 10 років». 

 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1588063136/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1589278825/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm


13 червня 2020 року у газеті «ВІСТІ ВОДОЛАЖЧИНИ» № 24 (10569) було 
опубліковано стяттю про безоплатну правову допомогу. 

 

05 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Як боротися з кібербулінгом? Звичайно, кіберметодами!” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13273-yak-borotisya-z-kberbulngom-zvichayno-
kbermetodami.html 

 
05 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали  

“Відновлено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД” 

 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13274-vdnovleno-konkurs-z-vdboru-advokatv-
yak-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd.html 

 

05 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Про деякі особливості розгляду справ щодо притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду” 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13274-vdnovleno-konkurs-z-vdboru-advokatv-yak-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13274-vdnovleno-konkurs-z-vdboru-advokatv-yak-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd.html


http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13275-pro-deyak-osoblivost-rozglyadu-sprav-
schodo-prityagnennya-do-vdpovdalnost-za-nepovagu-do-sudu.html 

 

05 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“25 травня світове співтовариство відзначає Міжнародний день зниклих безвісти дітей” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13276-25-travnya-svtove-spvtovaristvo-
vdznachaye-mzhnarodniy-den-zniklih-bezvsti-dtey.html 

 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Кров донорів часто рятує життя. А які права мають самі донори?” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13312-krov-donorv-chasto-ryatuye-zhittya-a-
yak-prava-mayut-sam-donori.html 

 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Засідання робочої групи щодо реалізації пілотного проєкту з відновного правосуддя для 
неповнолітніх на Луганщині” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13313-zasdannya-robochoyi-grupi-schodo-
realzacyi-plotnogo-proyektu-z-vdnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnoltnh-na-luganschin.html 
 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Найголовніші події в системі БПД за травень”  

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13275-pro-deyak-osoblivost-rozglyadu-sprav-schodo-prityagnennya-do-vdpovdalnost-za-nepovagu-do-sudu.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13275-pro-deyak-osoblivost-rozglyadu-sprav-schodo-prityagnennya-do-vdpovdalnost-za-nepovagu-do-sudu.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13276-25-travnya-svtove-spvtovaristvo-vdznachaye-mzhnarodniy-den-zniklih-bezvsti-dtey.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13276-25-travnya-svtove-spvtovaristvo-vdznachaye-mzhnarodniy-den-zniklih-bezvsti-dtey.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13312-krov-donorv-chasto-ryatuye-zhittya-a-yak-prava-mayut-sam-donori.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13312-krov-donorv-chasto-ryatuye-zhittya-a-yak-prava-mayut-sam-donori.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13313-zasdannya-robochoyi-grupi-schodo-realzacyi-plotnogo-proyektu-z-vdnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnoltnh-na-luganschin.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13313-zasdannya-robochoyi-grupi-schodo-realzacyi-plotnogo-proyektu-z-vdnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnoltnh-na-luganschin.html


http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13314-naygolovnsh-podyi-v-sistem-bpd-za-
traven.html 
 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Суд ініціював питання про кримінальну відповідальність особи за каліцтво тварини з 
пневматичної зброї” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13315-sud-ncyuvav-pitannya-pro-krimnalnu-
vdpovdalnst-osobi-za-kalctvo-tvarini-z-pnevmatichnoyi-zbroyi.html 
 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Внесено зміни до Кодексу України з процедур банкрутства:Інфографіка” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13316-vneseno-zmni-do-kodeksu-ukrayini-z-
procedur-bankrutstvanfografka.html 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Господарський суд Харківської області запустив чат-бот”  
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13317-gospodarskiy-sud-harkvskoyi-oblast-
zapustiv-chat-bot.html 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо 
карантину людей" станом на 15.06.2020 року” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13344-operativna-nformacya-schodo-

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13314-naygolovnsh-podyi-v-sistem-bpd-za-traven.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13314-naygolovnsh-podyi-v-sistem-bpd-za-traven.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13315-sud-ncyuvav-pitannya-pro-krimnalnu-vdpovdalnst-osobi-za-kalctvo-tvarini-z-pnevmatichnoyi-zbroyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13315-sud-ncyuvav-pitannya-pro-krimnalnu-vdpovdalnst-osobi-za-kalctvo-tvarini-z-pnevmatichnoyi-zbroyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13316-vneseno-zmni-do-kodeksu-ukrayini-z-procedur-bankrutstvanfografka.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13316-vneseno-zmni-do-kodeksu-ukrayini-z-procedur-bankrutstvanfografka.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13317-gospodarskiy-sud-harkvskoyi-oblast-zapustiv-chat-bot.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13317-gospodarskiy-sud-harkvskoyi-oblast-zapustiv-chat-bot.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13344-operativna-nformacya-schodo-rozglyadu-sprav-za-statteyu-44-3-porushennya-pravil-schodo-karantinu-lyudey-stanom-na-15062020-roku.html


rozglyadu-sprav-za-statteyu-44-3-porushennya-pravil-schodo-karantinu-lyudey-stanom-na-
15062020-roku.html 
 

15 червня 2020 року на веб-порталі м. Люботин розміщено інформаційні матеріали 
“Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть 
регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.” 
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13345-rshennya-pro-posilennya-chi-
poslablennya-obmezhuvalnih-zahodv-nadal-uhvalyuvatimut-regonaln-komsyi-teb-ns-na-osnov-
ocnki-epdemchnoyi-situacyi.html 

 
19 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 

області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1589876871/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено роз’яснення 
для широкого кола громадян на тему: «Допомога ФОПам І та ІІ групи оподаткування, які 
сплачували ЄСВ у 2019 році та мають дітей до 10 років». 

      

21 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Виплата компенсації за 
невикористані дні додаткової відпустки військовослужбовцю». 

 

26 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1590481351/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено роз’яснення 
для широкого кола громадян на тему: «Виплата компенсації за невикористані дні 
додаткової відпустки військовослужбовцю». 

http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13344-operativna-nformacya-schodo-rozglyadu-sprav-za-statteyu-44-3-porushennya-pravil-schodo-karantinu-lyudey-stanom-na-15062020-roku.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13344-operativna-nformacya-schodo-rozglyadu-sprav-za-statteyu-44-3-porushennya-pravil-schodo-karantinu-lyudey-stanom-na-15062020-roku.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13345-rshennya-pro-posilennya-chi-poslablennya-obmezhuvalnih-zahodv-nadal-uhvalyuvatimut-regonaln-komsyi-teb-ns-na-osnov-ocnki-epdemchnoyi-situacyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13345-rshennya-pro-posilennya-chi-poslablennya-obmezhuvalnih-zahodv-nadal-uhvalyuvatimut-regonaln-komsyi-teb-ns-na-osnov-ocnki-epdemchnoyi-situacyi.html
http://lubotin.kharkov.ua/bezoplatna-dopomoga/13345-rshennya-pro-posilennya-chi-poslablennya-obmezhuvalnih-zahodv-nadal-uhvalyuvatimut-regonaln-komsyi-teb-ns-na-osnov-ocnki-epdemchnoyi-situacyi.html
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587137163/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1587472201/


 

27 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «1 червня – Міжнародний 
день захисту дітей: історія і традиції свята». 

 

27 травня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1590584402/ , відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «1 червня – Міжнародний день захисту дітей: історія і традиції свята». 

 

02 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1591092686/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням». 

 

 

03 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1586858917/
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1586858917/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm


розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Трудовий договір – що 
необхідно знати». 

 

09 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1591685856/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Визначення розміру аліментів на дитину». 

 

10 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Порядок визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим приміщенням». 

 

 

12 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1591963649/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору». 

 

 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1586858917/
http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1586858917/


12 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm, відділом 
"Золочівське бюро правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД 
розміщено роз’яснення для широкого кола громадян на тему: «Відмінність договору 
довічного утримання від спадкового договору». 

 

 

17 червня 2020 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської 
області  http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1592397964/, відділом "Золочівське бюро 
правової допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД розміщено публікацію 
під назвою: «20 червня – Всесвітній день біженців». 

 

У рекламно інформаційний тижневику було опубліковано:  
28 травня 2020 року «Комерсант» №7 (Що робити, коли у документах необхідних 

для оформлення спадщини помилка) 

 

11 червня 2020 року «Комерсант» №8 (Особливості адміністративної 
відповідальності неповнолітніх) 

 

 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1589278825/


 
1.1.3. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

 

14 травня 2020 року  відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» Харківського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,  на прохання 
представника Балаклійського районного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації» в Харківській області ,було надано дистанційну консультацію за допомогою 
Skype зв’язку  для суб’єкта пробації. Особа звернулася з питанням: Як розлучитися під час 
карантину. 

 

17 червня 2020 року Люботинським бюро правової допомоги проведено 
правопросвітницький спільний захід з особами, які перебувають на обліку Люботинського 
міського відділу філії Державної установи “Центр пробації”. Заходом охоплено 5 осіб. 

 

15 червня 2020 року, відділом Вовчанське бюро правової допомоги разом з 
працівнкиами Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» було проведено 
робочу зустріч, з нагоди відзначення 15 червня  Всесвітнього дня поширення інформації 
щодо зловживань стосовно літніх людей «День захисту літніх людей» на тему 
«Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору». По кінці заходу, 
додатково присутнім були надано фахівцем бюро відповіді на поставлені запитання.  У 
проведенні заходу прийняли участь - 4 особи 

.   



 

17 червня 2020 року в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» для 
відділом «Мереф’янське бюро правової допомоги» проведена бесіда на тему: «Пункти 
тимчасового розміщення біженців в Україні». 

 

 

 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 

 

31 травня 2020 року відзначається Всесвітній день без тютюну! Чинні правові 
норми про заборону тютюнової реклами, відповідальність за тютюнопаління в 
громадських місцях здатні зменшити поширеність куріння в Україні. Про відповідальність 
за паління у заборонених місцях розповідає Олександр Фролов 

 

10 червня 2020 року «Кохання вічне, але знати юридичні деталі шлюбу не завадить!» 
Розмова на таку тему велась представницею Центру Лілією Йолкіною у правовій рубриці 
студентського інтернет-радіо "ЗІР" Каразінського університету 

 



24 червня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» зі спеціалістами 
Служби у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації провели круглий 
стіл, під час якого обговорили детально тему «Взяття на соціальний квартирний облік 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2020 році». «Порядок 
отримання соціальної допомоги на дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, сім’ях 
опікунів/піклувальників» По закінченню зустрічі  було вироблено стратегію подальшої 
співпраці між установами. У проведенні заходу прийняли - 6 осіб. 
  

25 червня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги для  спеціалістів 
Вовчанського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді було 
проведено робочу зустріч, в ході якої присутнім було роз’яснено  «Порядок та підстави 
надання соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів за 
рішенням суду. По закінченню заходу  фахівцем бюро додатково було надано відповіді на 
поставлені запитання та поширено серед присутніх буклети системи БПД. У проведенні 
заходу прийняли участь - 5 осіб. 
 

 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 

Протягом звітного періоду постійно забезпечується доступ до електронних 
сервісів Міністерства юстиції України. 

 

1.3.1. Складання, розміщення у встановленому порядку юридичних консультацій на 

основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" 

 
Працівниками Центру було створено юридичні консультації та розміщено у 

встановленому порядку у довідкову онлайн-платформу правових консультацій 
"WikiLegalAid": 

03 квітня 2020 року «Порядок державної реєстрації нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади» 

13 квітня 2020 року «Безкоштовні медичні послуги» та «Порядок стягнення 
заборгованості за аліментами» 

27 квітня 2020 року на тему «Участь у судовому засіданні в період каратнину» 
28 квітня 2020 року на тему «Укладання меморандуму про співпрацю» 

30 квітня 2020 року на тему «Порядок та умови призначення пільгової пенсії для 
учасників антитерористичної операції» 

04 травня 2020 року на тему «Особливості здійсненя кримінального провадження на 
період карантину» 

06 травня 2020 року на тему «Кваліфікаційна комісія, видачі та анулювання 
кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста» 

06 травня 2020 року на тему: «Правовий статус військовополонених» 

21 травня 2020 року на тему «Ввезення в Україну та вивезення за межі України 
готівкових коштів та банківських металів» 

26 травня 2020 року на тему «Особливості купівлі автомобіля; договір купівлі-
продажу, довіреність» 

26 травня 2020 року на тему «Договір підряду» 
 



1.1.4. Редагування, підтримка в актуальному стані правових юридичних консультацій 

на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" 

o Протягом звітного періоду були редагувались та підтримувались в 
актуальному стані всі розміщенні Центром статті. 
 

 
1.4.2 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг (в т.ч. 

роботи з ОМС щодо розробки та затвердження Програм надання правової 

допомоги територіальним громадам) 
 

04 травня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 
робочу зустріч з секретарем Іванівської сільської ради Ольгою Саприкіною під час якої 
обговорено напрямки співпраці та виконання Програми безоплатної правової допомоги 
населенню Іванівське, Берестовеньки, Калинівки та Гранове на 2020 рік. Дану програму 
було прийнято 26.03.2020 року рішенням №680-V11 LХІV СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ 
Іванівської сільської ради. 

 

20 травня 2020 року рішенням Савинської селищної ради Балаклійського району 
Харківської області від 20.05.2020 року № 1146-VII затверджена Програма безоплатної 
правової допомоги населенню смт Савинці та села Довгалівка на 2020 рік. 

25 травня 2020 року рішенням Золочівської селищної ради Харківської області від 
25.05.2020 року № 4969 затверджена Програма безоплатної правової допомоги населенню 
Золочівської територіальної громади Золочівського району Харківської області на 2020 рік 

11 червня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 
робочу зустріч з представником Володимирівської сільської ради під час якої обговорено 
напрямки співпраці та виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню 
Володимирівки, Варварівки, Копанки, Лукашівки, Олександрівки та Садове на 2020 рік після 
закінчення карантиних обмежень. Дану програму було прийнято 26.03.2020 року рішенням 
№610-V11 позачергової LІ СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ Володимирівської сільської 
ради.(кількість присутніх осіб-2) 



 

 
o КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ 

 

2.1.1 Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД 

Протягом звітного періоду проводився аналіз статистичних показників за для 
виявлення потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД. 

2.1.3-2.1.4 Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 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 

Протягом звітного періоду постійно здійснюється допомога адвокатам щодо 
порядку оформлення актів за виконаними дорученнями. 

Центром постійно проводиться робота у наступних напрямках: 

2.1.5 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 

2.1.6 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 
Інформаційного дайджесту 

2.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової допомоги 

2.3.1 Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення системних порушень 
прав людини 

 
 

3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

Центром постійно проводиться робота у наступних напрямках: 

3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня задоволеності 
осіб, які звертаються щодо надання БПД та/або отримали таку допомогу 

3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги 

3.1.4 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги 

 



4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВНОЮ, ІНОВАЦІЙНОЮ, 

ЕФЕКТИВНОЮ 

 

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

напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, обмін 

досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення 

позитивного досвіду. 

Протягом звітного періоду працівники Центру брали участь у онлайн-вебінарах на 
різні теми: 

 

4.1.6-4.1.7  Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з 

метою прийняття управлінських рішень. Навчання персоналу, внутрішнє навчання 

для працівників МЦ, в тому числі бюро правової допомоги у відповідності до їх потреби 

(надання БППД та БВПД, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, 

аналіз діяльності, ІТ, комунікації тощо) 

Протягом звітного періоду проводились робочі наради з начальниками структурних 
підрозділів Центру – бюро правової допомоги (зум, скайп зв’язок, вайбер), в ході нарад 
розглядаються питання поточної діяльності Центру, здійснення працівниками Центру 
представництва та інш. 

 

Ш РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 
 
 За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року ( ІІ квартал ) Харківським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 
що є його структурними підрозділами, було зареєстровано  звернень клієнтів,   особам 
було надано правову консультацію,   з яких написали письмову заяву про надання 
БВПД. 
№ 

за/п 
Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 

письмових заяв 

про надання 

БВПД 
1 відділ правопросвітництва 

та надання БПД 934 797 137 

2 відділ "Балаклійське бюро 

правової допомоги" 107 95 12 

3 відділ "Вовчанське бюро 

правової допомоги" 243 233 10 

4 відділ "Дергачівське бюро 

правової допомоги" 178 175 3 

5 відділ "Зачепилівське бюро 

правової допомоги" 64 64 0 



6 відділ "Зміївське бюро 

правової допомоги" 233 233 0 

7 відділ "Золочівське бюро 

правової допомоги" 132 130 2 

8 відділ "Ізюмське бюро 

правової допомоги" 676 641 35 

9 відділ "Красноградське бюро 

правової допомоги" 267 251 16 

10 відділ "Люботинське бюро 

правової допомоги" 185 170 15 

11 відділ "Мереф'янське бюро 

правової допомоги" 123 118 5 

12 відділ "Нововодолазьке бюро 

правової допомоги" 142 136 6 

13 відділ "Харківське бюро 

правової допомоги" 557 548 9 

14 Разом по МЦ 3841 3591 250 
 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  рішень про надання 
БВПД та надано   доручення адвокатам та   наказів штатним працівникам ( складання 
процесуальних документів та представництво інтересів у суді). 

 

 В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 
адміністративне право 231 (6,01%), адміністративне правопорушення 31 (0,88%), 
житлове право 281 (7,32%), земельне право 271 (7,05%), кримінальне право 28 (0,73%), 
кримінальний процес 131 (3,41%), пенсійне право 171 (4,48%), податкове право 52 (1,35%), 
сімейне право 447 (11,64%), спадкове право 220 (5,73 %), трудове право 210 (5,47%), 
цивільне право 389( 10,13 %), цивільний процес 405 (10,54%), соціального забезпечення 227 
(5,91% ), виконання судових рішень 167 ( 4,35% ),  інші питання 579 ( 15,07%). 
 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за статтю 
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Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за віком 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за ІІ квартал 2020 
року було: 

o здійснено 22 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 74 дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

o загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

Малозабезпечені 
особи, 43%

Особи з інвалідністю, 
20%

Отримання статусу 
УБД, 1%

Ветерани та УБД, 13%

ВПО, 9%

Біженці, 
3%

Особи, які 
постраждали від 

домашнього 
насильства або 
насильства за 

ознакою статі , 2%

Діти-сироти, 0%

Діти без окремих 
категорій, 0%

Особи, щодо яких суд 
розглядає справу про 

надання 
психіатричної 

допомоги в 
примусовому порядку 

, 8%

Особи, засуджені до 
позбавлення волі, 
обмеження волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні, 1%

99

46

1
31

20 6 4 1 1 19 3



під час роботи мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала  800 осіб ( 753 особи - дистанційні пункти, 22 особам - мобільні пункти); 

o надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

o проведено  правопросвітницьких заходів; 
o розміщено у ЗМІ 323 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 
o надано 28 клієнту доступ до електронних сервісів Мінюсту. 

 
 
 
 

№ 

з/п 
Назва МЦ 
та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість проведених 

правопросвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електроних 

сервісів 

МЮ 

Кількість 
ЗМІ 

1 відділ 
правопросвітництва 

та надання БПД 

13/35 30/354 1 19 11 17 

2 відділ "Балаклійське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 1 0 1 1 

3 відділ "Вовчанське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 8 3 146 

4 відділ "Дергачівське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 0 1 0 

5 відділ 
"Зачепилівське бюро 

правової допомоги" 

0 0 0 0 1 1 

6 відділ "Зміївське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 0 2 16 

7 відділ "Золочівське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 0 0 35 

8 відділ "Ізюмське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 14 3 21  

9 відділ 
"Красноградське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 1 7 2 40 

10 відділ 0 0 0 1 1 36 



"Люботинське бюро 

правової допомоги" 
11 відділ 

"Мереф'янське бюро 

правової допомоги" 

0 0 0 0 0 1 

12 відділ 
"Нововодолазьке 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 0 0 3 

13 відділ "Харківське 

бюро правової 

допомоги" 

0 0 0 6 3 6 

14 Разом по МЦ 13/35 30/354 4 58 28 323 

 


