ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання

Харківським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
локального плану заходів на IV квартал
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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.

04 жовтня 2019 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь у прес-конференції,
яка відбулась у Харківському прес-клубі, яка була присвячена проблемам стягнення
аліментів. Співорганізатори – Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Луганській та Харківській областях, Головне територіальне
управління юстиції у Харківській області.

08 жовтня 2019 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту «Я МАЮ ПРАВО» з нагоди відзначання Дня юриста в приміщенні Зміївського
районного ВДВС Головного територіального управління юстиції в Харківській області
начальником Зміївського районного відділу виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Харківській області Пономарьовою Анжелою, провідним
спеціалістом Зміївського районного відділу виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Харківській області Кисельовою Оленою спільно з провідним
юрисконсультом Зміївської районної філії ХОЦЗ Орленко Володимиром та начальником
«Зміївського бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Десятником Олегом було проведено круглий
стіл, в ході якого було обговорені законодавчі ініціативи Міністерства юстиції України.

11 жовтня 2019 року Волковою А., фахівчинею відділу “Дергачівське бюро правової
допомоги”, спільно з представником Дергачівського районного військового комісаріату
Харківської області з нагоди Дня захисника України була проведена святкова зустріч з
членами Дергачівської районної спілки ветеранів АТО, під час якої присутні були
проінформовані щодо передбачених для учасників бойових дій та ветеранів прав та
соціальних гарантій, включаючи право на безоплатну правову допомогу.

16 жовтня 2019 року проведено круглий стіл на тему «Електронні сервіси – крок у
сучасність». Головною метою круглого столу було обговорення зручності користування
такими ресурсами, що полягає в оперативному отриманні як платних, так і безоплатних
послуг не виходячи з кабінету для працюючих чи з будинку для звичайних користувачів, а
також людей з обмеженими можливостями. В роботі круглого столу прийняли участь
заступник начальника Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ
ПФУ в Харківській області Слонь К. С., начальник Зміївського районного ВДВС ГТУЮ у
Харківській області Пономарьова А. О., заступник начальник Зміївського районного ВДВС
ГТУЮ у Харківській області Нагорна О. О., фахівець відділу «Зміївське бюро правової
допомоги» Десятник О. та головний державний виконавець Зміївського районного ВДВС
ГТУЮ у Харківській області Шевчук А. І.

16 жовтня 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» прийняла участь у проведенні в Ізюмському об’єднаному міському військовому
комісаріаті Харківської області бесіди з учасника АТО, ООС щодо прав та пільг
військовослужбовцям, передбачених чинним законодавством.

16 жовтня 2019 року 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 було здійснено інформування
громадян щодо правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії
та права на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення витрат з
оплати житлово-комунальних послуг.

17 жовтня 2019 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь у прес-конференції
разом з начальником відділу пільг та житлових субсидій управління соціальних гарантій
Департамент соціального захисту населення Харківської ОДА Балєвою О., яка була
присвячена субсидії, окрім того порядок надання якої змінився з 01.10.2019 року. Фахівчині
відповідали на запитання представників засобів масової інформації. Спікерки розповіли
про те, хто має право на субсидії, а хто може таке право і втратити, що змінилося, навели
приклади з практики й дали поради тим, хто вже отримує допомогу від держави на оплату
комунальних послуг, та тим, хто тільки планує її оформити.
Детально – у запису пресконференції.https://www.youtube.com/watch?v=ef2GQc3njWc

18 жовтня 2019 року на засіданні Дискусійного клубу «Встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми та забезпечення правової допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми» взяли участь фахівчиня Центру Окара І. та
Гайворонська В., заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, голова Ради адвокатів
Харківської області, організаорами заходу були: Міністерство закордонних справ
Королевства Норвегія, ГО "Ла Страда-Україна", ХОДА, Департамент соціального
захисту населення Харківської ОДА, Регіональний центр з надання БВПД у Луганській та
Харківській областях

22 жовтня 2019 року Уханьова М., фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової
допомоги» з фахівцями Вовчанського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
Головного управління в Харківській області провели круглий стіл, в ході якого спеціалістом
бюро
було
проінформовано
присутніх
в
рамках
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» Чесна
платіжка про Порядок захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, Граничні
тарифи/ціни на тепло на гарячу воду для населення міст обласного значення та м. Києва
на опалювальний сезон 2019/2020 років; Порядок надання житлових субсидій та пільг на
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі громадянам у 2019 році.

23 жовтня 2019 року Волкова А., фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової
допомоги” провела правопросвітницький захід для підопічних Територіального центру
соціального обслуговування Дергачівської районної ради Берегиня в рамках всеукраїнської
правопросвітницької кампаній “Чесна платіжка”, під час якої присутні могли
ознаймитися з ініціативою Уряду України щодо захисту прав споживачів житловокомунальних послуг. Крім цього всі змогли отримати відповіді на питання правового
характеру.

23 жовтня 2019 року задати питання для отримання безоплатної вторинної
правової допомоги мали можливість відвідувачі та працівники дитячої бібліотеки
Нововодолазької селищної ради. Про права споживачів кредитних послуг, порядок
стягнення аліментів на утримання дітей та непрацездатних батьків, про те, як не стати
жертвою колекторів розповідав фахівець відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Пілюгін Д.

23 жовтня 2019 року заступником начальника відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» в приміщенні Балаклійського відділу обслуговування громадян (сервісний центр)
Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області в рамках
національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено бесіду на
тему: «Дотримання пенсійного законодавства під час перерахунку пенсії». Метою заходу
було налагодження взаємодії між соціальними структурами та обмін досвідом в роботі
при призначенні та перерахунку пенсії.

23 жовтня 2019 року представниця відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
П’ятак С. спільно з начальником юридичного відділу Золочівської РДА та спеціалістом
юридичного відділу Золочівської селищної ради провели прийом громадян на базі
Золочівський сектор обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління
Пенсійного фонду України в Харківській області. Відвідувачі Золочівського сектору
обслуговування громадян також дізналися про систему безоплатної правової допомоги в
цілому, спектр послуг, які можна отримати, звернувшись до Бюро, підстав та порядку
нарахування аліментів, правил виїзду з дитиною за кордон, порядку зняття з реєстрації
місця проживання.

25 жовтня 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» прийняла участь у проведенні бесіди з працівниками територіального центру
Ізюмської міської ради. В ході бесіди присутні були поінформовані щодо правильного
нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та права на адресну
безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення витрат з оплати житловокомунальних послуг, загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», а
також можливість отримання безоплатної правової допомоги.

25 жовтня 2019 року в приміщенні Красноградського об’єднаного міського
військового комісаріату Харківської області фахівчинею відділу «Красноградське бюро
правової допомоги» Золотухіною І. з метою подальшого інформування учасників АТО для
працівників даної установи проведено семінар на тему: «Пільги для учасників АТО та
членів їх сімей». В ході заходу працівник бюро роз’яснила процедуру надання пільг
учасниками АТО щодо медичних послуг, отримання земельних ділянок у власність, оплати
житлово-комунальних послуг, тощо. По закінченню семінару всі присутні отримали
інформаційні матеріали про діяльність та контактні дані бюро.

25 жовтня 2019 року фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
провела правопросвітницький захід для учнів Дергачівської вечірньої (змінної) школи на
тему: «Право і закон в житті підлітка», метою якого було поглиблення правових знань та
навичок учнів, сприяння поширенню правової культури. Під час заходу учні були також
поінформовані про їх права та обов’язки, про адміністративну та кримінальну
відповідальність неповнолітніх, можливість дітей отримати безоплатну вторинну
правову допомогу в системі БПД, одержали інформаційні буклети "Твої права - твій
захист".

28 жовтня 2019 року на базі Територіального центру надання соціальних послуг
Індустріального району міста Харкова Фахівцем Харківської юстиції спільно з заступником
директора Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Лілією Йолкіною здійснено надання адресної безоплатної правової допомоги мешканцям
Індустріального району міста Харкова. На базі Територіального центру надання соціальних послуг
Індустріального району міста Харкова громадяни отримали консультації щодо правових наслідків
розірвання шлюбу, стягнення аліментів, електронних сервісів Міністерства юстиції України,
отримання соціальних виплат, відчуження майна, порядку спадкування за законом та за заповітом,
оскарження рішення суду про визнання особи померлою, запобігання випадкам фінансового
шахрайства, порядку доступу до безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Для працівників
та підопічних центру було проведено семінар “Законодавчі ініціативи Міністерства юстиції
України, спрямовані на реалізацію та захист прав громадян. Система безоплатної вторинної
правової допомоги.»

29 жовтня 2019 року в рамках співпраці між відділом «Золочівське бюро правової
допомоги» Харківського місцевого центру з надання БВПД та центром надання
адміністративних послуг Золочівської РДА, фахівчинею було організовано роботу
дистанційного пункту консультування. Під час роботи дистанційного пункту мешканці
Золочівського району, які отримували адміністративні послуги у ЦНАП, змогли отримати
також і фахові консультації з правових питань, які надавала представник бюро. За
правовою допомогою звернулися дві особи, які отримали юридичні консультації з питань
порядку приватизації житла, стягнення заборгованості по заробітній платі, порядку
переходу на інший вид пенсії та спадкування за законом.

29 жовтня 2019 року в приміщенні управління праці та соціального захисту
населення Красноградської РДА фахівцем відділу «Красноградське бюро правової
допомоги» Золотухіною І. спільно з начальником УПСЗН Світланою Гонтар проведено
бесіду для працівників вищезазначеною установи з метою подальшого розповсюдження
інформації для громадян в рамках компанії «Чесна платіжка». Присутнім було
наголошено, що на сайті Урядового порталу та Мін'юсту є калькулятор розрахунку чесної
платіжки, де громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки мають сплачувати за

тепло та гарячу воду.

30 жовтня 2019 року Волковою А., фахівчиною відділу “Дергачівське бюро правової
допомоги” в рамках всеукраїнської правопросвітницької кампанії «Відповідальне
батьківство» проведено зустріч з директором Малоданилівського ліцею на тему:
“Відповідальне батьківство”. Під час зустрічі були обговорені питання новацій,
спрямованих на розвиток інституту відповідального батьківства.

31 жовтня 2019 року у Балаклійській районній філії Харківського обласного центру
зайнятості був проведений інформаційний захід за участю координатора проекту
«Консультативний центр для людей, постраждалих від торгівлі людьми» благодійної
організації «Благодійний фонд «Карітас Харків», фахівчині відділу «Балаклійське бюро
правової допомоги», начальника Балаклійського відділу обслуговування громадян (сервісного
центру) управління обслуговування громадян головного Управління Пенсійного фонду
України в Харківській області, начальника Балаклійського РЦСС для сім'ї, дітей та молоді
та фахівців Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості на
тему: «Скажи «ні» торгівлі людьми». Метою заходу було ознайомлення безробітних з
видами шахрайства при працевлаштуванні, проблемами нелегальної трудової міграції, з
легальними шляхи працевлаштування як на території України, так і за кордоном, з
ризиками потрапляння в торгівлю людьми та шляхи їх уникнення.

01 листопада 2019 року фахівчинею «Люботинське бюро правової допомоги»
Бутенко Г. була проведена зустріч з членами МГО «Центр розвитку громади міста
Люботин». На цій зустрічі були роз’яснені порядок доступу до безоплатної допомоги, а
також обговорювались питання про подальшу співпрацю.

01 листопада 2019 року про реалізацію прав учасників бойових дій у Харківському
прес-клубі говорили фахівці Центру Лілія Йолкіна та Олександр Фролов під час круглого
столу "Захисники також потребують захисту"

05 листопада 2019 фахівцем відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Бутенко Г. був проведений правопросвітницький захід у Територіальному центрі
соціального обслуговування Люботинської міської ради, де була озвучена загальна
інформація про безоплатну допомогу, про можливість здійснювати сумісні візити до осіб,
які перебувають на обліку у тер центрі, та які потребують надання адресної юридичної
допомоги. Також була надана інформація щодо правильного нарахування тарифів та
відповідального батьківства у рамках проекту Міністерства юстиції "Я МАЮ ПРАВО!" .
Кількість охоплених осіб - 15 чоловік.

06 листопада 2019 року А що Ви знаєте про безоплатну правову допомогу? Якщо
мало, то спитайте у студентів-юристів 3-го курсу Національний аерокосмічний
університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ», які мали чудову нагоду ознайомитися із
роботою Центру . Цікава і змістовна розповідь директора Центру О. Сіренко та
заступника директора Л. Йолкіна про роботу Центру щодо надання безоплатної правової
допомоги засвідчила важливість та суспільну користь професії юриста.

07 листопада 2019 року в приміщенні Нововодолазької виконавчої служби для

відвідувачив виконавчої служби фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О. був проведений семінар, в ході якого були роз’яснені питання, щодо
відповідальності за несплату аліментів, прав студентів, захисту прав дітей, запобіганню
дискримінації та насильству в школі.

11 листопада 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятником О. в Зміївському відділі обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ ПФУ в
Харківській області було проведено лекцію на тему: «Знай та захищай свої права». Після
семінару всі бажаючи мали змогу отримати правові консультації з різних питань.

12 листопада 2019 року в Харківському прес-клубі відбулася прес-конференція
«Покупці проти шахраїв в інтернеті та в реальному житті: як захистити себе від
недобросовісних продавців” та як не стати жертвою шахраїв у всесвітній мережі і в
реальному житті розповіли Олександр Фролов, фахівець відділу «Харківське бюро правової
допомоги» та В’ячеслав Марков - декан факультету кіберполіції ХНУВС, Олексій Рвачов старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки ХНУВС та Ольга
Осадча, головний спеціаліст відділу контролю за регулювання цінами головного управління
держпродспоживслужби в Харківській області. Спікери нагадали законодавчі норми, які
захищають права покупців. Не обійшли увагою й прогалини у законодавстві, а також у
правоохоронній системи, які часто не дозволяють притягнути до відповідальності
недоброчесних
продавців.
Трансляцію
можна
дивитися
тут:https://www.facebook.com/serg.gurkov.3/videos/148768476459869/UzpfSTE1NjA0MjUyN
DA4NDE5OTE6MjM3OTMyMTk2NTYxODk3Nw/

14 листопада 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. спільно з головним державним виконавцем Зачепилівського відділу ДВС ГТУЮ
Рудь О.О. було проведено робочу зустріч з колективом Сомівської СЗОШ І-ІІІ ступенів, та
проведено захід стосовно загальнопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» та
«ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО»

15 листопада 2019 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського
обласного центру зайнятості відбулася робоча зустріч представника відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Пілюгіна Д. з працівниками Красноградської
районної філії Харківського обласного центру зайнятості, Красноградського районного
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області,
Красноградського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Під час зустрічі
було обговорено співпрацю спрямовану на повернення до загальноприйнятого соціальнонормативного життя осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

19 листопада 2019 року фахівці Центру Фролов О. та Окара І. взяли участь у
круглому столу на тему; «Якщо Ви хочете бути присяжним: Ваші дії?. Електронний
цифровий ключ. Як отримати та користуватися?. Порушено ваше право споживача. Що
робити?», який відбувся за ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях у PRAVOKATOR
правовий клуб Харків

19 листопада 2019 року фахівчиня Центру Окара І. разом з заступником директора
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та
Харківській областях Гайворонською В. взяли участь у круглому столі який проходив у
прес-клубі на тему: «Протидія домашнього насильства»

З 25 листопада в Україні тривала міжнародна соціальна кампанія «16 днів проти
насильства» наш Центр щорічно підтримує акцію проведенням інформаційної кампанії,
яка направлена на підвищення нетерпимості до домашнього та гендерно зумовленого
насильства, підвищення правової обізнаності щодо юридичних механізмів протидії
домашньому насильству. На фото представлена частина правопросвітницьких заходів, що
проведені в рамках кампанії фахівцями Центру у Харкові, Золочеві, Краснограді, Змійові,
Балаклії, Зачепилівці, Вовчанські, Люботині, Мерефі, Ізюмі, Дергачах, Новій Водолазі.

26
листопада 2019 року у приміщенні Харківського прес-клубу відбулась
пресконференція «Все про E-ticket у Харкові». На всі питання журналістів стосовно проблемних
аспектів реалізації даної програми розповів фахівець відділу «Харківського бюро правової
допомоги» Фролов О. Більш детально можно ознайомитися за посиланням
https://www.facebook.com/serg.gurkov.3/videos/153328999337150/?t=6.

27 листопада 2019 року в приміщенні Піщанської НВК (с.Піщанка Красноградський
район) фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової» Золотухіною І. було прийнято
участь у загальношкільних батьківських зборах. Під час заходу надано інформацію про
адміністративну відповідальність батьків за виховання дітей, про домашнє насильство
та булінг. Всі присутні отримали інформаційні матеріали про діяльність та контактні
дані бюро. Окрім цього, після зборів усі бажаючи змогли отримати консультації правового
характеру.

27 листопада 2019 року відділом «Дергачівське бюро правової допомоги» в рамках
всеукраїнської правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» спільно з
фахівцями Дергачівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської РДА та Дергачівської
районної філії Харківського обласного центру зайнятості проведено круглий стіл на тему:
“Відповідальне батьківство”. Учасники засідання обговорили шляхи спільної взаємодії у
напрямку розвитку інституту відповідального батьківства.

30 листопада 2019 року фахівчиня Центру Окара І. взяла участь у заході, організованому
БФ «Станція Харків» на тему: «Форум пацієнтських організацій Харкова»

05 грудня 2019 року з метою недопущення дискримінації внутрішньо переміщених осіб
та порушення їх прав з боку органів державної влади та місцевого самоврядування відбувся
семінар за участю фахівчині відділу «Золочівське бюро правової допомоги» Дзьонь О. з
фахівцями управління соціального захисту населення Золочівської райдержадміністрації
Харківської області на тему: «Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб».

09 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
УханьоваМ. спільно з членами Вовчанського районного відділення Харківської обласної
громадської організації «Спілка ветеранів АТО провели круглий стіл, в ході якого фахівцем
бюро було роз’яснено присутнім права на знижку на оплату послуг ЖКГ, право на
безоплатне отримання земельної ділянки, право на безоплатне медичне забезпечення, право
на правову допомогу за рахунок держави, право на безкоштовний проїзд. Додатково було
надано відповіді на поставлені запитання та поширено буклети системи безоплатної
правової допомоги.

10 грудня Міжнародний день прав людини – торжество в усьому світі понять
свободи, безпеки й чесності людей по відношенню один до одного. Цього тижня фахівці
Центру та бюро правової допомоги долучилися до святкування Міжнародного дня захисту
прав людини шляхом проведення заходів правопросвітницького характеру різного формату
(круглих столів, правових квестів, правових турнирів, брейн-рингу, відеолекторіїв тощо).

10 грудня 2019 року в День безоплатної правової допомоги – День відкритих дверей:
кава з директором та неформальне спілкування з клієнтами, знайомство з Центром
студентів Університету внутрішніх справ, консультації працівників Центру та адвокатів

для школярів 8-9 класів Комунального закладу «Малорогозянський ліцей» Золочівської
селищної ради Харківської області екскурсія до Золочівського бюро правової допомоги, а
також проведена бесіда, приурочена до Дня захисту прав людини на тему: «У світі
юридичних професій» Провідний спеціаліст бюро ознайомила старшокласників з професією
юриста та її місцем в системі безоплатної правової допомоги

для 8-11 класів Комунального закладу «Феськівський ліцей» Золочівської селищної
ради Харківської області спільно із завідувачем юридичного сектору Золочівської РДА та

спеціалістом юридичного відділу Золочівської селищної ради провели навчання у режимі
скайп-звя'зку на тему: «Мої права та обов’язки»

знайомство з Ізюмським бюро правової допомоги працівників Укрпошти, яким
розповіли про роботу бюро, можливість отримання безоплатної правової допомоги, а
також які категорії громадян можуть скористатись безоплатною вторинною правовою
допомогою. Зустріч переросла в конструктивний діалог, після чого присутні отримали
брошури про бюро правової допомоги з метою розповсюдження у своїх поштових
відділеннях та серед місцевого населення, окрім цього всі бажаючи отримали консультації
з різних правових питань.

у відділі «Зачепилівскьке бюро правової допомоги» гостями заходу були учні 9-10
класів Миколаївської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівського району. З
перших хвилин розмови вдалося завоювати увагу юнаків та дівчат, тому що їм було цікаво
дізнатися що таке бюро та які обов'язки покладаються на спеціалістів. Також враховуючи
те, що дітям час ставити перед собою за мету ким їм бути і який зробити вибір у житті,
їм було сказано декілька слів про адвокатуру України, та хто саме такі адвокати. Також
звичайно було нагадано про їх права та обов'язки, хто відповідальний за них, та з якого віку
діти притягаються до відповідальності.

11 грудня 2019 року фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
ВолковаА. для підопічних Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської
районної ради Берегиня була проведена правову бесіду на тему: “Реалізація і захист прав
людини”.

11 грудня 2019 року на майдані Конституції проведено захід "Розірви коло
насильства". Локація безоплатної правової допомоги - разом з Регіональним центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях,
Національною поліції, соціальних служб тощо. Фахівці Центру Ирина Окара та Олександр
Фролов проводили консультування громадян.

12 грудня 2019 року фахівчинею відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
Дзьонь О. з метою довести інформацію до численних читачів бібліотеки, серед яких
представники різних цільових груп було проведено брифінг з працівниками бібліотечної
системи Золочівської районної центральної бібліотеки. Предметом обговорення під час
заходу стало питання становлення та розвиток системи безоплатної правової допомоги,
питання підвищення якості та розширення доступу до БПД, нові категорії осіб, які мають
право на вторинну правову допомогу. Друковані презентаційні матеріали, запропоновані
присутнім, допоможуть читачам бібліотеки ознайомитися з цінностями та місією

системи безоплатної правової допомоги , а також зорієнтують, в яких саме точках
доступу можна отримати безоплатну правову допомогу з найважливіших правових
питань. По завершенню заходу на базі Золочівської районної бібліотеки працював дистанційний
пункт консультування під час якого до працівника бюро правової допомоги звернулось дві особи,
які мали змогу задати актуальні для них питання та отримати кваліфіковані та обґрунтовані
відповіді на них.

12 грудня 2019 року відділом «Дергачівське бюро правової допомоги» була проведена
правова лекція для працівників і відвідувачів Дергачівської центральної районної бібліотеки
на тему: “Конституція України — це гарант наших прав”.

12 грудня 2019 року на базі КЗ Слобожанська гімназія №2 Зміївської районної ради
Харківської області, Десятником О., фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги»,
для педагогічного колективу гімназії прочитано лекцію на тему: «Про захист порушених
прав громадянина України». В ході лекції учасників поінформовано про систему БПД,
перелічено категорії громадян, які мають на неї право, повідомлено про діяльність бюро
правової допомоги, детально презентовано правові послуги, які надає Зміївське бюро
правової допомоги: правові консультації та роз'яснення, доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України, безоплатні послуги адвокатів зі складення процесуальних
документів та представництва інтересів громадян в судах, поширення інформації про
права і свободи громадян, способи їх реалізації та захисту. Після лекції всім слухачам
вручено буклети інформаційного характеру, а також надано контакти Бюро та Центру
у разі виникнення життєвих питань задля допомоги у їх вирішенні.

13
грудня 2019 року з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в
приміщенні Нововодолазької міської бібліотеки для читачів бібліотеки фахівцем відділу
«Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. була проведена лекція на тему:

«Загальна декларація прав людини» та «Права і свободи людини та громадянина». По
завершенню, всім були роздані правові буклети та надано відповіді на правові питання, які
цікавили громадян.

23 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» ДзьоньО.
взяла участь в засіданні міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення при Золочівській районній державній адміністрації Харківської області. У ході
роботи намічено шляхи активізації правоосвітницької діяльності та обговорювалась
можливість прийняття та реалізації районної програми надання безоплатної правової
допомоги.

27 грудня 2019 року спеціалістом відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Павловою Ю. було проведено правопросвітницький захід в приміщенні Зачепилівської
селищної ради, в ході якого серед працівників було проведено лекцію на тему: «16 днів проти
насилля». Після лекції було проведено індивідуальний прийом осіб, яким були надані правові
консультації з різних питань.

1.1.1. Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню,
затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю
11 жовтня 2019 року Уханьовою М., фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правовоїдопомоги»
з фахівцями Рубіжненської сільської ради Вовчанського району Харківської області провели робочу
зустріч, в ході якої спеціалістом бюро було проінформовано присутніх в рамках
загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!» #Чесна платіжка про Порядок захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг,
Граничні тарифи/ціни на тепло на гарячу воду для населення міст обласного значення та м. Києва
на опалювальний сезон 2019/2020 років; Порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату

житлово-комунальних послуг у грошовій формі громадянам у 2019 році. Крім того було роз’яснено
додатково про права учасників бойових дій в рамках проекту ЯМП! #Права захисників
#ВетеранеЗнайСвоїПрава щодо на знижки на оплату послуг ЖКГ, на безоплатне отримання
земельної ділянки, на безоплатне медичне забезпечення, право на правову допомогу за рахунок
держави, право на безкоштовний проїзд.

30 жовтня 2019 року завідувачем Нововодолазької державної нотаріальної контори
Змієвською Т.М. спільно з працівником Нововодолазького бюро правової допомоги Обідою
О.С. була організована та проведена робоча зустріч. В ході зустрічі були обговорені
актуальні питання: оформлення спадщини, реєстація права власності нерухомого майна,
зміни в законодавстві України, про безоплатну правову допомогу в Україні, а також про
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства Юстиції України “Я
МАЮ ПРАВО”.

06 листопада 2019 року, з метою реалізації правопросвітницької кампанії
«Відповідальне батьківство» загального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
для підвищення обізнаності населення про механізми реалізації та захисту прав дитини на
належне утримання та безпечне освітнє середовище, фахівчиня відділу «Вовчанське бюро
правової допомоги» Уханьова М. спільно з працівниками Вовчанської міської ради провели
круглий стіл, під час якого обговорили такі питання, як розмір, підстави та порядок
нарахування аліментів; нові правила виїзду з дитиною за кордон; порядок отримання
податкової знижки на навчання, інших стимулів та гарантій; порядок отримання батькам
послуги «Муніципальна няня». По закінченню заходу було вироблено стратегію подальшої
співпраці.

05 листопада 2019 року фахівцем відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
Біликом Ю. було проведено зустріч з працівниками Миколаївського старостинського
округу № 4 Зачепилівської селещної ради, де було проведено правопросвітницькі заходи «Я
МАЮ ПРАВО» «ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО» «ЧЕСНА ПЛАТІЖКА»

20 листопада 2019 року в приміщенні Центру надання адміністративних послуг при
Зміївській районній державній адміністрації відбулася робоча зустріч фахівця відділу
«Зміївське бюро правової допомоги» із керівником ЦНАП при Зміївській районній державній
адміністрації стосовно співпраці та визначення правових проблем громадян, які
звертаються до центру. Також працівником бюро було проведено консультування всіх
бажаючих.

21 листопада 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 актуальні питання щодо запобігання та протидію домашньому
насильству, позбавлення батьківських прав, ефективного стягнення заборгованості по
аліментах.

25 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Бутенко Г. взяла участь у круглому столі на тему: «Планування заходів із протидії торгівлі
людьми у 2020 році», ініціатор круглого столу ГО «Жіноча громада».

26 листопада 2019 року Уханьова М., фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової
допомоги» спільно з інспектором Управління соціального захисту населення Вовчанської
районної державної адміністрації провели робочу зустріч, під час якої обговорили Субсидія
2019: новий механізм фінансування, Яким чином можна отримати монетизацію пільг на
ЖКП з 1 жовтня? Чи потрібно щось робити для отримання субсидії за новими правилами?
Заява на призначення субсидії: хто її має подавати? тощо. По закінченню зустрічі було
вироблено стратегію подальшої співпраці.

27
листопада 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьова М. спільно з працівниками Вовчанського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді провели робочу зустріч, під час якої фахівець бюро надав розгорнуту
інформацію щодо порядку підтвердження статусу та пільг Багатодітної сім’ї, порядок
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Додатково
було надано відповіді на поставлені питання спеціалістів щодо сімейних, житлових та
спадкових питань, які виникають у багатьох громадян Вовчанського району, Харківської
області. По закінченню зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці.

02 грудня 2019 року Павловою Ю, фахівчинею відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» в відділі соціального захисту населення Зачепилівської РДА було проведено
круглий стіл, в ході якого обговорювались питання подальшої співпраці, а також питання
підвищення правової обізнаності населення та доступу до безоплатної правової допомоги.

09 грудня 2019 року фахівці відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги» було
проведено зустріч з медичними працівниками КНП "ЦПМСД Зачепилівського району"
Миколаївського ФП, під час зустрічі було надано правову інформацію стосовно
безоплатної медицини в Україні та Зачепилівському районі

10 грудня 2019 року Павловою Ю., фахівчинею відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» було проведено робочу зустріч з працівниками відділу субсидії, в ході якої
обговорювались питання подальшої співпраці та порядок перенаправлення осіб до бюро
правової допомоги.

18 грудня 2019 року Дзьонь О., фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» взяла
участь у робочій зустрічі із помічником начальника відділу прикордонної служби «Золочів» з
адміністративно-юрисдикційної діяльності лейтенантом Валентином Половніковим, в ході якої
обговорювалось розпорядження начальника Харківського прикордонного загону від 28.11.2019
року № Т/21-14576 «Щодо візиту представників Секретаріату Уповноваженого» з питання
організації взаємодії та роботи між відомствами щодо забезпечення захисту прав затриманих
під час здійснення документування правопорушення та розгляду справ по суті. Також, в ході
заходу було обговорено порядок роботи бюро, його основні функції та цілі, а також
поінформовано про забезпечення доступу осіб , які здійснили правопорушення на ділянці

відповідальності впс «Золочів» можливість отримання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги.
19 грудня 2019 року у приміщенні Нововодолазької виконавчої служби за участю
працівника відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обід О. проведено робочу
зустріч. Були обговорені питання, які цікавлять громадян, щодо відповідальності за
несплату аліментів, питання подальшої співпраці.

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 середнаселення,

підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД з різних правових
питань, а також буклети загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»

1.1.7 Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації,
соціальних мережах та на веб – сайтах.
Протягом звітного періоду на веб-сайтах були поширені інформаційні матеріали
Міністерства юстиції України, прес-релізи Координаційного центру з надання правової
допомоги:
У рекламно-інформаційному щотижневику «Комерсант» було опубліковано:
-

28.09.2019 року– рекламно інформаційний щотижневик «Комерсант» № 28 «Права
та обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання»

на веб-сайті Красноградської міської ради, а також на сторінках партнерів на ФБ були
поширені інформаційні матеріали та висвітленна інформація про проведені заходи:
23.09.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/09/23/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannya-

bezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-4/ (Права та
обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання)
25.09.2019-http://krasnogradrada.gov.ua/2019/09/25/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8
2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-5/
(Права та
обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання)
17.10.2019-http://krrada.kh.ua/novyny/krasnogradske-byuro-pravovoji-dopomogi-informue-proprava-ta-obov-yazki-osib-z-invalidnistyu-shchodo-utrimannya («Права та обов'язки осіб з
інвалідністю щодо утримання» )
17.10.2019https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624097108120513&id=10001560687914
2 (Права та обов’язки осіб з інвалідністю щодо утримання)
18.10.2019-http://krasnogradrada.gov.ua/2019/10/18/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8
c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-3/ (Надбавка на догляд за
особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю)
23.10.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/10/23/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannyabezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-5/ («Надбавка на
догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю» )
25.10.2019-https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/459058477841794 Безоплатна
правова допомога)
06.11.2019-http://krasnogradrada.gov.ua/2019/11/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8
2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-6/ («Допомога особі,
яка проживає разом з особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу»)
07.11.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/11/07/xarkivskij-miscevij-centr-z-nadannyabezoplatno%d1%97-vtorinno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi-informuye-6/ («Допомога
особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного
розладу»)
07.11.2019-http://krrada.kh.ua/novyny/do-uvagi-meshkantsiv-rajonu-informatsiya-tsentrubezoplatnoji-pravovoji-dopomogi
(«Допомога особі, яка проживає разом з особою з
інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу»)
18.11.2019https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1036313106713641&id=1056918631091
08 («Робоча зустріч з питань соціального захисту осіб, які готуються до звільнення від
відбування покарання» )
18.11.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/11/18/robocha-zustrich-z-pitan-socialnogozaxistu-osib-yaki-gotuyutsya-do-zvilnennya-vid-vidbuvannya-pokarannya/ («Робоча зустріч з
питань соціального захисту осіб, які готуються до звільнення від відбування покарання» )
19.11.2019- https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/475928609488114 (Соціальна
підтримка осіб, які готуються до звільнення з місць позбавлення або обмеження волі )
26.11.2019https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2527934500818808&id=1000080684879
45 ( Стоп насильству)
29.11.2019- https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/483068345440807 ( Життя без
насильства)
02.12.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/12/04/vseukra%d1%97nska-akciya-16-dniv-protinasilstva/ («Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»)
02.12.2019https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=608447599894067&id=10002186496121

7 («Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»)
10.12.2019-http://krasnogradrda.gov.ua/2019/12/10/provedeno-zasidannyakoordinacijno%d1%97-radi-z-pitan-sim%d1%97-genderno%d1%97-rivnosti-demografichnogorozvitku-zapobigannya-ta-protidi%d1%97-domashnomu-nasilstvu/
(« Проведено засідання
Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання та протидії домашньому насильству»)
11.12.2019- http://krasnograd-nvk3.at.ua/index/vikhovna_robota/0-5 («Заняття з елементами
тренінгу для учнів 9-А та 9-Б класів» )
12.12.2019- http://krpichan.ucoz.ua/news/2019-12-12-524 («Правова гра "Важниця"» )
17.12.2019-https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/496424384105203
(Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх )
20.12.2019- https://www.facebook.com/probation.kharkiv/posts/498945053853136 (Взаємодія
заради безпеки суспільства )
04 жовтня 2019 року в черговому випуску газети “Вісник Дергачівщини” розміщена
актуальна інформація щодо порядку поділу майна при розлученні.

на офіційному сайті Люботинської міської ради розміщено:
на офіційному веб-сайті Люботинської міської ради 14.11.2019 року розміщена
стаття ЯК ПРОТИДІЯТИ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ?
http://lubotin-rada.gov.ua/news/id/3720

У газеті «Цікавий Люботин» випуск № 2 за жовтень 2019 року розміщена стаття
«Для чого люботинцям бюро правової допомоги?»

15.10.2019 року стаття «Захисник, захищай свої права»

У газеті «Цікавий Люботин» випуск №2 за листопад 2019 р розміщена стаття
«Відповідальним батькам – урядова підтримка»

26 грудня 2019 року розміщено інформаційні матеріали “Що таке спір” http://lubotinrada.gov.ua/news/id/3894

на веб-сайтах організацій та соціальних мережах розміщена інформація про діяльність
Зміївського бюро:
1)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2478053009138254&id=1
607369912873239& xts [0]=68.ARBQ7n_m1k2zz46FtYKlznad4QLETbLx3hbj_3RRkgUAGMfXpvYR_6L6-QDsaiH0XPrm5MH3Udz0lKUOhfiovTUmpX0_5WoVwoYbrpW10UkpbrzhzQ_bkay2G3f0fisrr1tAE7JIZTRXbd
CsgP13-V6vMl-q-DLy_qalccNLnhd7H5NjSaMwopZwuhrXudoi0PvwwUzfQVt_5DnRvzrESl3r8pRqvkJjrEhmsDXWa5kxBkRQ40MX5K3mjJdQprDgkORurDTNEPzVc6s_LZ_p9iVaegIlm5Z6il_TBsjfCgTgrQrufJ-qksEAQuMdv2mo4K-g3tTLKPIB7vOyU88O6QnH& tn =-R
2)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2404686119787167&id=1
981887348733715& tn =-R
3)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2404686119787167&id=1
981887348733715& tn =-R
4)
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114/9129597
62413375/?type=3& xts %5B0%5D=68.ARCP8d555msQdmSk43u9geJZV2zsUMVgMCPg2

OGwMrizNYwmB2MskLyMscTl6ynUS3NqlDRgVItbpkjrGTNxRhThApifoAv20kyfA8pICz2NxuxH
29Dh1i_l6cA4RdDQB7ok4deeMMZxMCXpMDgShicGsyhIW7D8ZqSHB05CdaFJDFRcnuLtZbf
pDV4UUjhQiVsfnnE7pzkZxUo9DHjSPT31FnxPpWa7BWLKnXpQbP3zVePsECrmLcSHsM5x1Heyw5ODNiNVMN
MVkJws8Yhlp9aAxD_JWsqKW_lsU8ZXGAx7zEAMDMG8FvzWtPsdZYO0P2f7U9WhPgqViKFod_Azk& tn =-R
5)
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/918243578551660? xts %5B
0%5D=68.ARB2gRTH4UGKpYj7b-ruPJgliOOuGqFsxeGNI95p01yBHGfePo9DmgB0KCJPYkQo6331TGYsUmhYcCA_G2WJaZDdVbDgIKE5KpyiE
NUE-4KzZa3myswaGz04xIKTpJPC4IW9HVbfM6W1EU5dRoFbJuNxbnziZ7HAmCtwGVCQMLEkEzu17UmucmmVr5E1ONhf4jFi11niyrQatPMiaig2zyF
ZHx7xLaFdr1_Fk5hdHUWtRZvpjX_976Y18u7cfYYxoeH77PVpD5YXOYwkdAGU3eL81EOKHh
gEZ3GqHGS7-7snlNTrLxttBy9qEbBaP5LKtRR3EBFfGOXUbLxARA1Nw& tn =-R
6)
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/posts/921243051585046? xts %5B
0%5D=68.ARC8Vfk6-2s1MBMvusCpKXj_BGWNFYwufM_9Q8dlXPhVVcZMbYJdBma1lGmk717YYLC4v1a-wHIdqqSX0AHy3jOBJLy2unwfo8sIYBRZdr_0jyvsxdd1bOBa7VATpG88rsZHfkTdmapgA9M8esdrKfFa80DVzLuzhxqMvbK9xJcIfBgHCGTVcmCThkSyy6YL_bzdavn13s07Y9sNg9RbPnyQYK0Nn1mgNL4EPGpQNyxeOsDOeZgnwFW_n7kQCdHHtY4sDAHMOUqZnWVTYEXzhhbJ7LcXF7vn9I9XNxcxCi3LxwKVk07hbtWT0y_-4jEh2voZwiC5B7LzJB8mo& tn =-R
7)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2413843855538060&id=1
981887348733715& xts %5B0%5D=68.ARAWx8UFLYEkQ913Ydii5Id2KPjLVWVVtYi1HNs
lhxzDQ_bXb8IX4apVUEpRMR9VOAVLqcUHyM4EePCbbX9LMSv8HU_fNXq8RbheI8rspp1QoAZuPHRezn7SrQDeykpA_m2lx8NdZ_l1cavsUTfRgq3L4Sprrn5niLA8IU38OdjhWeoHd
eRDaM3DkqYLFo1aUW3b4qe4qAe8-Tmr6yTeRX4xsjN0EkRpZF0Wq7LvRtytc0zV7hUsYdEM6rmrM8Ifid7qzOXOwV1Z5kstF0Xg2nIQ2Vw-wJ4zsfKmTrj_N9CsKew6kPkmTinjf1tfvl7Ml-E_bG6nf_2CB_e2H46HVhmn8& tn =-R
8)
https://ruru.facebook.com/probation.kharkiv/posts/481541102260198? xts [0]
=68.ARBp3oCXPPE80omz2LjCBl0wNXoyUF6yeEJH5BMk7q-aGo3UsV2yTR9uddA9e8RvdnmjXcNtqushKv4usXY5WH9ppHlwyJlFi2-dDE44Tl4Rb3x60pf_CCyQYZZDIG2vTUkAUAX0CBE_TtQaG0q7hxI5eJYYaQKt78tTNY4lgOWbAYgGBcv-A3rz3SL4Le5xJ4DTX1ytFtdrxYl1XPwIEVduziC6N7DZzNyDnrKrkMOzVbcrsp8rKyNdfbK5INIPTBv4T36TApz6ViCRMCF6pZIdzrQDbnIWhPWdHhHVsLP6cMJaBCz1U7sOz_EF7p4NJKOcrwbS_FPgYMD_Jo& tn
=-R
9)
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovojidopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1226-pro-zakhyst-prav-spozhyvachiv-pry-kupivli-tovariv-taposluh-onlain-2.html
10)
http://www.zmiivmisto.gov.ua/zmijivchaninu/zmijivske-byuro-pravovojidopomogi/zminy-v-zakonodavstvi/1227-piat-faktiv-iaki-treba-znaty-pro-domashnienasylstvo.html
11)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2475254086063703&id=1
981887348733715& tn =-R
12)
https://www.pfu.gov.ua/kh/226392-kruglyj-stil-vzayemodiya-gilok-vladyderzhavnyh-ta-gromadskyh-instytutsij-zarady-dotrymannya-prav-lyudyny/
13)
https://www.facebook.com/Gtuyuharkovobl/photos/a.296012434108114/9754671
52829302/?type=3&theater
на веб сайті Вовчанського районного суду Харківської області
- Відповідальне батьківство;
- БПД - правова допомога, що гарантується державою;
- #Чесна платіжка;
- Протидія домашньому насильству;
- Твої права-твій надійний захист. Правові орієнтири для кожної дитини;
- #ЧужихДітейНеБуває Поїхати з дитиною за кордон – легко!;

- Як захистити свої права споживача в мережі Інтернет? #СпоживачВМережі»;
- «Договір довічного утримання»;
- «Безпечне донорство крові» ;
- «Право на реабілітацію у санаторно-курортних закладах»;
- 03.12.2019 р. відділ "Вовчанське бюро правової допомоги" інформує: АЛІМЕНТИ НА
БАТЬКІВ , ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО
ВИКОНАННЯ;
- 03.12.2019 р. відділ "Вовчанське бюро правової допомоги" інформує: ПРИЗНАЧЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, ЯКА
на веб сайті Вільчанської селищної ради Вовчанського району Харківської області та на
веб сайті Вовчанської міської ради Харківської області розміщені:
- УРЯД УКРАЇНИ - ЗА ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО;
- Як захистити свої права споживача в мережі Інтернет? #СпоживачВМережі;
- ТВОЇ ПРАВА- ТВІЙ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ. Правові орієнтири для кожної дитини;
- #ЧужихДітейНеБуває. ПОЇХАТИ З ДИТИНОЮ ЗА КОРДОН - ЛЕГКО!;
- ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ТА
ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ПРИПИС;
19.10.2019 року - ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ.
ВИЗНАЧЕННЯ
ДОДАТКОВОГО
СТРОКУ
ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ
СПАДЩИНИ
ОПОДАТКУВАННЯ СПАДЩИНИ. МІСЦЕ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ;
- 19.10.2019 року - ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН. ПОРЯДОК ТА
ПІДСТАВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН.
- 08.11.2019 року - «Договір довічного утримання»;
- 08.11.2019 року - «Безпечне донорство крові»;
- 08.11.2019 року - «Право на реабілітацію у санаторно-курортних закладах»; 08.11.2019 року – «Як захистити свої права споживача в мережі Інтернет? Споживач в
Мережі»;
- 05.12.2019 року АЛІМЕНТИ НА БАТЬКІВ , ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА
УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ;
- 05.12.2019 р. відділ "Вовчанське бюро правової допомоги" інформує: ПРИЗНАЧЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, ЯКА
НЕ НАБУЛА ПРАВА НА ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ.
Протягом звітного періоду працівником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
було розповсюджено буклети інформаційного характеру в таких установах:
- у Вовчанському районному суді Харківської області;
- у відділі виконавчої служби у Вовчанському районі Харківської області;
- у Вовчанській районній філії Харківського обласного центру зайнятості,
- у Вовчансько-Великобурлуцькому об’єднаному районному військовому комісаріаті;
- у Вовчанському районному відділі філії ДУ «Центр пробації»
- - Відновне правосуддя вчить неповнолітніх вирішувати конфлікти;
- - Повернути дитину до соціуму – завдання відновного правосуддя;
- - Харків’яни можуть звернутися до сімейного радника.
на офіційному веб-сайті міста Ізюма розміщувалась інформація:
Всеукраїнська правопросвітницька кампанія «Відповідальне батьківство» http://cityizyum.gov.ua/vseukrainska-pravoprosvitnicka-ka/
«16 днів проти насильства» http://city-izyum.gov.ua/56468-2/
«Податкова знижка» http://city-izyum.gov.ua/podatkova-znizhka/
17 грудня 2019 року фахівчиня Центру Окара І. в газеті «Слобідський край»
відповідала на питання кореспондента щодо зміни, заміни та відміни концерту та як при
цьому здати квітки.(www.SLK.KH.UA).

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).
01 жовтня 2019 року Фроловим О., фахівцем відділу "Харківське бюро правової
допомоги'' у програмі «Объектив» було висвітлені питання стосовно практичної реалізації
своїх прав споживачами та їх дії у разі неправомірного нарахування грошових коштів за
спожиті послуги. «Чесна платіжка» – ініціатива Уряду, покликана запровадити державне
регулювання цін і тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води міст
обласного значення, а також допомогти споживачам послуг добитися справедливих
нарахувань.

10 жовтня 2019 року у програмі «Твій ранок» фахівець Центру О. Фролов розповів
про права пасажирів у транспорті, а також роз’яснив телеглядачам, що Верховна Рада

схвалила закон України «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну
відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян». Автори законопроекту
зазначають, що необхідність збільшення штрафів зумовлена систематичним порушенням
водіями законів щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян.
Законвстановлює,
що
безпідставна відмова
від
пільгового
перевезення громадян,
це адміністративна відповідальність водія, на якого
накладається штраф.
У жовтні 2019 року у медіа-група «Объектив» вийшло інтерв’ю фахівця відділу
«Харківське бюро правової допомоги» О. Фролова, у якому були надані правові консультації
зрізних питань.

02 листопада 2019 року у ефірі каналу Ua Харків, фахівцем відділу ''Харківське бюро
правової допомоги'' Фроловим О. було висвітлено проблемні питання щодо повернення
боржниками
боргів
по
кредитам.
Детальніше
за
посиланням:
https://youtu.be/aUcP6OQ8BlA

15 листопада 2019 року у ефірі каналу UА Харків, фахівчинею Центру Окарою І. було
висвітлено проблемні питання щодо отримання субсидії та монетизація субсидії
27 листопада 2019 року у ефірі Українського радіо Ua Харків, фахівцем відділу
''Харківське бюро правової допомоги'' Фроловим О. було висвітлено проблемні питання, що
пов'язані із отриманням та використанням E-Ticket у місті Харкові із правової точки
зору. Детальніше за посиланням:
https://www.mixcloud.com/…/%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%9…/…

29 листопада 2019 року у ефірі каналу UА Харків, фахівцем Центру Чириком С. було
висвітлено проблемні питання щодо придбання товарів через інтернет

26 грудня 2019 року у ефірі каналу UА Харків, фахівчинею Центру Йолкіною Л. було
висвітлено проблемні питання щодо прав внутрішньо переміщених осіб

1.1.11 Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
17 жовтня 2019 року, начальник відділу Вовчанське бюро правової допомоги Уханьова
М.О. провела навчання з прав людини для спеціалістів юридичного відділу Вовчанської
районної державної адміністрації Харківської області. Фахівцем бюро було роз’яснено в
рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції
України «Я МАЮ ПРАВО!» #Права захисників #ВетеранеЗнайСвоїПрава стосовно прав
учасників бойових дій на знижки на оплату послуг ЖКГ, на безоплатне отримання
земельної ділянки, на безоплатне медичне забезпечення, право на правову допомогу за
рахунок держави, право на безкоштовний проїзд. Крім того, фахівцем бюро було надано
відповіді на актуальні запитання, які турбують громадян Вовчанського району, з
додатковим наведенням прикладів, ситуацій, які трапляються повсякденно у житті
наших громадян, суспільства та порядок їх вирішення. По кінцю зустрічі було роздано
методичні
рекомендації
та
буклети
системи
БПД.

11 листопада 2019 року фахівцем відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги»
спільно з начальником Зачепилівського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ Булгаковою С.В.,
та старшим державним виконавцев Зачепилівського ВДВС ГТУЮ у Харківській області
Рудь О.О., було проведено робочу зустріч з працівниками Рунівщинської сільської ради, де
для відділу бухгалтерії було проведено бесіду стосовно загальнопросвітницького проекту
«ЧЕСНА ПЛАТІЖКА», а також для інших працівників сільської ради проведено сувмісні
заходи на теми загальнопросвітницьких проектів «Я МАЮ ПРАВО», «ВІДПОВІДАЛЬНЕ
БАТЬКІВСТВО».

15 листопада 2019 року фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю. в Балаклійському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді було проведено право роз’яснювальну роботу серед фахівців центру про порядок
стягнення аліментних виплат та порядок притягнення до відповідальності боржників за
несплату аліментів.

27 листопада 2019 року з метою попередження проблеми насильства в сім’ї
фахівчинею відділу «Золочівського бюро правової допомоги» Дзьонь О. було проведено
круглий стіл за участю представників органів виконавчої влади на тему: «Протидія та
запобігання насильству». Із присутніми було розібрано фабулу справи, відповідно до якої
визначено необхідний порядок дій особи, постраждалої від домашнього насильства.
Також, цього дня у приміщенні Служби у справах дітей Золочівської районної державної
адміністрації Харківської області діяв дистанційний пункт консультування. У ході
прийому до керівника бюро звернулося три громадянина. Всім були надані кваліфіковані

відповіді.
10 грудня 2019 року в приміщенні Красноградського РедХабу фахівчинею відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» Золотухіною І. взято участь в засіданні
Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання та протидії домашньому насиллю. Підсумовуючи обговорення учасники
засідання дійшли зрозумілого і цілком закономірного висновку, що співпраця між ниминеодмінна та обов’язкова, оскільки явище насилля загрожує психологічному, моральному,
душевному та економічному здоров’ю людей.

10 грудня 2019 року з нагоди Дня безоплатної правової допомоги в приміщенні відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» фахівцями відділу для представників
структурних підрозділів райдержадміністрації, правоохороних органів та інших установ
проведено інформаційний захід про діяльність системи безоплатної правової допомоги в
Україні, ознайомлено з основними завданнями та переліком послуг, які громадяни можуть
отримати в бюро та хто може скористатися безоплатною правовою допомогою.

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 – 199 особи.

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
03 жовтня 2019 року фахівцем Центру Гончаровим В. надана адресна правова
допомога Мандрі Г.І., особі з інвалідністю 1 групи за місцем її мешкання.
10 жовтня 2019 року фахівцями Центру Чириком С. та Зарубіним Є. надана адресна
правова допомога Кургану М.В., особі з інвалідністю 2 групи за місцем його мешкання.

1.1.14 Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних
сферах життя
11 жовтня 2019 року Уханьовою М., фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової
допомоги», з метою запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України
та законами у різних сферах життя було проведено консультацію жителів сільської
місцевості у приміщенні Рубіжненської сільської ради Вовчанського району Харківської
області, що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, буд.1 а, с. Рубіжне, Вовчанський район,
Харківська область.

04 листопада 2019 року в приміщенні Зідьківскої селищної раді Зміївського району
Харківської області фахівцем «Зміївського бюро правової допомоги» Десятником О. було
проведено семінар для жителів працював мобільний консультаційний пункт відділу
«Зміївське бюро правової допомоги». Під час консультування правові консультації з різних
питань отримало 5 громадян.

13 листопада 2019 року заступник начальника відділу "Дергачівське бюро правової
допомоги" взяла участь у виїзному заході, огранізованому спільно з Дергачівським районним
центром зайнятості, під час якого консультації з різних правових питань змогли отримати
мешканці Пересічанської територіальної громади Дергачівського району в мобільному
пункті, який працював безпосередньо в смт. Пересічне біля селищної ради. Правовими
послугами змогли скористатися усі бажаючі громадяни, які задавали питання щодо
порядку позбавлення особи права користування житлом, встановлення факту родинних
відносин, порядку спадкування та багато інших. Крім цього серед місцевих жителів були
розповсюджені буклети та інші інформаційні матеріали, щодо діяльності Дергачівського
бюро правової допомоги як точки активного поширення правової інформації та доступу до
безоплатних правових консультацій для соціально вразливих суспільних груп.

15 листопада 2019 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із
спеціалістами Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ ПФУ в
Харківській області на базі Тимченківської сільської ради Зміївського району Харківської
області серед мешканців села Тимченки Зміївського району Харківської області в рамках
проекту «Я МАЮ ПРАВО» було проведено семінар на тему: «Я маю право захисти себе
та свої права». Всі присутні вислухавши доповіді спеціалістів активно задавали
запитання на хвилюючі їх теми та отримали вичерпні відповіді на поставленні питання.

1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини
01 жовтня 2019 року на базі Московського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області фахівець Центру Гончаров В. провів із
суб’єктами пробації бесіду правового характеру на тему: «Безоплатна правова допомога
– суть та її мета». Клієнтам пробації було роз’яснено, що безоплатна вторинна правова
допомога – це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для
доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як: захист; здійснення
представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.
Проінформовано, які саме категорії осіб мають право на безоплатну вторинну правову
допомогу згідно із статтею 14 Закон України «Про безоплатну правову
допомогу.Індивідуальні консультації отримали 7 осіб.

09 жовтня 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. Після зустрічі
всім бажаючим були надані консультації з правових питань.

15 жовтня 2019 року у приміщенні Основ’янського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області представником Харківського місцевого
центру з надання вторинної правової допомоги Євгенієм Зарубіним проведено індивідуальне
консультування для суб’єктів пробації. Мета заходу полягала в підвищенні правової
свідомості, культури та освіченості населення. Під час бесіди із фахівцем клієнти пробації
мали змогу не лише ознайомитись з послугами, що надаються центром відповідно до Закону
України «Про безоплатну правову допомогу», а також мали змогу проконсультуватися
стосовно тих питань, що потребують вирішення. Присутнім наголошено, що вторинна
безоплатна правова допомога включає захист від обвинувачення; здійснення
представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

17 жовтня 2019 року з метою надання безоплатної правової допомоги засудженим
не пов’язаних з позбавленням волі, фахівчинею відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» П’ятак С. було організовано та проведено черговий прийом громадян на базі
Золочівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській
області, де працював мобільний пункт консультування. Цього разу за правовою допомогою
до фахівця бюро звернулись п’ять осіб, яким були надано вичерпні консультації.
Також спеціаліст бюро провела інформування відвідувачів про діючі
правопросвітницькі кампанії «Відповідальне батьківство», «Чесна платіжка» в рамках
проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» та надала бажаючим буклети й
матеріали правової тематики.

17 жовтня 2019 року з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми
фахівчиня відділу « Ізюмське бюро правової допомоги» Стьопичкіна С. прийняла участь у
проведенні соціально- профілактичного заходу з особами, що засуджені до покарання не
пов’язаного з позбавленям волі. В ході заходу присутнім нагадали про актуальність
проблеми торгівлі людьми, здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, допомогу
потерпілим. Також присутні були поінформовані про загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», можливість отримання безоплатної
правової допомоги.

19 жовтня 2019 року, фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьова М. спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр
пробації» провели круглий стіл в рамках загальнонаціонального правопросвітницького
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» #Чесна платіжка про Порядок
захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, Граничні тарифи/ціни на тепло на
гарячу воду для населення міст обласного значення та м. Києва на опалювальний сезон
2019/2020 років; Порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату житловокомунальних послуг у грошовій формі громадянам у 2019 році. По кінці роз’яснювальної
бесіди фахівцем бюро було роздано методичні рекомендації з цього приводу та буклети
системи БПД з відповідною тематикою.

24 жовтня 2019 року фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової допомоги»
Золотухіною І. в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області проведено інформаційно-правовий захід. Мета
заходу полягала у наданні правової допомоги особам, які перебувають на обліку у відділі,
інформації, як і куди звертатися для отримання правової допомоги, консультацій і
роз’яснень з правових питань. Клієнтів пробації ознайомлено з їх правами й обов’язками та
з інформацією про захист своїх прав, а також ознайомлено з основними положеннями
Закону України «Про безоплатну правову допомогу», детально роз’яснено види правових
послуг, які можна отримати у центрах безоплатної правової допомоги.

05 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
П’ятак С. провела семінар для осіб, що знаходяться на обліку в Золочівському районному
секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області на тему:
«Реалізація та захист прав людини». По завершенню заходу працював мобільний пункт
доступу до безоплатної правової допомоги. В індивідуальному порядку громадяни
зверталися з питань приватизації житлового будинку, спадкування за заповітом,
оскарження адмін. штрафу, наслідки невиконання кредитного договору та ін. Працівник
бюро надала роз’яснення та консультації 2 громадянам на поставлені питання.

06 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні бесіди з особами, що засуджені до покарання
не пов»язаного з позбавленям волі. В ході бесіди присутні були поінформовані про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», можливість
отримання безоплатної правової допомоги.
07 листопада 2019 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області Золотухіною І., працівницею
відділу «Красноградське бюро правової допомоги» проведено бесіду на тему «Запобігання
домашньому насильству» з працівниками Красноградського районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області з метою подальшого
інформування про відповідальність суб’єктів пробації.

08
листопада 2019 року Зарубін Є., фахівець Центру провів зустріч з неповнолітніми
особами у секторі ювенальної пробації м. Харкова філії Державної установи «Центр пробації»
в Харківській області. Під час зустрічі неповнолітні суб’єкти пробації мали змогу ставити
запитання та отримувати відповіді на них. Неповнолітні цікавились захистом прав дітей, які
позбавлені батьківського піклування, правилами спілкування із працівниками поліції,
оформленням паспорту громадянина України, отриманням реєстрації за місцем тимчасового
проживання, пошуком роботи на час літніх канікул, захистом себе від нечесних роботодавців
тощо.
Наприкінці
зустрічі
дітям
було
надано
контактні
дані
Центру.

12 листопада 2019 року Гримашевич Ю, фахівчиня відділу спільно з співробітницею
Балаклійського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській
області «Балаклійського бюро правової допомоги» надали безоплатну правову допомогу
суб’єкту пробації. Під час заходу було роз’яснено підобліковому про порядок надання
правових послуг, складання заяв та скарг правового характеру, супровід інтересів у суді,
інших державних органах, органах місцевого самоврядування та надано роз’яснення щодо
порядку працевлаштування клієнта пробації. Під час бесіди засуджений з цікавістю
ставив запитання щодо вирішення своїх життєвих проблем та отримав компетентну
консультацію спеціаліста. Наприкінці зустрічі Юлія Гримашевич закликала
правопорушника звертатись до них за більш детальним роз’ясненням та юридичною
допомогою при вирішенні різних життєвих обставин.

12 листопада 2019 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро
правової допомоги» Обідою О.С. в приміщенні Нововодолазького районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації
проведено інформаційно-роз’яснювальну бесіду.
Присутнім роз’яснено тему: «Дискримінація та її наслідки», доведена інформація
про систему безоплатної правової допомогу в Україні та про загальнонаціональний
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а також
розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети і всім бажаючим надані правові
консультації. По закінченню заходу було організовано роботу мобільного
консультативного пункту прийому громадян, під час якого усі бажаючі змогли отримати

правові консультації.
27 листопада 2019 року персонал Зміївського районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області, представник Зміївського бюро правової
допомоги та Зміївського районного відділу державної виконавчої служби провели
«круглий стіл» з метою удосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів, виконання адміністративного стягнення у виді суспільно корисних
робіт та захист інтересів порушників, якщо порушились їх права. Під час робочої зустрічі
відбувся обмін інформацією про стан виконання адміністративних стягнень: про
кількість відпрацьованих годин суспільно корисних робіт, кількість коштів, перерахованих
на рахунок сплати заборгованості аліментів.

27 листопада 2019 року фахівчинею відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Бутенко Г. було проведено захід з особами, які перебувають на обліку Харківського
районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області на
тему: «Необхідність отримання паспорту громадянина України». Кількість охоплених
осіб – 8 осіб

02
грудня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
УханьоваМ. спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації»
в Харківській області провели круглий стіл на тему: «Прийняття нових законодавчих актів та
нормативів за жовтень–листопад 2019 року».

03 грудня 2019 року на базі Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області фахівчинею відділу “Дергачівське бюро
правової допомоги” Волковою А. для суб'єктів пробації був проведений
правопросвітницький захід на тему: «Відповідальність суб’єктів пробації за порушення
умов відбування покарання без позбавлення волі. Кожен повинен знати свої права».
Наприкінці зустрічі усі змогли отримати інформаційні буклети "Я маю право" та
"Безоплатна правова допомога" з консультаціями і роз'ясненнями по актуальним правовим
питанням.

03 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги» Уханьова
М. спільно з працівниками Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в
Харківській області організували та провели консультативну зустріч для суб’єктів
пробації, метою якої було роз’яснити, які саме зміни відбулися в сфері пільг на оплату
ЖКП, що для цього потрібно зробити та які документи для цього потрібні.

04 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. спільно з представниками Ізюмського міського ЦСССДМ взяла участь у
проведенні бесіди з особами, що засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням волі.
В ході бесіди присутні були поінформовані про можливість отримання безоплатної

правової допомоги.
09 грудня 2019 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» проведено семінар
для осіб, що знаходяться на обліку в Золочівському районному секторі філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: «Правила й закони суспільного
життя». По завершенню заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної
правової допомоги. В індивідуальному порядку громадяни зверталися з питань
приватизації житлового будинку, спадкування за заповітом, оскарження адмін. штрафу,
наслідки невиконання кредитного договору та ін. Працівник бюро надала роз’яснення та
консультації трьом громадянам на поставлені питання.

10 грудня 2019 року фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової допомоги»
Гримашевич Ю в приміщенні Балаклійського районного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області було проведено право роз’яснювальну роботу для
суб’єктів пробації з питань реалізації і захисту прав людини.

10 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
А.Волкова у приміщенні Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної установи
«Центр пробації» в Харківській області взяла участь у інформаційному заході для
суб’єктів пробації, які перебувають на обліку, для оволодіння ситуацією на ринку праці. У
заході також взяли участь представники Дергачівської районної філії Харківського
обласного центру зайнятості.

9 грудня 2019 року фахівцем Центру Зарубіним Є. було проведено захід для надання
правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань суб’єктам пробації.
Основною метою заходу було розповісти суб’єктам пробації, що таке безоплатна
вторинна правова допомога, як і де можна її отримати та які види правових послуг
представники Центру здійснюють. Під час заходу кожен присутній мав можливість
звернутися зі своєю проблемою або невирішеною життєвою ситуацією

24 грудня 2019 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О.С. в приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено
інформаційно-роз’яснювальну бесіду. Присутнім роз’яснено тему: «Дискримінація та її
наслідки», доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні, 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.

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
04 жовтня 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу « Ізюмське бюро правової
допомоги» прийняла участь у проведенні бесіди з працівниками управління освіти Ізюмської
міської ради в рамках реалізації всеукраїнської правопросвітницької кампанії
«Відповідальне батьківство». В ході бесіди присутні були поінформовані про
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», ініціативу
Міністерства соцполітики #МуніципальнаНяня, яка передбачає відшкодування витрат на
няню для дитини до 3 років;нові правила виїзду з дитиною за конрдон.

08 жовтня 2019 року у межах Тижня права приуроченого до Дня юриста, а також
з метою підвищення загальної правової обізнаності дітей та інформування їх про
можливості отримання безоплатної правової допомоги в системі БПД, П’ятак С.,

фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» спільно із фахівцями відділу
ДРАЦС було організовано для учнів 9-го класу КП «Золочівський ліцей № 2» в залі урочистих
подій відділу ДРАЦС по Дергачівському та Золочівському районах Головного
територіального управління юстиції у Харківській виїзний урок, на якому було
поінформовано учнів про систему безоплатної правової допомоги.
У ході заходу учні ознайомились із системою безоплатної правової допомоги,
послугами, формами прийому громадян. Значну зацікавленість в учнів викликала робота
гарячої телефонної лінії, приклади життєвих ситуацій, притягнення до відповідальності
неповнолітніх. Фахівець бюро приділив увагу практичному застосуванню чинному
законодавству у повсякденному житті. Деякі конкретні життєві ситуації змусили учнів
замислитись.

09 жовтня 2019 року до Всеукраїнського тижня з протидії булінгу (який проходить
в рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції "Я МАЮ ПРАВО!") у
Люботинському
професійному
ліцею
залізничного
траспорту
відбувся
правопросвітницький захід, спрямований на інформування учасників освітнього процесу
про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та
формування в суспільстві небайдужості до проблеми булінгу, який було проведено фахівцем
Дяченком Романом.

22 жовтня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. приймала участь у проведенні виховної години за темою « Стоп булінг» в
Ізюмській ЗОШ № 2. В ході проведеної виховної години школярі ознайомились з поняттям
булінгу, його проявами, дізнались про можливість отримання дітьми безоплатної
вторинної правової допомоги.

04 листопада 2019 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції "Я
МАЮ ПРАВО!") у Люботинській ЗОШ № 5 серед 4-7 класів відбувся правопросвітницький захід,
«Стоп - булінг», спрямований на інформування щодо булінгу, його видів, відповідальність за

вчинення булінгу та формування небайдужості до даної проблеми. Даний захід організовано та
проведено фахівчинею відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г. Охоплена 51
дитина. Після заходу було проведено анкетування і з’ясовано, що інформація була корисною,
цікавою, актуальною. Побажання
– доповнити лекцію мультиками, навчальними відео та іграми. Бажані теми наступних
лекцій: про допомогу один одному, права дітей, запобігання суїциду.

04 листопада 2019 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції "Я МАЮ ПРАВО!" у Люботинській ЗОШ № 5 серед 8-10 класів відбувся
правопросвітницький захід на тему: «Стоп - булінг», спрямований на інформування щодо
булінгу, його видів, відповідальність за вчинення булінгу та формування небайдужості до
даної проблеми. Даний захід організовано та проведено фахівчинею відділу «Люботинське
бюро правової допомоги» Бутенко Г. Охоплена 17 дитина. Після заходу було проведено
анкетування і з’ясовано, що інформація була корисною, цікавою, актуальною, інформації
було достатньо, доповнювати не потрібно. Бажані теми наступних лекцій: запобігання

суїциду, безпека в інтернеті.
05 листопада 2019 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» Харківського
місцевого центру з надання БВПД з маленькими вихованцями Слобожанського дошкільного
навчального закладу № 3 проведено гру – бесіду «Разом із героями казок – в країні прав та
обов'язків». Аналізуючи вчинки героїв казок, діти визначають для себе, які вчинки
вважаються поганими і які хорошими, за що можна поважати людину, а за що може бути
покарана. У доступній формі дітям надано уявлення про правила праці й поведінки в
дитячому садку, вдома на вулиці роз’яснено роль людей, які охороняють порядок у місті, у
селі.

05
листопада 2019 року начальником відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
з спеціалістами Служби у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації
провели круглий стіл, під час якого обговорили підстави та порядок відібрання дітей від
батьків без позбавлення батьківських прав; статус, обов’язки піклувальників та опікунів
дітей. Додатково було обговорено порядок передачі дітей до дитячих будинків сімейного типу.
По закінченню зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці.

06 листопада 2019 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» Харківського
місцевого центру з надання БВПД З педагогічними працівниками в Слобожанському ДНЗ
№3 проведено семінар на тему: «Зміни в порядку призначення аліментів». Учасникам
семінару роз’яснено щодо мінімального розміру аліментів, порядку стягнення аліментів за
минулий час. Всім присутнім надано буклети із контактами Зміївського бюро та
Харківського місцевого центру з надання БВПД.

Протягом 12-15 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні виховних годин в навчальних
закладах міста проводився Тиждень Толеранстності, проходили заходи, спрямовані на
розуміння потреби у злагоді, поваги до інших людей, визнання права інших на власну думку,
а саме:
12 листопада 2019 року в Ізюмському медичному коледжі. Студенти були
ознайомились з поняттям булінгу, його проявами, дізнались про можливість отримання
дітьми безоплатної вторинної правової допомоги.

13 листопада 2019 в Ізюмській ЗОШ № 5, ЗОШ №6 та ЗОШ № 4.

14 листопада 2019 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції "Я МАЮ ПРАВО!" у Люботинській ЗОШ № 2 серед 4-5 класів відбувся
правопросвітницький захід, «Стоп - булінг», спрямований на інформування щодо булінгу,
його видів, відповідальність за вчинення булінгу та формування небайдужості до даної
проблеми. Даний захід організовано та проведено фахівчинею відділу «Люботинське бюро
правової допомоги» Бутенко Г. Охоплена 41 дитина. Після заходу було проведено
анкетування і з’ясовано, що інформація була корисною, цікавою, актуальною, інформації
було достатньо, доповнювати не потрібно.

14
листопада 2019 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги»
П’ятак С. реалізуючи загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» провела заняття для учнів 6-7 класів Комунальний заклад
«Золочівський ліцей №1» Золочівської селищної ради на тему: «Протидія булінгу в дитячому
середовищі». Працівник бюро ознайомити з поняттям боулінгу, його видами та проявами,
обговорювались дії для конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, розповіла дітям
про необхідність поважати почуття інших людей, не забувати про свої обов’язки та вміти
нести відповідальність за себе та свої вчинки. Також, в ході виступу присутнім було
роз’яснено порядок роботи бюро, його основні функції та цілі, а також поінформовано про
можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги жителями
району. По завершенню виступу, учні отримали флаєри «Твої права твій захист» та

інформаційні буклети «Я МАЮ ПРАВО!».
15 листопада 2019 року працівником відділу «Зачепилівське бюро правової
допомоги» Біликом Ю. спільно з начальником Зачепилівського відділу ДРАЦС ГТУЮ у
Харківській області Булгаковою С.В. було проведено відкритий урок у 5-9 класах Лебязької
ЗОШ І-ІІІ ступенів, де до учнів та вчителів було донесено про правопросвітницькі заходи «Я
МАЮ ПРАВО!».

15 листопада 2019 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції "Я МАЮ ПРАВО!" у Люботинській ЗОШ № 2 серед 9-11 класів відбувся
правопросвітницький захід, «Стоп - булінг», спрямований на інформування щодо булінгу,
його видів, відповідальність за вчинення булінгу та формування небайдужості до даної
проблеми. Даний захід організовано та проведено працівницею відділу «Люботинське бюро
правової допомоги» Бутенко Г. Охоплено 30 учасників. Після заходу було проведено
анкетування і з’ясовано, що інформація була корисною, цікавою, актуальною, інформації
було достатньо, доповнювати не потрібно. Бажані наступні теми – про охорону
навколишнього середовища та екологію.

18 листопада 2019 року Дзьонь О., фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової
допомоги» взяла участь в роботі комісії з питань захисту прав дітей Золочівської районної
державної адміністрації Харківської області, де обговорювались питання щодо
позбавлення батьківських прав та щодо поліпшення житлових умов неповнолітніх.

19 листопада 2019 року у Люботинській ЗОШ № 4 серед 8 класів відбувся
правопросвітницький захід на тему: «Стоп - булінг», спрямований на інформування щодо
булінгу, його видів, відповідальність за вчинення булінгу та формування небайдужості до
даної проблеми. Даний захід організовано та проведено фахівчинею відділу «Люботинське
бюро правової допомоги» Бутенко Г. Охоплена 32 дитина. Після заходу було проведено
анкетування і з’ясовано, що інформація була корисною, цікавою, актуальною. Побажання
– доповнити лекцію спілкуванням. Бажані теми наступних лекцій: про обрання життєвого
шляху, про екологія.

19 листопада 2019 року з нагоди Європейського дня захисту дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні виховної години з учнями ІЗОШ
№2. В ході проведеної виховної години школярі ознайомились з поняттям та проявами
сексуальної експлуатації та сексуального насильства, основними правилами поведінки, які
допоможуть не стати жертвою сексуальної експлуатації та насильства, дізнались про
можливість отримання дітьми безоплатної вторинної правової допомоги.

20 листопада 2019 р. Волкова А., фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової
допомоги” провела правову бесіду для учнів КЗ "Дергачівський ліцей № 2" на тему: "Твої
права - твій захист", метою якої було поглиблення правових знань та навичок учнів. Під
час заходу учні були проінформовані про їх права та обов’язки, а також одержали
інформаційні буклети "Твої права - твій захист".

21 листопада 2019 року Бутенко Г., фахівчинею відділу «Люботинське бюро правової
допомоги» був проведений правопросвітницький захід серед заступників з виховної роботи
загальноосвітніх шкіл міста Люботин. Тема заходу: Основні засади правовиховної роботи
та профілактики злочинності в закладах освіти. Охват заходом – 9 осіб.

22 листопада 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» взяла участь у проведенні виховної години за темою «Я маю право жити без
насильства» в Ізюмській ЗОШ № 4. В ході проведеної виховної години школярі ознайомились
з поняттям домашнього насильства, його проявами, дізнались про можливість отримання
дітьми безоплатної вторинної правової допомоги.

25 листопада 2019 року на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№36 Харківської міської ради Харківської області працівники Київського районного відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області за підтримки фахівчині
Центру Ірини Окари провели тренінгове заняття «Скажи НІ кібергрумінгу», спрямоване
на протидію насильства над дітьми у інтернет середовищі. Спікерами було висвітлено
різноманітні загрози, з якими можна стикнутися у кіберпросторі та зосереджено
особливу увагу на проявах насильницьких кіберзлочинів, які вчиняються щодо дітей. Спільно

з учнями мали змогу переглянути відеороботи, які висвітлюють реальністьнебезпеки
кібергрумінгу та тих негативних наслідків, які можуть настати для його жертв. У

форматі «запитання-відповіді» навчилися його розпізнавати та захищати себе.
25 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. взяла участь у проведенні виховної години за темою: «Зупини насильство»
в Ізюмській гімназії № 3 для педагогічного колективу навчального закладу. В ході проведеної
виховної години присутні ознайомились з поняттям домашнього насильства, його
проявами, дізнались про можливість отримання дітьми безоплатної вторинної правової
допомоги.

25 листопада 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу « Ізюмське бюро правової
допомоги» взяла участь у проведенні виховної години для учнів 8-11 класів за темою:
«Зупини насильство» в Ізюмській гімназії № 3. В ході проведеної виховної години школярі
ознайомились з поняттям домашнього насильства, його проявами, дізнались про
можливість отримання дітьми безоплатної вторинної правової допомоги.

26
листопада 2019 року працівниця відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. взяла участь у проведенні виховної години за темою: «Види насильства та
шляхи протидії» в Ізюмській ЗОШ № 6. В ході проведеної виховної години школярі ознайомились
з поняттям домашнього насильства, його проявами, дізнались про можливість отримання

дітьми безоплатної вторинної правової допомоги.
27 листопада 2019 року фахівчинею відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
Волковою А. в спільно з фахівцями Дергачівського районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської
РДА та Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості проведено
круглий стіл на тему: “Відповідальне батьківство”. Учасники засідання обговорили шляхи
спільної взаємодії у напрямку розвитку інституту відповідального батьківства.

27 листопада 2019 року Хотетовська Т., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» взяла участь у проведенні виховної години в Ізюмському медичному коледжі. В
ході проведеної виховної години студенти медичного коледжу ознайомились з поняттям
домашнього насильства, його проявами, дізнались про можливість отримання дітьми
безоплатної вторинної правової допомоги.

28 листопада 2019 року до акції 16 днів проти домашнього насильства фахівчинею
відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г. спільно з психологом
Люботинського МЦСССДМ Халецькою В.М. у Люботинській ЗОШ № 2 серед 9-10 класів
було проведено правопросвітницький захід, стосовно протидії домашнього насильства.

28 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьова М. для профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, з поширенням
інформаційних матеріалів, буклетів була проведена бесіда для студентів груп С-11, Л-11
Комунального закладу охорони здоров’я Вовчанського медичного коледжу Харківської
обласної ради на тему «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», під час якої молоді
було роз'яснено вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, особливості
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, види покарань та наведено на
прикладі найпоширеніші злочини, які трапляються у повсякденні на території
Вовчанського району Харківської області та порядок застосування судом міри покарання
при розгляді справ, відповідно до норм Кримінального кодексу України та Кримінальнопроцесуального кодексу України.

03 грудня 2019 року до акції 16 днів проти домашнього насильства фахівчинею відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г. спільно з психологом Люботинського
МЦСССДМ Халецькою В.М. у Люботинській ЗОШ № 6 серед 10-11 класів було проведено
правопросвітницький захід, стосовно протидії домашнього насильства.

05 грудня 2019 року до акції 16 днів проти домашнього насильства фахівчинею відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г. спільно з психологом Люботинського
МЦСССДМ Халецькою В.М. у Люботинській ЗОШ № 3 серед 10-11 класів було проведено
правопросвітницький захід, стосовно протидії домашнього насильства.

06 грудня 2019 року до акції 16 днів проти домашнього насильства фахівчинею відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г. спільно з психологом Люботинського
МЦСССДМ Халецькою В.М. у Люботинській ЗОШ № 4 серед 8-11 класів було проведено
правопросвітницький захід, стосовно протидії домашнього насильства. Метою заходу
було ознайомити підлітків з масштабами цієї проблеми, з видами насильства, як діяти у
випадку насильства у сім’ї, куди звертатися за допомогою та як зберегти себе від
насильства.

06 грудня 2019 року до акції 16 днів проти домашнього насильства фахівчинею відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г.С. спільно з психологом Люботинського
МЦСССДМ Халецькою В.М. у Люботинській ЗОШ № 5 серед 8-11 класів було проведено
правопросвітницький захід, стосовно протидії домашнього насильства.

09 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
УханьоваМ. взяла участь у проведенні Дня відкритих дверей у Вовчанському районному суді
Харківської області для учнів старших класів Вовчанського ліцею № 1 Вовчанської районної
ради Харківської області та Вовчанського ліцею № 2 Вовчанської районної ради
Харківської області. Фахівцем бюро було роз’яснено порядок та права звернення молоді для
отримання безоплатної первинної та вторинної допомоги у центрі/бюро правової
допомоги, наведено приклади найпоширеніших питань, з якими звертаються громадяни у
рамках цивільного судочинства. Додатково фахівцем бюро були наданні відповіді на
поставлені запитання. При кінці заходу відбувся обмін думками, враженнями
таконтактною інформацією, для можливості відкритого доступу дітям, підліткам

отримання належної допомоги, захисту у виниклих питаннях.

09 грудня 2019 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» було проведено
відкритий урок у Миколаївській філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: «Види
насильства та шляхи протидії»

09 грудня 2019 року в приміщенні Красноградського багатопрофільного ліцею
Золотухіною І., фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової допомоги» спільно з
працівниками Красноградського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
управління праці та соціального захисту населення Красноградської РДА для учнів 8-их
класів було проведено лекцію на теми «Стоп булінг» та «Домашнє насильство». Під час
заходу учнів було проінформовано щодо ознак та проявів булінгу в шкільному середовищі,
механізму та способів протидії, відповідальності та наслідків за дані порушення, про види
булінгу, серед яких найбільш розповсюдженими є психологічний і фізичний булінг, а також
про види домашнього насилля.

09 грудня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Олегом
Десятником у приміщенні КЗ «Зміївської центральної бібліотеки» проведено виховний захід

серед учнів 9-10 класів Зідьківської ЗОШ I-III ступенів ім. Г.І. Ковтуна Зміївської районної
ради Харківської області на тему: «Ми всі різні, але у нас у всіх рівні права» та «СТОП
булінг».

09 грудня 2019 року відділом «Зачепилівське бюро правової допомоги» спільно з зі
старшим державним виконавцев Зачепилівськго РВ ДВС ГТУЮ Мумряком М.Р, та
головним спеціалістом Зачепилівського відділу ДРАЦС Рудь О.О. було проведено відкритий
урок у Лебяжській філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

09 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Стьопичкіна С. взяла участь у проведенні виховної години в Ізюмській ЗОШ№ 5.

09 грудня 2019 року до акції 16 днів проти домашнього насильства фахівчинею відділу
«Люботинське бюро правової допомоги» Бутенко Г. спільно з психологом Люботинського
МЦСССДМ Халецькою В.М. у Караванській ЗОШ серед 9-10 класів було проведено
правопросвітницький захід, стосовно протидії домашнього насильства.

Всього заходами в рамках проекту 16 днів проти домашнього насилля охоплено 188 учнів.
09 грудня 2019 року фахівцем відділу «Мереф’янське бюро правової допомоги»
Гогіним В. в Комунальному закладі "Мереф'янський ліцей" Мереф'янської міської ради
Харківської області здійснено презентацію для учнів та викладачів школи щодо протидії
та запобіганню домашнього насильства.

10 грудня 2019 року фахівчинею відділу «Люботинське бюро правової допомоги
Бутенко Г. спільно з Книш С.М., методистом Міського відділу освіти ЛМР, організовано
та проведено інтелектуально-правову гру «Правовий ринг» в приміщенні Люботинської
міської бібліотеки. Організаціями – партнерами даного заходу були: Люботинська міська
філія Харківського обласного центру зайнятості, Люботинський міський центр соціальних
служб для сімї, дітей та молоді, Люботинський міський суд, філія Харківського РВ ДУ
«Центр пробації » та МГО «Центр розвитку громади міста Люботин». На даному заході
були присутні 6 команд Люботинських шкіл. Метою заходу було обізнаність правової
культури та набуття учнями певних правових знань. Співпраця учнів та представників
організацій. Загальна кількість охоплених – 51 особа.

10 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
УханьоваМ. провела спільно з фахівцями Вовчанського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та Вовчанської центральної районної бібліотеки ім. О.
Досвітнього лекцію для учнів 9 класу Вовчанського ліцею № 1 Вовчанської районної ради
Харківської області «Запобігання дискримінації та насильства у школі», «Правові
орієнтири для кожної дитини», «Порядок надання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги дітям», з поширенням інформаційних матеріалів, буклетів. Додатково
були наданні відповіді на поставлені запитання молоді. При кінці заходу відбувся обмін
думками, враженнями та контактною інформацією, для можливості відкритого доступу
дітям, підліткам отримання належної допомоги, захисту у виниклих питаннях.

10 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні виховної години в Ізюмській ЗОШ № 4.

11 грудня 2019 року фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» Десятником
Олегом проведено виховний урок із учнями КЗ «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №2 імені І. П. Волка Зміївської районної ради Харківської області на тему:
«Запобігання дискримінації та насильству в школі». Всим учням було роз’яснено права та
механізм їх захисту у разі порушення, всим вручено брошури, буклети та візитівки із
контактами бюро та центру.

11 грудня 2019 року, начальник відділу «Вовчанське бюро правової допомоги»
Уханьова М. взяла участь у проведенні Дня відкритих дверей організованої працівниками
Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області для учнів старших
класів. До державної установи завітали учні 11 класу Вовчанського ліцею № 2 Вовчанської
районної ради Харківської області, в ході заходу присутнім було роз’яснено структуру та
порядок роботи відділів РДА, нагадано про права неповнолітніх дітей у цивільних
правовідносинах та настання кримінальної відповідальності осіб з 14 та 18 років.
Фахівцем бюро було додатково роз’яснено молоді про запобігання дискримінації та
насильства у школі, правові орієнтири для кожної дитини, порядок надання безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги дітям, з поширенням інформаційних
матеріалів, буклетів. При кінці заходу відбувся обмін контактною інформацією, для
можливості відкритого доступу дітям, підліткам отримання належної допомоги,
захисту у виниклих питаннях.

11 грудня 2019 року в приміщенні Красноградського НВК №3 фахівцями відділу
«Красноградське бюро правової допомоги» для учні 9-тих класів проведено навчальнорозважальну гру правову «Важницю». Учні відповідали на питання правового характеру,
шукали вирішення правових проблем у запропонованих життєвих ситуаціях, робили
пантоміми, міні сценки для вгадування запропонованих правових термінів.

11 грудня 2019 року Стьопичкіна С., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» разом з представниками Ізюмського міського ЦСССДМ взяла участь у
проведенні виховної години в Ізюмській ЗОШ № 10.

11 грудня 2019 року фахівцями Центру Йолкіною Л. та Бутенко Г. у Люботинській
спеціалізованій школі-інтернаті «Дивосвіт» було проведено правовий квест. Кількість
охоплених – 33 особи.

12 грудня 2019 року спеціаліст відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Стьопичкіна С. взяла участь у проведенні виховної години в Ізюмській ЗОШ №11.
12 грудня 2019 року в приміщенні дитячої бібліотеки Нововодолазької ОТГ фахівцем
відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. для дітей було проведено
повчальну бесіду на тему: «Права свої ти добре знай, їх шануй і захищай». Під час якої діти
дізналися про декларацію прав дитини та ознайомилися з правами дитини на основі
статей Конвенції ООН про права дитини, навчалися аналізувати ситуації, які
характеризують порушення прав дитини, а також дітей ознайомлено, на основі
відеоролика, з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, що є світовим лідером із захисту прав та
інтересів дітей.

12 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. взяла участь у проведенні виховної години в Ізюмському дитячому
навчальному закладі № 9. Вихованці дитячого закладу старшої групи на прикладах казкових
героїв дізнались про права дитини.

13 грудня 2019 року відділом «Дергачівське бюро правової допомоги» спільно з
фахівцями Служби у справах дітей Дергачівської РДА та Дергачівської районної філії
Харківського обласного центру зайнятості для учнів КЗ "Дергачівський ліцей № 4"
Дергачівської районної ради Харківської області був проведений всеукраїнський урок на
тему: “Права людини”, метою якого було поглиблення правових знань та навичок учнів,
сприяння поширенню правової культури.

13 грудня 2019 року в приміщенні Красноградського навчально-виховного комплексу
I-III ступенів № 2 фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги» спільно з
заступником начальника Красноградського районного відділу філії Державної
установи«Центр пробації» в Харківській області Оленою Батюк учнів 8-9-тих класів було

проведено захід на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність
неповнолітніх». Захід проведено з метою профілактики злочинів та правопорушень серед
неповнолітніх та формування навичок правомірної поведінки і навчання діяти в
різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права. Дітям зазначено про
основні права, які містяться в міжнародних нормативно-правових актах стосовно дітей,
як правильно захищати свої права у випадку їх порушення та куди звертатися в такому разі.
Наприкінці заняття було показано відеоролик «Діти за гратами».

13 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Стьопичкіна С. взяла участь у проведенні виховної години в Ізюмській ЗОШ№ 12.

13 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. взяла участь у проведенні виховної години в Ізюмській гімназії № 3

19 грудня 2019 року в приміщенні Красноградського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді фахівцем відділу «Красноградське бюро правової
допомоги» прийнято участь в робочій зустрічі із працівниками Красноградського
районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області та
Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Під час
зустрічі обговорили питання, що виникають у процесі співпраці, а саме соціальна
адаптація осіб, звільнених з установ виконання покарань, визначення потреб, що виникали
у засуджених, які готуються до звільнення: потреби у працевлаштуванні, необхідності
соціального супроводу, влаштуванні до закладів соціального обслуговування, підтримки чи
догляду, у тому числі і для бездомних осіб, якщо житло не придатне для проживання або
відсутнє, відновлення соціальних чи родинних зв’язків, якщо родичі заперечували проти
спільного проживання із засудженим після звільнення, юридичні консультації з приводу
отримання документів, що посвідчують особу чи оформлення нових.

2. РОЗВИТОК ПАРТНЕРІВ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОВАЙДЕРІВ
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
02 жовтня 2019 року працівницею відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають
на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості. В ході семінару присутні були
поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», а
також можливість отримання безоплатної правової допомоги.
03 жовтня 2019 року у рамках правопросвітницької кампанії "Чесна платіжка"
фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. провела
правопросвітницький захід «Програма «Чесна платіжка» на захисті прав громадян» для
осіб, які перебувають на обліку в Золочівській районній філії Харківського обласного центру
зайнятості.
Під час заходу присутніх було проінформовано щодо правильного нарахування
тарифів за послуги з постачання теплової енергії та права на адресну безготівкову
допомогу сім’ям, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних
послуг.
Після закінчення заходу учасники отримали інформаційні буклети з тематикою:
«Не переплачуйте за тепло та гарячу воду», де містилися корисні посилання на зразки
документів, калькулятор тарифів, а також було надано постанову Кабінету Міністрів
України: «Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг».
Окрім того, традиційно, після закінчення семінару на базі Золочівської районної
філії Харківського обласного центру зайнятості працював дистанційний пункт
консультування під час якого до працівника бюро правової допомоги звернулось п’ять осіб,
які мали змогу задати актуальні для них питання та отримати кваліфіковані та обґрунтовані
відповіді на них.

04
жовтня 2019 року у Красноградській районній філії Харківського обласного
центру зайнятості для шукачів роботи фахівчинею відділу «Красноградське бюро правової
допомоги» Золотухіною І. проведено інформаційний семінар на тему «Чесна платіжка, як
захистити свої права». Присутнім було повідомлено про урядову ініціативу «Чесна платіжка»,
яка передбачає встановлення граничної і обґрунтованої ціни на тепло і гарячу воду по всій
Україні, а також роз’яснено, як захистити свої права у разі нарахування надмірних платежів
за комунальні послуги. Особливу уваги фахівець бюро звернула на порядок призначення
житлової субсидії, наголошено на уважність заповнення декларацію про доходи і витрати,
оскільки надання недостовірної інформації може бути підставою не тільки для припинення
виплат, а й для стягнення з особи розміру раніше виплаченої субсидії. Після закінчення заходу,
відвідувачі мали змогу отримати безоплатну правову допомогу у вигляді консультацій та
роз’яснень законодавства у рамках роботи мобільного пункту доступу до БПД, який працював
в установі.

09 жовтня 2019 року Гримашевич Ю, фахівчинею відділу «Балаклійське бюро правової
допомоги» спільно з начальником Балаклійського відділу обслуговування громадян
(сервісного центру) управління обслуговування громадян головного Управління Пенсійного
фонду України в Харківській області, начальником Балаклійського РЦСС для сім'ї, дітей та
молоді, фахівців Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості
та фахівців Управління соціального захисту населення в рамках національного
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» було проведено роботу круглого столу
на тему: «Організація соціального захисту учасників ООС та їх сімей». Метою заходу було
налагодження взаємодії між соціальними структурами спрямованої на виконання Законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення
матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про зайнятість населення»,
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

11 жовтня 2019 року фахівцем Люботинського бюро правової допомоги був
проведений правопросвітницький захід у Люботинській філії центру зайнятості», де
особам, які перебувають на обліку у ЦЗ були поінформовані щодо правильного нарахування
тарифів. Після заходу, 4 особам була надана індивідуальна консультація з питання
перспектив оскарження надмірно нарахованих сум за житлово-комунальні послуги.

24 жовтня 2019 року працівником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Дяченком Р. В. допомоги у приміщенні у Люботинської філії центра зайнятості було
проведено семінар для безробітних. Після заходу було організовано мобільний пункту
доступу до безоплатної правової допомоги.

24 жовтня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають
на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості. В ході семінару присутні були
поінформовані щодо правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової
енергії та права на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення
витрат
з
оплати
житлово-комунальних
послуг,
загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я маю право», а також можливість отримання
безоплатної правової допомоги.

29 жовтня 2019 року Стьопичкіна С., фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової
допомоги» прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають на
обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості. В ході семінару присутні були
поінформовані про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», а
також можливість отримання безоплатної правової допомоги.

05 листопада 2019 року в приміщенні Зміївської районної філії Харківського
обласного центру зайнятості фахівець відділу «Зміївське бюро правової допомоги»
Десятник Олег спільно із спеціалістами центру зайнятості провів семінар для безробітних
громадян на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми,
експлуатації дитячої праці».

14 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні в Ізюмському міськрайонному центрі
зайнятості населення в рамках гендерного тиждня. Присутні були поінформовані щодо
запобігання дискримінації та гендерній нерівності на ринку праці, можливість отримання
безоплатної правової допомоги.

20 листопада 2019 року у Балаклійській районній філії Харківського обласного центру
зайнятості був проведено роботу круглого столу за участю директора Балаклійської
районної філії Харківського обласного центру зайнятості, начальника Балаклійського
відділу обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування громадян
головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області, провідного
юрисконсульта Балаклійського РЦСС для сім'ї, дітей та молоді, фахівчині відділу
«Балаклійське бюро правової допомоги» та фахівців Управління соціального захисту
населення, на тему: «Надання адресної допомоги вимушено переміщеним особам, новітні
онлайн-сервіси соціальних служб, пільг».

20 листопада 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні семінару для безробітних, що перебувають
на обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості. В ході семінару присутні були
поінформовані про можливість отримання безоплатної правової допомоги.

27 листопада 2019 року Пілюгіним Д., фахівцем відділу "Нововодолазьке бюро
правової допомоги" було проведено правоосвітній захід для громадян, які шукають роботу,
під час якого було висвітлено переваги офіційного працевлаштування, до відома присутніх
була доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні, 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.

09 грудня 2019 року Волкова А., фахівчиня відділу “Дергачівське бюро правової допомоги”
провела семінар для осіб, що перебувають на обліку у Дергачівській районній філії Харківського
обласного центру зайнятості на тему: “Легальна зайнятість”.

10 грудня 2019 року з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в
приміщенні Нововодолазького центру зайнятості фахівцем відділу «Нововодолазьке бюро
правової допомоги» Обідою О. було проведено правоосвітній захід для громадян, які
шукають роботу, під час якого були висвітлені міжнародно-правові стандарти у сфері
захисту прав людини, поняття і сутності прав людини та основні механізми їх захисту.

11 грудня 2019 року фахівцями відділу «Золочівське бюро правової допомоги» в
приміщенні Золочівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості
проведено тренінг на тему: «Безоплатна правова допомога на захисті прав людини» для
осіб, які перебувають на обліку. Працівник бюро детально охарактеризувала присутнім
Закон України «Про безоплатну правову допомогу» та наголосила на тому, що основною
метою системи БПД є захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до
правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей представників
соціально вразливих груп населення. Окрім того, традиційно, після закінчення семінару на
базі Золочівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості працював
дистанційний пункт консультування під час якого до працівника бюро правової допомоги
звернулось сім осіб, які мали змогу задати актуальні для них питання та отримати
кваліфіковані та обґрунтовані відповіді на них. Також усім присутнім було надано буклети
та інформаційні матеріали системи БПД.

11 грудня 2019 року в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру
зайнятості фахівцем відділу «Балаклійське бюро правової допомоги» Родіним Д. було
проведено лекцію для безробітних на тему: «Легальна зайнятість. Правова підтримка
населення за сприянням бюро правової допомоги». Метою заходу було роз’яснено переваги
офіційного працевлаштування та ризики, які криються в нелегальній роботі та пастки, які
можуть влаштовувати при цьому шахраї.

11 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. спільно з представником Ізюмського міськрайонного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Харківській області взяла участь у проведенні
семінару для безробітних, в тому числі учасників антитерористичної операції та
внутрішньо переміщених осіб в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості
присвячений захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, підвищенню правової
свідомості, культури та освіченості населення за темою «Реалізація прав людини в
сучасному суспільстві»

12 грудня 2019 року з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини в
приміщенні Нововодолазького центру зайнятості Обідою О., спеціалістом відділу
«Нововодолазьке бюро правової допомоги було» проведено правоосвітній захід для
громадян, які шукають роботу, під час якого були висвітлені міжнародно-правові
стандарти у сфері захисту прав людини, поняття і сутності прав людини та основні
механізми їх захисту.

12 грудня 2019 року Уханьовою М., фахівчинею відділу «Вовчанське бюро правової
допомоги» взято участь у проведенні семінару в Вовчанській РФ Харківського обласного
центру зайнятості серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні, в ході якого
висвітлила такі актуальні питання, як порядок приватизації земельних ділянок,прийняття
спадкового майна у порядку спадкування за законом та за заповітом. По кінцю заходу,
громадянам було надано правові консультації на поставленні ними питання.

12 грудня 2019 року фахівчиня відділу «Ізюмське бюро правової допомоги»
Хотетовська Т. взяла участь у проведенні семінару для роботодавців в Ізюмському
міськрайонному центрі зайнятості присвяченому захисту прав , свобод і законних
інтересів громадян, підвищенню правової свідомості, культури та освідченості населення
за темою «Легальна зайнятість працівників», «Реалізація прав людини в сучасному
суспільстві».

26 грудня 2019 року було проведено правопросвітницький захід серед представників
Люботинського міського центру зайнятості на тему: «Основні засади правовиховної
роботи в закладах освіти, проведення спільних заходів у ЗОШ у 2020 році».

1.2.4 Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для громадських
приймальнь, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів та інших
провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги
Працівниками Центру підготовлені та поширені методичні рекомендації для ОМС,
органів державної влади та інших на теми: «Якісна безоплатна правова допомога для
кожного українця», «Наказне провадження та порядок скасування судового наказу в
цивільній справі», «Визначення додаткового строку для прийняття спадщини»,
«Оподаткування спадщини», «Щодо оформлення договору дарування житлового
будинку», «Щодо визнання особи недієздатною та встановлення над нею опіки».

1.2.5 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг
1.2.6 Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання
правової допомоги територіальним громадам
Працівниками Центру розроблені Програми надання правової допомоги та подані до
ОМС на затвердження в райони Харківської області, на які розповсюджується юрисдикція
Центру.
3. РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО БПД
1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до
БПД
У звітній період працівниками Центру було забезпечено роботу дистанційних точок

доступу до безоплатної правової допомоги (у відділах пробації, ЦНАП, відділах центрів
зайнятості, відділах РАЦС та ВС, управліннях ПФУ, Територіальних соціальних центрах
селищних та сільських радах, лікарняних заходах, військових частинах та ін.) – 113 пунктів,
за допомогою яких отримали консультацію з правових питань – 407 осіб

1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства
юстиції України
Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України.
1.4.1, 1.4.3.Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів
за виконаними дорученнями
Протягом звітного періоду начальником відділу організації надання БВПД та
роботи з її надавачами Гончаровим В. постійно проводиться робота з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу щодо порядку оформлення актів,
складання розрахунків по виконаним дорученням., а також даним відділом Центру
проводиться аналіз статистичних показників для виявлення потреби та забезпечення
укладання контрактів з адвокатами БПД.
1.4.5-1.4.7, 1.4.9 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатівза
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
2.1.2 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
12 листопада 2019 року фахівчиня Центру Окара І. Взяла участь у тренінгу із
запобігання та протидії домашньому насильству та за ознакою статі. Тренінг було
організовано при підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення

2.2.1 ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МРКПВнесення
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
емоціонального вигорання працівників Центру.

та

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
12 грудня 2019 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні Керівної
ради, в ході якої розглядувались питання планування діяльності Центру у 2020 році,
прийняті критерії оцінки бюро правової допомоги та інш..
3.1.3-3.3.3 Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань
організації роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з
метою прийняття управлінських рішень. Проведення регулярних внутрішніх навчань
(в тому числі дистанційні он-лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ
Щопонеділка директором Центру Сіренко О. проводиться робочі наради з
працівниками Центру включно і працівників відділів бюро правової допомоги з питань
основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань основної діяльності
Центру,
здійснення
представництва
клієнтів,
комунікації:
проведення
правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних матеріалів, презентацій,
організація та проведення круглих столів тощо.
2019 року директор Центру Сіренко О. провела робочі наради з начальниками
структурних підрозділів Центру – бюро правової допомоги, в ході наради розглядались
питання поточної діяльності Центру, здійснення працівниками Центру представництва
та інш.

9. МОНІТОРІНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ БПД
3.2.2-3.2.7 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро
правової допомоги. Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи.
Аналіз ефективності та раціональності використання МЦ бюджетних коштів,
виявлення додаткових потреб.
Протягом звітного періоду здійснювався аналіз:
3.2.2 поданої інформації до Центру та моніторинг діяльності бюро правової допомоги;
3.2.4 своєчасності та ефективності виконання Центром плану роботи;
3.2.6 ефективності та раціональності використання Центром бюджетних коштів,
виявлення додаткових потреб.

СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ БПД
5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту БПД
5.3.2 Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ. Підтримання в актуальному
стані медіа-мапи

16. РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦЕНТРІВ.
Директор Центру Сіренко О. постійно проводить аналіз з питань:
5.5.1 Організація системного аналізу звернень по БПД
5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих доручень)
5.5.3 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу
5.5.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів
5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ
5.5.6 Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД
5.5.7 Аналіз показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на території;
постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів, кількість
суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ відбування покарань,
психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо).

ІІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
За період з 01 липня по 30 вересня 2019 року ( ІІІ квартал ) Харківським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги,
що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3947 звернень
клієнтів, 3504 особам було надано правову консультацію, 443 з яких написали письмову
заяву про надання БВПД.
№
Найменування відділу МЦ
за/п

1

відділ правопросвітництва
та надання БПД

2

відділ "Балаклійське бюро
правової допомоги"

Кількість
Кількість
зареєстрованих наданих
звернень
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових заяв
про надання
БВПД

1097

877

220

180

153

27

3

відділ "Вовчанське бюро
правової допомоги"

191

178

13

4

відділ "Дергачівське бюро
правової допомоги"

310

283

27

5

відділ "Зачепилівське бюро
правової допомоги"

34

34

0

6

відділ "Зміївське бюро
правової допомоги"

376

371

5

7

відділ "Золочівське бюро
правової допомоги"

141

137

4

8

відділ "Ізюмське бюро
правової допомоги"

495

422

73

9

відділ "Красноградське бюро
правової допомоги"

319

294

25

10

відділ "Люботинське бюро
правової допомоги"

214

178

13

11

відділ "Мереф'янське бюро
правової допомоги"

150

139

11

12

відділ "Нововодолазьке бюро
правової допомоги"

206

191

15

13

відділ "Харківське бюро

234

221

13

правової допомоги"
Разом по МЦ
3947
3504
443
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 444 рішень
про надання БВПД та надано 146 доручення адвокатам та 319 наказів штатним
працівникам ( складання процесуальних документів та представництво інтересів у суді)
В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:
соціального забезпечення 314 (8 % ), спадкового 336 (9% ), сімейного 761 ( 19% ), медичного
20 (0,5% ), трудового 182 ( 5% ), адміністративного 168 ( 4% ), земельного 208 ( 5% ),
договірного 177 ( 6% ), житлового 459 ( 12% ), іншого цивільного 663( 17% ) (питання
окремого провадження, стягнення матеріальної та моральної шкоди тощо), виконання
судових рішень 118 ( 3% ), неправових питань 20 ( 0,5% ), інших 521 ( 13%).
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Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання
неправове
питання
1%
виконання
судових рішень
3%

інше
13%

соціальне
забезпечення
8%
спадкове
9%

інше цивільне
17%

сімейне
19%

житлове
12%

договірне
4%

0%
трудове
5%
адміністративне
земельне
4%
5%

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за статтю

3
7
%

63%

чолові
ки

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за віком
до 18 років
1%

від 18 до 35
включно
21%

понад 60
33%

від 35 до 60
включно
45%

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта
6%
6%

5%
40%
24%
19%

0%
малозабезпечені особи
інваліди
діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у
складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту
внутрішньо переміщені особи
біженці
ветерани та убд
особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за ІІІ квартал 2019
року було:
• здійснено 28 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 118 дистанційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень
під час роботи мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів
склала 428 особи (292 осіб - дистанційні пункти, 136 особі - мобільні пункти);

•

•
•
•

№
з/п

надано методичну допомогу 21 органам місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги;
проведено 196 правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 76 інформаційних матеріали з питань надання БПД
надано 332 клієнту доступ до електронних сервісів Мінюсту.

Назва МЦ
та бюро

Кількість
здійснених
виїздів

Кількість
Кількість
діючих
ОМС та
дистанційних установ -

Кількість
проведених
правопросві

Кількість
клієнтів,
яким надано

мобільних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

провайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

тницьких
заходів

доступ до
електроних
сервісів МЮ

Кількість
ЗМІ

1

відділ
7/38
правопросвіт
ництва та
надання БПД

4/29

2

14

189

3

2

відділ
4/7
"Балаклійськ
е бюро
правової
допомоги"

5/15

1

12

7

3

3

відділ
5/16
"Вовчанське
бюро правової
допомоги"

11/25

2

26

9

19

4

відділ
2/7
"Дергачівське
бюро правової
допомоги"

27/76

2

10

11

8

5

відділ
"Зачепилівсь
ке бюро
правової
допомоги"

3/9

1

5

0

1

6

відділ
7/19
"Зміївське
бюро правової
допомоги"

7/21

2

26

3

6

7

відділ
4/7
"Золочівське
бюро правової
допомоги"

10/22

1

14

2

9

8

відділ
2/15
"Ізюмське
бюро правової
допомоги"

17/34

2

34

42

1

9

відділ
1/2
"Красноградс
ьке бюро
правової
допомоги"

15/37

2

12

8

21

2/4

10

відділ
2/4
"Люботинськ
е бюро
правової
допомоги"

5/10

1

10

3

2

11

відділ
"Мереф'янсь
ке бюро
правової
допомоги"

2/6

4/8

1

6

12

1

12

відділ
"Нововодолаз
ьке бюро
правової
допомоги"

2/8

8/20

2

21

17

1

13

відділ
1/3
"Харківське
бюро правової
допомоги"

2/6

2

6

29

1

14

Разом по МЦ 28/136

118/292

21

196

332

76

