
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо виконання 

Третім харківським місцевим центром з надання

безоплатної вторинної правової допомоги 

локального плану заходів на IІ квартал 
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ЗМІСТ

ЗМІСТ (розділи змісту мають мати гіперпосилання на відповідні розділи
в тексті довідки):

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги – 

[1.2.] Моніторінг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 
– 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними – 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги – 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з 
надання БВПД

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання 
його функцій – 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності



Розділ 1.  Основні  заходи,  що були здійснені  за  пріоритетними
напрямками роботи

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги

Пункт 1.1.1. Інформація про безоплатну правову допомогу.

Пункт 1.1.2.Інформування про безоплатну правову допомогу.

Заходи,  в  ході  яких  надавалась  інформація  про  правила  отримання  безоплатної
вторинної правової допомоги та роботу Центру:

«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» 
м.  Харків,  м.  Дергачі,  м.  Ізюм,  м.  Люботин,  смт  Золочів,  смт  Нова  Водолага
Харківської області

 



м. Харків

Соціальні:  пенсійне  забезпечення  державного  службовця,  перерахунок  пенсії,
умови  отримання  субсидії  у  разі  оренди  житла,  порядок  оформлення  і  отримання
субсидії,  призначення  пенсії  за  віком,  переоформлення  пенсії  ВПО,  порядок  обчислення
страхового стажу.

Спадкові  питання:  порядок  спадкування  за  заповітом,  порядок  визначення
додаткового строку для прийняття спадщини, порядок відмови від частини у спадщині,
щодо черги в спадкуванні.

Сімейні  питання:  розірвання  шлюбу,  встановлення  місця  проживання  дитини,
стягнення аліменти на дитину, позбавлення батьківських прав.

Медичні питання: встановлення групи інвалідності.
Трудові  питання:  заборгованість  по  заробітній  платі,  порядок  укладання

трудового договору, порядок і особливості звільнення працівника за власним бажанням,
відповідальність за порушення законодавства про оплату праці, порядок підтвердження
трудового стажу.

Адміністративні питання: державна реєстрація внесення змін до статутів ГО,
порядок звернення громадян до державної установи.

Земельні  питання:  приватизація  земельної  ділянки,  встановлення  межі  на



земельну ділянку.
Договірні питання:  щодо договору довічного утримання, щодо договору підряду,

заборгованість за кредитним договором. 
Житлові  питання:  зняття  з  реєстрації  місця  проживання  особи,  виділення

часток  у  житловому  приміщенні,  позбавлення  права  користуванням  житловим
приміщенням. 

Інші  цивільні  питання:  встановлення  факту,  що  має  юридичне  значення,
отримання паспорту громадянина України, щодо визнання особи недієздатною. 

Виконання  судових  рішень:  порядок  звернення  стягнення  на  заробітну  плату
боржника, видача дублікату виконавчого листа, виправлення помилки у судовому рішенні,
заміна сторони у виконавчому провадженні. 

Інші  питання:  пред'явлення  цивільного  позову  у  кримінальному  провадженні,
обов'язки свідка у кримінальному провадженні, оскарження дій працівників поліції.

м. Дергачі, Дергачівський район Харківської області 

Соціальні питання: обрання виду пенсії при достроковому виході на неї, пенсійне
забезпечення державного службовця,  підтвердження трудового стажу для перерахунку
пенсії, перевід пенсії з відділення ПФУ іншої області при зміні міста реєстрації, порядок
переходу  з  одного  виду  пенсії  на  інший,  порядок  отримання  державної  соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Спадкові  питання:  прийняття спадщини у  судовому  порядку,  поділ  спадкового
майна  у  судовому  порядку,  перехід  зобов'язань  спадкодавця  за  кредитним  договором,
вступ у спадок нерезидентом України.

Сімейні  питання:  наслідки  укладання  шлюбного  договору,  встановлення
батьківства,  позбавлення  батьківських  прав,  поділ  спільного  сумісного  майна  між
чоловіком  та  жінкою,  які  проживають  однією  сім'єю,  але  не  перебувають  у  шлюбі,
порядок  зміни  прізвища,  порядок  стягнення  аліментів  на  утримання  дитини,  поділ
спільного  сумісного  майна  подружжя,  встановлення  факту  народження  дитини  на
тимчасово окупованій території України, реєстрація шлюбу за 24 години,  встановлення
опіки.



Медичні питання: порядок зміни групи інвалідності.
Трудові питання:  гарантії при звільненні у зв'язку із скороченням штату,  пільги

працівникам,  які  поєднують  роботу  з  навчанням,  порядок  внесення  змін  до  трудової
книжкі, використання відпусток за минулі роки, стягнення заборгованості по заробітній
платі підприємства-банкрута.

Адміністративні  питання:  відповідальність  за  незаконний  вивіз  сміття,
отримання  інформації  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно,
відповідальність за неперерахування роботодавців ЄСВ.

Земельні  питання:  порядок  виділення  земельної  ділянки  учасникам  АТО,
встановлення  меж  земельної  ділянки,  порядок  отримання  кадастрового  номеру  на
земельну  ділянку, порядок  переходу  права  власності  на  земельний  пай,  порядок
виправлення помилки у державному акті на землю, відновлення втрачених документів про
право власності на земельний пай, порядок приватизації земельної ділянки, виготовлення
земельної документації на земельну ділянку,  визнання права на земельний пай в КСП та
визнання  на  нього  права  власності, визнання  права  власності  на  земельну  ділянку  у
судовому  порядку,  відповідальність  за  самовільно  зайняту  земельну  ділянку,  порядок
передачі  в  оренду  земельного  паю,  правила  добросусідства  між власниками земельних
ділянок.

Договірні  питання:  особливості  укладання  договору  дарування  нерухомості,
відповідальність  за  порушення  умов  договору  поставки  меблів,  оформлення  договору
оренди  квартири,  виконання  умов  кредитного  договору,  визнання  недійсним  договору
дарування,  укладення  спадкового  договору,  укладення  договору  з  реструктуризації
заборгованості за газопостачання, опалення.

Житлові  питання:  порядок  визнання  особи  такою,  що  втратила  право
користування  житлом, порядок  реєстрації  місця  проживання  за  відсутності  згоди
власника будинку,  порядок реєстрації місця проживання особи, у тому числі реєстрації
місця проживання дитини.

Інші цивільні питання: порядок отримання "теплих" кредитів у рамках Урядової
програми  з  енергоефективності,  стягнення  боргу  при  відсутності  боргової  розписки,
реєстрація права власності на незавершене будівництво,  порядок стягнення моральної
шкоди, відновлення втрачених документів про право власності на нерухомість.

Виконання  судових  рішень:  порядок  звернення  стягнення  на  заробітну  плату
боржника, видача дублікату виконавчого листа, зняття арешту з майна боржника.

Інші  питання:  ставки  оподаткування  доходу  фізичних  осіб  при  відчуженні
нерухомого  майна,  порядок  сплати  податку  на  нерухомість,  ставки  оподаткування
орендної плати, отриманої від здачі в оренду житла, порядок отримання БВПД свідку у
кримінальному  провадженні,  порядок  отримання  наказу  про  демобілізацію  учасником
АТО, перереєстрація статуту громадської організації, порядок зміни запобіжного заходу
особі,  що  знаходиться  під  арештом,  складання  касаційної  скарги  за  позовом  про
стягнення заборгованості за кредитним договором, порядок оскарження ухвали суду 1
інстанції, порядок заміни газового обладнання.

смт Золочів, Золочівський район Харківської області 



Соціальні  питання: оформлення пенсії  за віком,  оформлення пільгової  пенсії  за
вислугу років, перерахунку розміру пенсії.

Спадкові питання: складання (посвідчення )  заповіту, оформлення спадщини за
законом (за заповітом), порядку спадкування, щодо черги спадкоємців.

Сімейні  питання: зміна  імені  (зміна  імені  дитини),  визнання  батьківства,
внесення змін до актових записів про шлюб (про розірвання шлюбу, про народження, про
смерть),  державна  реєстрація  шлюбу  у  скорочені  строки  (  з  громадянином іноземної
держави),  розірвання  шлюбу  через  органи  ДРАЦС  (в  судовому  порядку),  визнання
батьківства громадянином Російської Федерації.

Медичні  питання: відшкодування  витрат  на  лікування  в  наслідок  виробничої
травми (ДТП, помилки лікаря).

Трудові питання: працевлаштування за контрактом, за сумісництвом, на сезонні
роботи, щодо легальної зайнятості, поновлення записів в трудовій книжці.

Адміністративні питання: зняття з реєстрації  (з згодою, чи за рішенням суду;
дорослої  людини,  неповнолітньої  особи),  внесення  змін  до  статутних  документів
громадських організації (професійних спілок).

Земельні питання:  оподаткування земельної ділянки, укладання договору оренди
(земельної  ділянки;  будинку,  нежитлового  приміщення),  реєстрація  нерухомого  майна
(земельної ділянки; будинку), зміна цільового призначення земельної ділянки.

Договірні  питання: оформлення  договору  довічного  утримання,  договору
дарування, купівлі-продажу, оренди нежитлового приміщення

Житлові питання: втрата права користування житловим приміщенням.
Інші цивільні: поновлення втрачених правовстановлюючих документів
Виконання  судових  рішень:  стягнення  на  заробітну  плату  боржника, зняття

арешту з майна боржника.

м. Ізюм, Ізюмський район Харківської області
  



Соціальні  питання: оформлення субсидії,  сплата заборгованості  за  комунальні
послуги з врахуванням субсидії або пільг, виплата допомоги ВПО, виплати на поховання у
разі смерті особи на тимчасово окупованій території, пільги для учасників АТО.

Спадкові  питання:  оформлення  спадщини,  в  тому  числі  в  судовому  порядку
визнання  права  на  майно  в  порядку  спадкування,  поновлення  строку  на  прийняття
спадщини.

Сімейне  питання:  розділ  майна,  розірвання  шлюбу,  стягнення  аліментів,
позбавлення батьківських прав, оспорювання батьківства.

Медичні питання: порядок зміни групи інвалідності.
Трудові питання: розірвання трудового договору( роботодавець знаходиться на

тимчасово окупованій  території  ),  стягнення заробітної  плати,  оформлення пенсії  за
віком та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, отримання депозиту у разі, якщо банк
ліквідується,  сплата  земельного  податку(  пільги),  відновлення  втраченої  трудової
книжки.

Адміністративні  питання: відновлення  втраченого  паспорта,  перереєстрація
громадської організації ( у зв’язку з внесенням відомостей стосовно неприбутковості).

Земельні питання: визначення порядку користування земельною ділянкою.
Договірні питання: Стягнення заборгованості за кредитним договором.
Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням.
Інші  цивільні: зняття  арешту  з  банківських  карток   при   виконанні  судового

рішення,  встановлення  факту  смерті  особи  на  тимчасово  окупованій  території,
встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації  шлюбу,  визнання особи
безвісно відсутньою, скасування рішення суду( в тому числі заочного) по цивільній справі в
апеляційному порядку.

м. Люботин Харківської області



Соціальне забезпечення: порядок оформлення субсидій, пільги для учасників АТО,
порядок отримання пенсій за віком та її перерахунок, отримання статусу багатодітної
сім’ї,  порядок  надання  соціального  житла,  порядок  отримання  пенсії  по  втраті
годувальника. 

Спадкові: особливості та порядок спадкування за законом і  заповітом, порядок
укладання договору спадкування. 

Сімейні:  стягнення  аліментів,  порядок  розірвання  шлюбу,  встановлення
батьківства, оформлення опіки, порядок поновлення батьківських прав, щодо шлюбного
договору.

Медичне:  порядок надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку,
порядок отримання групи інвалідності після отриманого захворювання та перенесеної
операції. 

Трудові:  відмінність трудового договору від цивільно-правового, порядок внесення
змін  до  трудової  книжки,  оплата  праці  вчителів  середньої  школи,  порядок  виплати
заробітної плати при звільненні та отримання трудової книги. 

Адміністративні:  отримання  доступу  до  електронних  сервісів  Міністерства
юстиції України, державна реєстрація внесення змін до статутів ГО, порядок звернення
громадян до державних установ, порядок офіційного перекладу документу.

Земельні:  реалізація  конституційного  права  на  землю,  відповідальність  за
порушення земельного законодавства, оформлення права власності на земельну ділянку,
оформлення  та  отримання  технічної  документації  із  землеустрою,  порядок
користування орендованою земельною ділянкою, встановлення земельного сервітуту.

Договірні: щодо особливостей та відповідальності за порушення умов кредитного
договору,  особливість  укладення  договору  довічного  утримання,  порядок  розірвання
договору  довічного  утримання,  особливості  договору  доручення,  порядок  укладення
контракту  з  Міністерством  оборони  України,  щодо  можливості  продажу  частини
будинку,  де  зареєстрована  малолітня  дитина,  особливості  договору  купівлі-продажу
транспортного  засобу,  відмінність  договору  купівлі-продажу  ТЗ  від  довіреності  на
користування таким ТЗ.

Житлові:  позбавлення  права  користуванням  житловим  приміщенням,  порядок
реєстрації місця проживання, процедура перепланування в середині житлового будинку.

Інші  цивільні: оформлення,  визнання  права  власності  на  самочинно  збудовані
житлові  (садові)  будинки,  гаражі  та  ін.,  щодо  оформлення  полісів  обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, розподіл сумісного майна у досудовому



порядку,  захист  прав  споживачів,  методика  нарахування  комульних  платежів,
встановлення фактів родинних відносин

Виконання  судових  рішень: порядок  пред'явлення  виконавчого  документу,
стосовно солідарної відповідальності боржників, стягнення податкової заборгованості.

Неправові  питання: щодо  можливості  укладання  договору  про  співпрацю  з
Територіальним Центром.

смт Нова Водолага Харківської області 

Соціальні  питання: надання  та  оформлення  субсидії,  користування  пільгами  і
субсидією, розмір грошової допомоги при народженні дитини.

Спадкові  питання: оформлення  спадщини,  відмова  від  спадщини,  оскарження
заповіту, черги в спадщині, вчинення нотаріальних дій у сільській місцевості.

Сімейні  питання: стягнення  аліментів  на  дитину,  стягнення  аліментів  на
непрацездатних  батьків,  укладання  шлюбу  за  24  години,  щодо  домовленості  сплати
аліментів без суду, розірвання шлюбу з вагітною дружиною, встановлення батьківства.

Медичні  питання: щодо  медичного  страхування,  щодо  порушення  санітарних
норм.

Трудові  питання:  соціально-побутові  виплати працівникам  за  контрактом,
поновлення на роботі, переведення на іншу роботу.

Адміністративні  питання:  щодо  штрафу  за  перевищення  швидкості,  щодо
оскарження штрафу в суді.

Земельні питання: отримання земельної ділянки учаснику АТО в других областях
України,  щодо  особистого  строкового  сервитуту, щодо  ставки  земельного  податку,
оренди  земельної  ділянки,  приватизація  земльної  ділянки,  щодо  земельного  паю,  щодо
земельної комісії при сільській раді.

Договірні  питання: розірвання  договору  оренди  землі. розірвання  договору  з
Укртелеком в односторонньому порядку, виплати депозиту за договором, щодо договору
перевезення вантажу.

Житлові  питання:  приватизація  квартири,  виписка  з  квартири  людини  без  її
згоди, виселення з гуртожитку, виселення з квартири жінки з неповнолітньою дитиною.

Інші  цивільні:  відшкодування  моральної  шкоди, відшкодування  матеріальної  і
моральної  компенсації  внаслідок  настання  інвалідності,  проживання  за  недійсним
паспортом, щодо втрати паспорта.



Виконання судових рішень: щодо рішення суду на примусове виконання стягнення
заборгованості.

03  квітня 2017 року  в  рамках виконання  Річного плану діяльності ІІІ  Харківського
центру з надання БВПД для мешканців м. Люботин у приміщенні Люботинського бюро
правової допомоги була проведена інформаційна сесія щодо актуальних питань правового
регулювання  сімейних  відносин.  Активну  участь  у  заході  взяв  адвокат  системи  БПД
Ходаковський Ю. В. Під час сесії були висвітлені питання правового режиму спільного та
роздільного майна подружжя, аліментні зобов`язання батьків і дітей, порядок розірвання
шлюбу. Наприкинці заходу Ходаковським Ю. В. були надані індивідуальні консультації усім
бажаючим з питань регулювання сімейних, майнових, житлових правовідносин тощо. Під
час консультацій було оформлено звернення на надання вторинної безоплатної правової
допомоги, яка передбачає складання позовної заяви про стягнення аліментів з чоловіка на
утримання дружини.



4 квітня 2017, згідно з затвердженним графіком проведення спільних консультацій
посадових  осіб  Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Харківській  області  в
центрах з надання БВПД, в Люботинське бюро правової допомоги завітала заступник на-
чальника  відділу  державної  реєстрації  друкованих  засобів  масової  інформації  та
громадських формувань УДР ГТУЮ у Харківській області - Бєлова Наталія Олександрі-
вна.

При співпраці Бюро з ЦНАП Люботинської міської ради були виявлені громадські
об'єднання, у яких виникли складнощі при внесені змін у статутні документи. Вони були
запрошені на консультацію, в ході якої Бєловою Н.О. був проведений глибинний аналіз усіх
документів, здійснена їх правова оцінка та надані фахові поради.

Кваліфіковані консультації  отримали представники 5-ти громадських об'єднань,
що звернулися з питаннь внесення змін до статутних документів громадських об'єднаннь
та  припинення  діяльності  громадського  об'єднання.  Представник  Люботинської
громадської організації “Джерело” Коломієць Л.І, після отриманних фахових роз'яснень,
виявила бажання висловити подяку Бєловій Н.О., та працівникам бюро Йолкіній Л.П.,Дя-
ченку Р.В.



08 квітня 2017 року Центром до Дня довкілля в рамках щорічної всеукраїнської
акції «За чисте довкілля» за 2017 рік було проведено прибирання та благоустрій прибуди-
нкових територій, на якій розміщені Центр та Бюро та прибирання приміщень Центру,
Бюро та приміщень загального користування в орендованих будівлях

 



   



 

 
 

 



  

13-14 квітня працівники Третього харківського місцевого центру та Дергачівського,
Люботинського  та  Золочівського  бюро  правової  допомоги  відвідали  семінар  щодо
допомоги ВПО за підтримки БО “Горєніє” 



18 квітня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян в Управлінні праці та соціального
захисту населення Дергачівської РДА, під час якого правові консультації з різних питань
отримали 4 громадянина.

18  квітня  2017  року  працівниками  відділу  «Дергачівське  бюро  правової  допомоги»
Ярошенко Н. та Волковою А. отримано погодження Територіального центра соціального
обслуговування  населення  Дергачівської  РДА  (вих.  №  90  від  18.04.2017  року)  про
організацію мобільного пункту консультування в приміщенні Територіального центру.

19 квітня 2017 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  адвокатами  прийняв  участь  у  тренінгу,
організованому  Регіональним  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях  для  працівників  РЦ  та  МЦ,  які
приймають  від  адвокатів  акти  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  з
додатками  та  здійснюють  їх  перевірку.  У  тренінгу  прийняли  участь  заступник
директора Координаційного центру з надання правової допомоги Троценко С., директор,
перший  заступник  директора,  заступник  директора  Регіонального  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях
Бородавка А.І., Родіонова О.О., Гайворонська В.В.

  

20  квітня  2017  року  між  Центром  та  Дергачівською  районною  державною
адміністрацією  Харківської  області  укладено  Меморандум  про  співпрацю.  Мета
Меморандуму  –  це  спільна  діяльність,  спрямована  на  захист,  дотримання  та
забезпечення  гарантій  державного  захисту  конституційних  прав  і  свобод  громадян,
зокрема прав осіб на безоплатну правову допомогу.

20 квітня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. було проведено виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості, під час якого правові консультації з різних питань отримали 3 громадян.



  

21  квітня  2017 року  заступник начальника  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги»  Волкова  А. взяла  участь  у  заході,  організованому  спільно  з  Дергачівським
районним  центром  зайнятості  у  приміщенні  місцевого  Будинку  культури,  а  саме,  у
ярмарці  професій  для  школярів  "Старт  для  професійних  перемог",  під  час  якої  зі
школярами  була  проведена  правопросвітницька  лекція,  в  ході  якої  підлітки  були
ознайомлені з правами неповнолітніх у трудових відносинах.

25  квітня  2017 року  заступник начальника  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги»  Волкова  А. взяла  участь  у  виїзному  заході,  організованому  спільно  з
Дергачівським центром зайнятості, під час якого консультації з правових питань змогли
отримати мешканці Малоданилівської територіальної громади у мобільному пункті на
зупинці  "Зооветакадемія".  Крім  цього,  Волковою  А.  були  розповсюджені  інформаційні
матеріали щодо функціонування Дергачівського бюро правової допомоги, його мети та
задач.



27 квітня 2017 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами прийняв участь у одноденному на-
вчальному семінарі в м. Київ,  що мав на меті обговорити якнайкращі шляхи взаємодії
органів юстиції та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час
реалізації  повноважень  у  сфері  реєстрації  громадських  формувань.  Захід  було  орга-
нізовано  спільно  Українським  незалежним  центром  політичних  досліджень,
Міністерством юстиції України та Координаційним центром з надання правової допомо-
ги. Його учасниками стали працівники регіональних та місцевих центрів з надання без-
оплатної  вторинної  правової  допомоги  з  14  областей,  які  здійснюють  прийом-видачу
документів для реєстрації громадських об`єднань (фронт-офіси), а також представники
Координаційного центру – начальниця Управління стратегічного планування та фінансів
Здрилюк С., заступник начальниця Управління координації системи надання безоплатної
правової допомоги Ялова О. та заступник начальника Управління розвитку людських та
інформаційних ресурсів у сфері надання правової допомоги Лямічев В.



27 квітня 2017 року Чирик С., головний спеціаліст відділу організації надання без-
оплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами разом з Влодзієвським
С.,  головним спеціалістом відділу  організаційної  роботи,  юридичного забезпечення  дія-
льності та інформації прийняли участь у робочій групі при Головному територіальному
управлінні юстиції у Харківській області щодо реалізації повноважень у сфері реєстрації
громадських формувань.

28  квітня 2017 року працівники Центру Хотетовська Т.,  Дзьонь О., Йолкіна Л.,
Ярошенко Н. та Гончарова Г. прийняли участь у навчальному семінарі у Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у Харківській області. На якому були висвітлені такі пи-
тання : зміни до процесуального законодавства; загальні питання права інтелектуальної
власності; повноваження ГТУЮ у Харківській області щодо надання консультацій з пи-
тання державної реєстрації громадських формувань.



 

28 квітня 2017 року в межах акції, що проводилась Йолкіною Л., начальником
відділу «Люботинське бюро правової допомоги» з нагоди стартування Урядової програми
“Доступні ліки”, проведена інформаційна бесіда з членами ГО “Спілка ветеранів міста
Люботин“  під  час  розкритий  механізм  дії  урядової  програми,  надана  інформація  про
перелік  аптек,  що  беруть  участь  у  програмі,  реєстр  ліків,  вартість  яких
відшкодовується державою.

03 травня 2017 року заступником начальника відділу в приміщенні Золочівського
РЦЗ був проведений черговий семінар для безробітних на тему: " Запобігання нелегальної
трудової міграції".

03  травня  2017  року  Йолкіною  Л.,  начальником  відділу  «Люботинське  бюро
правової  допомоги»  було  здійснено  виїзний  прийом  у  Люботинському  управління



соціального захисту населення.  В ході  виїзду  було проконсультовано трьох громадян з
питань: порядок отримання аліментів на дитину, що досягла 18 років.

18  квітня  та  11  травня  2017  року  Шевченко  Д.,  головний  спеціаліст  відділу
«Золочівського бюро правової допомоги» спільно з спеціалістом Золочівського районного
центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  в  приміщенні  актового  залу
Золочівського відділу ДРАЦС прийняв участь в навчальному семінарі, приуроченому до Дня
матері, на який були запрошені учні середніх класів Золочівської гімназії № 1. Головний
спеціаліст  відділу  виступив  перед  учнями  з  доповіддю  на  тему:  «Правосуб’єктність
людини».

05  травня  2017  року  головним спеціалістом відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги»  Шевченком  Д.  у  приміщенні  Золочівського  РВ  з  питань  пробації  Північно-
Східного  міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та
пробації  Міністерства  юстиції  у  Харківській  області  проведений семінар для  умовно-
засуджених на тему: "Права та свободи умовно-засуджених осіб»".



05 травня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. було проведено виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості, під час якого правові консультації з різних питань отримали 3 громадян.

06 травня 2017 року директор Центру Сіренко О. разом з директором Бородавкою
А.  та  заступником директора Гайворонською В.  Регіонального центру  з  надання  без-
оплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях прийняли
участі у  зустрічі  з  представниками компанії  «Джуліані  секьюріті енд Сейфти» (GSS,
Нью-Йорк, США) у Харківській міській раді. Також у зустрічі прийняли участь перший
заступник  голови  Терехов  І.,  заступники  міського  голови  Чечетова-Терашвілі  Т.  та
Стаматіна М., представники судового корпусу, карного розшуку та пробації. В ході зу-
стрічі  обговорювались  питання  надання  правової  допомоги,  розгляду  судами  кри-
мінальних, цивільних та адміністративних справ та питання пробації.

10  травня  2017  року  Ярошенко  Н.,  начальником  відділу  «Дергачівське  бюро
правової  допомоги»  був  проведений  виїзний  прийом  громадян   в  Управлінні  праці  та
соціального захисту населення  Дергачівської  РДА,  під  час  якого правові  консультації  з
різних питань отримали 5 громадян.



10  травня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Ізюмське  бюро  правової
допомоги» Хотетовська Т. проводила консультування громадян у приміщенні Ізюмського
міськрайонного центру зайнятості на базі створеного  мобільного пункту.

15  травня  2017  року  директор  Харківської  міжрегіональної  ресурсно-
комунікаційної  платформи Р. Росоловский провів  інтерв'ювання працівників Центру та
поспілкувався  з  ними  щодо  перспектив  розвитку  та  функціонування  новоутвореної
платформи.

 

18 травня 2017 року директор Центру Сіренко О. та Гончаров В., начальник від-
ділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвоката-
ми прийняли участь у заході підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Проблемні пи-
тання застосування норм матеріального та процесуального права при розгляді судами
цивільних справ» - доповідач Гуцал Лілія Вікторівна, суддя апеляційного суду Харківської
області. На тему: «Пробація – в сучасних умовах реформування» - доповідач Яковець Іри-
на Станіславівна, начальник управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001733747378&fref=mentions


18  травня 2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  провела  зі  студентами
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого круглий стіл на тему:
«Діяльність  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги.
Залучення  людських  ресурсів  для  роботи  в  центрі  безоплатної  вторинної  правової
допомоги»  з  метою  залучення  випускників  вищого  навчального  закладу  до  роботи  у
центрі.

18  травня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги»  Дзьонь  О.  брала  участь  у  засіданні  опікунської  ради  по  справам
неповнолітніх  з  метою  надання  правових  консультацій  під  час  вирішення  питань:
щодо усиновлення неповнолітньої онуки бабусею, щодо визначення місця проживання
дитини, щодо продажу житлового будинку, власником частини якого є неповнолітній.



19 травня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості,  під час якого правові консультації з різних питань отримали 4 громадян.

22 травня 2017 року  заступник начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги»  Третього  харківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги А.Волкова прийняли участь у виїзному заході, організованому спільно з
Дергачівським  районним  центром  зайнятості,  під  час  якого  консультації  з  різних
правових  питань  змогли  отримати  мешканці  Вільшанської  територіальної  громади
Дергачівського району в мобільному пункті, який працював біля будівлі Вільшанської сі-
льської ради. Крім цього, серед місцевих жителів були розповсюджені буклети та інші
інформаційні  матеріали,  щодо  презентації  діяльності  Дергачівського  бюро  правової
допомоги як точки активного поширення правової інформації та доступу до безоплатних
правових консультацій для соціально вразливих суспільних груп.



23 травня 2017 року Гончаров В. та Чирик С., начальник та головний спеціаліст
відділу  організації  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з
адвокатами прийняли участь у зустрічі з Шмайловою Л., начальником відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління
державної  реєстрації  Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській
області та Бєловою Н., заступником начальника відділу державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації
Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області,  в  ході  якої  об-
говорювались проблеми,  з  якими стикаються працівники Центру при прийнятті доку-
ментів на державну реєстрацію громадських формувань.

23  травня  2017  року  начальником  відділу  «Дергачівське  бюро  правової
допомоги»  Ярошенко  Н.  був  проведений  виїзний  прийом  громадян   в  Дергачівському
районному  відділі  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  ГТУЮ  у  Харківській
області, під час якого правові консультації з різних питань отримали 4 громадян.

24 травня 2017 року  Чирик С., головний спеціаліст відділу організації надання без-
оплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами прийняв участь у кругло-
му столі на тему: «Грузинський досвід для України у сфері внутрішнього переміщення»,
організований Данською Радою у справах біженців.

https://www.facebook.com/1bvpd/photos/pcb.889927371165946/889927107832639/?type=3
https://www.facebook.com/1bvpd/photos/pcb.889927371165946/889927107832639/?type=3
https://www.facebook.com/1bvpd/photos/pcb.889927371165946/889927107832639/?type=3


23 травня 2017 року начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. проведена інформаційна бесіда з соціальними працівниками Територіального
центру соціальних служб м. Люботин, під час якої розглядались питання нововведень при
оформленні субсидій, порядку зняття з реєстрації осіб, що не мешкають у житловому
приміщенні у судовому порядку, а також з порядком звернення до бюро правової допомоги
для надання вторинної правової допомоги.

23 травня 2017 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової
допомоги»  Дзьонь  О.  спільно  із  працівниками  Золочівської  районної  центральної
бібліотеки було проведено правовий урок «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

24 травня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості, під час якого правові консультації з різних питань отримали 2 громадян.

29 травня 2017 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової
допомоги» Обідою О.  було здійснено виїзний прийом у Нововодолазькому поліклінічному
відділенні,  де  було  надано  правові  консультації  3  особам  та  проінформовано  про
діяльність бюро правової допомоги та надана.

29 травня 2017 року працівники Центру Гончаров В. та Некрут А. надали адресну
допомогу інваліду 2 групи, внутрішньо переміщеній особі Дмитрієнку Ю.М. консультації з



правових питань, а також було прийнято звернення про надання безоплатної вторинної
правової допомоги що передбачає складання заяви про скасування судового рішення, скла-
дання касаційної скарги та оскарження бездіяльності працівників пенсійного фонду.

30 травня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян  в Управлінні праці та соціального
захисту населення Дергачівської РДА, під час якого правові консультації з різних питань
отримали 4 громадян.

30 травня 2017 року на пленарному засіданні ХХХІ сесії Люботинської міської ради
начальник  відділу  «Люботинське  бюро  правової  допомоги»  Йолкіна  Л.  виступила  з
доповіддю про діяльність бюро правової допомоги, також були визначені шляхи рівного
доступу  мешканців  міста  до  правової  інформації  та  правосуддя,  посилення  правової
спроможності територіальних громад і спільнот. До депутатського корпусу і керівників
установ  міста були доведені  узагальнені  підсумки роботи бюро правової  допомоги за
період його існування. Усі присутні були закликані до плідної співпраці у заходах, що спри-
яють підвищенню рівня правової культури мешканців міста, посилення правових можли-
востей соціально вразливих груп населення.

31 травня та 14 червня 2017 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро
правової  допомоги»  Хотетовська  Т.  проводила  консультування  громадян  у  приміщенні
Ізюмського міськрайонного центру зайнятості на базі створеного мобільного пункту. 

31 травня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському районному центрі
зайнятості,  під час якого правові консультації з різних питань отримали 2 громадян



31 травня 2017 року заступником начальника відділу «Дергачівське бюро правової
допомоги» Волковою А. був проведений виїзний прийом у Дергачівському територіальному
центрі соціального обслуговування населення,  під час якого правові консультації з різних
питань отримали 2 громадян.

01 червня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян  в Дергачівському районному відділі
державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області, під час якого
правові консультації з різних питань отримали 4 громадян.

01 червня 2017 року директор Центру Сіренко О. разом з Родіоновою О. - першим
заступником директора, Гайворонською В. - заступником директора, Старовойтовою М.
- начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її
надавачів  Регіонального центру з надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги у
Луганській  та  Харківській  областях  прийняли  участь  у  робочій  зустрічі  з
представниками  Департаменту  верховенства  права  Консультативної  місії
Європейського Союзу в Україні. В ході зустрічі обговорювались конкретні проблеми, які
виникають  під  час  здійснення  захисту  потерпілих  осіб,  а  саме:  проблеми  статусу
потерпілих від злочинів в теорії і практиці досудового розслідування; проблеми реалізації
процесуальних  прав  потерпілих  в  рамках  кримінального  процесу  (визнання  статусу
потерпілого,  доступ  до  матеріалів  кримінальної  справи);  найчастіші  скарги  від
потерпілих щодо досудового розслідування; питання, пов'язані з компенсацією моральної
та  матеріальної  шкоди,  заподіяної  потерпілим  злочинами,  в  тому  числі  виконання
судових  рішень,  що  тягнуть  за  собою  фінансові  наслідки  для  засуджених;  захист
потерпілих від злочинів на різних етапах кримінального процесу, під час і після виконання
вироку;  практичні  заходи  (або  їх  відсутність)  для  боротьби  з  погрозами  на  адресу
потерпілих;  потенційні  пропозиції  про  внесення  змін  до  чинного  законодавства  для
вирішення окреслених проблем.



01 червня 2017 року в рамках Дня захисту дітей заступником начальника відділу
«Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовською Т. разом з Ізюмським міськрайвідділом
з питань пробаціі та службою у справах дітей Ізюмської міської ради проведено профіла-
ктичний захід з школярами міста щодо попередження скоєння правопорушень.

01 червня 2017 року до Дня захисту дітей головним спеціалістом відділу «Новово-
долазьке бюро правової допомоги» Обідою О. для школярів молодших класів був проведе-
ний  правопросвітницький  захід  на  тему: "Права  дитини",  вікторину  "Правова  відга-
дайка" та конкурси "Веселка".

01 червня 2017 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей працівниками відділу
"Дергачівське  бюро  правової  допомоги"  Ярошенко  Н.  та  Волковою  А.  був  проведений
правопросвітницький захід для школярів молодших класів на тему: "Знай свої права, ди-
тино!"



01 червня 2017 року Працівники  відділу «Золочівського бюро правової допомоги»
спільно із  представниками Золочівського відділу  ДРАЦС, Служби у  справах дітей  та
Золочівського РЦСССДМ  брали участь у проведенні Міжнародного дня захисту дітей на
святі у Софіївському парку для учнів 1-4 класів  та у ДНЗ № 2 «Струмочок» в ігровій
формі було проведено флешмоб «Знай свої права»



 

01  червня  2017  року  працівники  Центру  Гончарова  Г.  та  Некрут  А.  прийняли
участь в святкуванні Дня захисту дитини «Ура, лето!», який проходив в Центральному
парку культури та відпочинку. В ході заходи вони спілкувались з дітьми, розповідали про
їх права та роздавали буклети та пам’ятки.



01 червня 2017 року працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги»
Йолкіною Л. та Дяченком Р. було проведено правопросвітницький захід до Дня захисту
дітей на тему: “Знай свої права” у шкільному літньому таборі Люботинськї ЗОШ № 4

 



06 червня 2017 року заступником начальника відділу  «Золочівське бюро правової
допомоги» Дзьонь О. у приміщенні Золочівського РВ з питань пробації Північно-Східного
міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації
Міністерства юстиції в Харківській області проведений семінар для умовно-засуджених
на тему: «Порядок залучення захисника у кримінального провадження».

В  ході  заходу  між  Центром  та  Золочівського  РВ  з  питань  пробації  Північно-
Східного  міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та
пробації Міністерства юстиції в Харківській області було укладено Угоду (меморандум)
про співпрацю.

06 червня 2017 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною Л. було відвідане ТОВ “Караванський завод кормових дріжджів”. Працівники
заводу були проінформовані про роботу у місті Люботин бюро правової допомоги та його
функції шляхом проведення інформаційних бесід та розміщення оголошень. Також була
проведена окрема зустріч з працівниками підприємства, що мають статус вимушено-
переміщених осіб.  З  63-х  працівників  — це  троє осіб,  включаючи  диретора цього під-
приємства. У ході бесіди були надані правові консультації з реалізації прав ВПО. 



06 червня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової  допомоги»
Ярошенко  Н.  проведений  правопросвітницький  захід  в  Дергачівському  міськрайонному
відділі  з  питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань
виконання  кримінальних  покарань  та  пробації  МЮУ  на  тему:  "Право  на  спадщину.
Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці".

06 червня 2017 року головним спеціалістом відділу “Люботинське бюро правової
допомоги”  Дяченком  Р.  сумісно  з  головним  спеціалістом  Служби  по  справах  дітей
м.Люботин Мухіним С. О. були проведені виховні заходи за тематикою: “Як правильно
поводитися  з  працівниками поліції”  у  шкільному  таборі  Люботинської  ЗОШ № 2  та
шкільному таборі Люботинської ЗОШ № 3

06 червня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко  Н.  був  організований  мобільний  консультативний  пункт  для  осіб,  що
перебувають на обліку в Дергачівському міськрайонному відділі з питань пробації.



06 червня 2017 року начальником відділу «Дергачівське бюро правової допомоги»
Ярошенко Н. був проведений виїзний прийом громадян в Дергачівському районному відділі
державної реєстрації актів цивільного стану, під час якого правові консультації з різних
питань отримали 4 громадян.

08  червня  2017  року  Центром  було  підписано  Меморандум  про  співпрацю  зі
Службою у справах дітей Дергачівської РДА.

09 червня 2017 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги”
Йолкіною  Л.  була  надана  адресна  допомога мешканці  м.  Люботин  Ткаченко  Ніни
Степанівни,  яка  обмежена  у  рухах,  та  не  має  можливості  без  сторонньої  допомоги
покидати оселю для забезпечення доступу її до безоплатної правової допомоги. Йолкіна Л.
надала правову консультацію клієнту з усіх хвилюючих її питань.



12  червня  2017  року  головним  спеціалістом  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги»  Шевченком  Д.  в  приміщенні  Золочівського  РЦЗ  був  проведений  черговий
семінар для безробітних на тему: "Правове регулювання надання щорічної відпустки".

14 червня 2017 року Хотетовська Т., заступник начальника відділу «Ізюмське бюро
правової  допомоги»  приймала  участь  у  семінарі  для  безробітних  в  Ізюмському
міськрайонному центрі зайнятості.

 

15 червня  2017 року  начальник відділу  “Люботинське  бюро правової  допомоги”
Йолкіна Л.  провела зустріч  з  начальником Державної  міграційної  служби м.  Люботин
Штих Іриною Володимирівною з приводу вирішення питання отримання документів, що
посвідчують  особистість  Савульчик  Наталії,  яка  є  клієнткою  Люботинського  бюро
правової допомоги, але в неї відсутні документи, які посвідчують її особу.



15  червня  2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  прийняла  участь  у
відеоконференції  з  Міністром  юстиції  України  П.  Петренком,  яка  проводилась  в
приміщенні Головного територіального управління юстиції у Харківській області. 

17  червня 2017 року  начальник відділу “Люботинське  бюро правової  допомоги”
Йолкіна Л. прийняла участь у роботі комісії з обстеження матеріально-побутових умов
Малєєвої  В.А.,  яка  є клієнткою  Люботинського  бюро  правової  допомоги,  разом  з
працівниками Хорошівського  психіатричного  пансіонату  та  соціальними  працівниками
для вирішення проблем ного питання клієнта.



В  червні  2017  року  працівниками  Центру  було  завершено  навчання  по
дистанційному курсу "Робота з клієнтом", створеному у рамках проекту "Доступна та
якісна правова допомога в Україні".

16
червня
2017  року



працівники  Центру  Гончарова  Г.  та  Чирик  С.  прийняли  участь  у  презентації  нових
методичних  рекомендацій  для  складання  процесуальних  документів  щодо  проблем
внутрішньо  переміщених  осіб,  яку  було  організовано  Благодійним  фондом  «Право  на
захист»

17 червня 2017 року працівники Центру Некрут А., Дяченко Р., Дзьонь О. прийняли
участь у одноденному тренінги у м. Дніпро, який організовано Координаційним центром з
надання правової допомоги та Проектом Ради Європи на тему: Посилення захисту прав
людини внутрішньо переміщених осіб в Україні»



19 червня 2017 року директором Центру Сіренко О. було підписано Угоду про співпра-
цю з Харківським міським відділом з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покараньта пробації Міністерства юстиції
України

21  червня  2017 року  начальник  відділу  організації  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами Центру Гончаров В. надав адресну допомогу
клієнтці  Центру  та  прийняв  звернення  про  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги,  що  передбачає  складання  позовної  заяви  про  розірвання  договору  довічного
утримання.



21 червня 2017 року у залі агенства ООН працівники Центру Гончарова Г., Йолкіна Л.
та Стьопичкіна С.  прийняли участь у семінарі на тему: "Гендерно обумовлене насиль-
ство в умовах збройного конфлікту :організація надання правової допомоги".

 

22  червня  2017  року  заступник  начальника  відділу  представництва  Некрут  А.
прийняла участь в круглому столі  на тему: "Покращення законодавчої бази для захисту
потерпілих  від  злочинів",  який  було  організовано  завдяки  Консультативної  місії
Європейського союзу в Україні та Ла Страда Україна. Участь в круглому столі приймали
також представники правоохоронних органів, представники суду та інші. На круглому
столі було проаналізовано досвід взаємодії потерпілих із системою кримінальної юстиції,
права потерпілих у кримінальному процесі та компенсація потерпілим від насильницьких
злочинів.



29  червня  2017  року  заступник  начальника  відділу  представництва  Некрут  А.
прийняла участь у семінарі-тренінгу на тему: «Взаємодія суб’єктів при здійсненні заходів
з попередження насильства за ознакою статі та надання допомоги постраждалим від
насильства у місті Харкові», організованого представництвом Фонду народонаселення в
Україні.

https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1796278107049778/1796277813716474/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1796278107049778/1796277813716474/?type=3
https://www.facebook.com/tretiyhmc/photos/pcb.1796278107049778/1796277813716474/?type=3


Пункт  1.1.3.  Висвітлення  в  засобах  масової  інформації  роботи  центрів  БВПД  по
забезпеченню доступу до правової допомоги соціально-незахищених верств населення,
участь в прес-конференціях та інших заходах

На прохання читачів газети "Вісті Дергачівщини" в черговому номері № 14 від 01
квітня 2017 року відділом "Дергачівське бюро правової допомоги" була розміщення стат-
тя під назвою: "Як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці?", в якій детально ви-
світлена інформація щодо призначення та порядку отримання кадастрового номеру на
земельні ділянки, що перебувають у власності чи користуванні громадян.

 

25 квітня 2017 року розміщення на офіційному сайті міста Люботин статті
під  назвою  “Доступні  ліки”,  у  якій  описаний  механізм  забезпечення  пацієнтів
безкоштовними ліками та ліками зі знижкою від держави.



В газеті "Вісті Дергачівщини" в черговому номері № 17 від 22 квітня 2017 року від-
ділом "Дергачівське бюро правової допомоги" була розміщення стаття під назвою: "Cпад-
коємці, які звільнені від оподаткування спадщини", в якій висвітлена інформація про на-
брання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України що-
до  оподаткування  спадщини",  яким  спрощено  оформлення  спадщини  для  найближчих
родичів спадкодавця.

У черговому випуску газети «Рідне місто» № 3 (189) відділом "Дергачівське бюро
правової допомоги" розміщена стаття про продовження дії державної програми з енер-
гоефективності на 2017 рік й удосконалення порядку надання грошової компенсації насе-
ленню на енергомодернізацію житла. В публікації також висвітлена інформація про ухва-
лення Харківською обласною радою рішення стосовно виділення з обласного бюджету до-
даткових коштів для відшкодування громадянам частини банківських відсотків по "теп-
лим кредитам".



В журналі «Справи сімейні» опублікували статтю "Наскільки звернення дієві?", де
заступник  начальника  відділу  представництва  Анна  Некрут  надала  інтерв'ю  щодо
оформлення звернень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та про зако-
нодавчі зміни, які спростили умови отримання безоплатної правової допомоги.

20 травня 2017 року в Першій міжрайонній газеті "Зоря" № 39-40 (11161-11162) 
відділом "Золочівське бюро правової допомоги" Третього харківського місцевого центру з 
надання БВПД опубліковано статтю "Право ВПО на отримання земельних ділянок".



У черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» № 22 від 27 травня 2017 року
відділом "Дергачівське бюро правової допомоги" Центру на прохання читачів висвітлена
інформація про порядок поновлення пропущеного строку для прийняття спадщини.



27  травня  2017  року  у  черговому  випуску  газети  "Вісті  Водолажчини"  №  21
(10411)  відділом  "Нововодолазьке  бюро  правової  допомоги"  Центру  було  опубліковано
статтю про безоплатну правову допомогу.

03 червня 2017 року в Першій міжрайонній газеті "Зоря" № 43-44 (11165-11166)
відділом "Золочівське бюро правової допомоги" опубліковано статтю на тему: "Декретні
виплати безробітній жінці: порядок, час та розмір".



В черговому випуску газети «Вісті Дергачівщини» №24 від 10 червня 2017 року від-
ділом "Дергачівське бюро правової допомоги" Третього харківського місцевого центру з
надання  БВПД  була  розміщена  стаття  на  тему:  "Доступні  ліки",  в  якій  висвітлена
інформація щодо можливості безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі
медичні препарати за урядовою програмою "Доступні ліки".



На офіційному сайтi  м.  Iзюм та  Iзюмської  райдержадміністрації  працівниками
відділу  «Ізюмське  бюро  правової  допомоги»  Хотетовською  Т.  та  Стьопичкіною  С.
поширювалась інформація стосовно:

-  прийому громадян начальником  Iзюмського міського вiддiлу ДРАЦС ГТУЮ в
Харкiвськiй області Васкевич С.В. 

http://www.izyumrda.gov.ua/1411-vidbudetsia-konsultuvannia-hromadian



http://city-izyum.gov.ua/byuro-pravovoi-dopomogi-provodit-kon/

- про  підвищення  рівня  соціального  захисту  військовослужбовців  та  членів  їх
сімей

http://city-izyum.gov.ua/pidvishhennya-rivnya-socialnogo-zakhist/

На  офіційному  сайті  місцевої  газети  «Обрії  Iзюмщини»  та  сайті  Iзюмської
райдержадміністрації працівниками відділу «Ізюмське бюро правової допомоги розміщено
статтю про безвізові поїздки громадян України до ЄС

http://obrii.com.ua/main/13891-bezvizovi-poyizdki-gromadyan-ukrayini-do-yes.html

http://city-izyum.gov.ua/byuro-pravovoi-dopomogi-provodit-kon/


http://www.izyumrda.gov.ua/1467-bezvizovi-poizdky-hromadian-ukrainy-do-yes

Розміщення  на  офіційном  сайті  м.  Люботин  працівниками  відділу
«Люботинське  бюро  правової  допомоги»  Йолкіною  Л.  та  Дяченком  Р.  статті  про
оновлену програму житлових субсидій у зв`язку зі змінами, внесеними Урядом 26.04.2017
р. у правове регулювання призначення субсидій.

Розміщення  інформації  про  правопросвітницькі  заходи  бюро  правової
допомоги Центру на сторінці центру у мережі Фейсбук:



12 травня 2017 року - про комплекс заходів з нагоди стартування Урядової
програми “Доступні ліки”



Пункт 1.1.4. Виготовлення та поширення інформаційної продукції. 
Розробка та друкування оновлених буклетів 

- Були розроблені інформаційні листівки для дітей "Я маю право...."



Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділів  бюро  правової  допомоги  були
продовжені  заходи  щодо  розповсюдження  інформації  про  роботу  бюро  правової
допомоги,  його  цілі   і  задачі,  а  також  щодо  зміни  у  діючому  законодавстві,  що
стосуються розширення кола осіб, які мають доступ до БВПД,  розміщення відповідних
інформаційних  оголошень  на  зупинках,  на  дошках  оголошень,  в  приміщеннях  органів
місцевого самоврядування, органах влади та інших місцях, де ця інформація може бути
доведена до максимальної кількості мешканців територіальних громад.





Пункт 1.1.5.  Проведення «вуличного» інформування, інформаційних зустрічей з насе-
ленням

- Проводились інформаційно-просвітницькі заходи («вуличне інформування»)
та  розповсюдження  друкованої  інформації  про  зміни  у  діючому  законодавстві,  що
стосуються розширення кола осіб,  які  мають доступ до БВПД, а також про роботу
Центру та бюро правової допомоги.







Пункт 1.1.6 Налагодження співпраці щодо поширення інформації про БПД з працівни-
ками Укрпошти, банками, закладах освіти та іншими закладами .

18  квітня  2017  року  заступник  начальника  відділу  «Золочівське  бюро  правової
допомоги» спільно з працівниками Золочівського відділу ДРАЦС в приміщенні актового
залу  Золочівського  відділу  ДРАЦС  прийняла  участь  в  організованому  Золочівським
районним центром соціальних  служб для  сім’ї,  дітей та молоді  тижні  знайомства з
органами державної влади. На захід були запрошені учні середніх класів Золочівської ЗОШ
№  3.  Заступник  начальника  відділу  виступила  перед  учнями  з  доповіддю  на  тему:
«Юридична відповідальність неповнолітніх».

26  квітня  2017  року  начальником  відділу  «Люботинське  бюро  правової
допомоги» Йолкіною Л. проведено правопросвітницький захід з учнями старших класів
ЗОШ № 4 м. Люботин на тему “Майнові  та особисті немайнові  права та обов`язки
батьків і дітей”.



На виконання листа Координаційного центру з надання правової допомоги № 29-
1499 від 24.05.2017 року «Відкрий Європу. Європа без віз» були розміщенні плакати про
головні  правила  безвізового  режиму  з  ЄС  у  приміщеннях  Центру  та  бюро  правової
допомоги

Розповсюдження  «Соціальної  газети»,  що  вміщує  інформацію  з  попередження
шахрайства 





  

Пункт 1.2.1-1.2.3 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 

Кожного другого понеділка місяця з 09:00 до 12:00 години на базі Центру надання
адміністративних послуг  відкритий мобільний пункт Центру,  де  надаються  юридичні
консультації  та  роз'яснення  громадянам,  а  також  роз’яснюється  про  доступ  до
безоплатної вторинної правової допомоги. 



Кожного  першого  четверга  місяця  з  11.00  до  13.00  години  продовжують  свою
роботу мобільні  консультаційні  пункти Центру на базі  районних судів  м.  Харкова та
Харківської області. 



Пункт 1.3 Розширення доступу до БПД для малозабезпечених верств населен-
ня.

- Забезпечення роботи «мобільного соціального офісу» в юридичній організації,
яка надає БППД  (приміщення надане органом місцевого самоврядування - Ха-
рківською міською радою за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 7, кім. 9-а); 

- Продовжується  співпраця  з  Благодійною  Організацією  «Благодійний  Фонд
«Право на Захист», Волонтерською організацією «Станція Харків», з органами
місцевого самоврядування (надання безоплатної первинної правової допомоги за
адресою: майдан Конституції,  7, кімната 9А міста Харкова), з Харківською
правозахисною групою Гельсінської спілки.

- Згідно  затвердженого  графіку  проведення  консультування  працівників  бюро
правової  допомоги  та  Головного  територіального  управління  юстиції  у
Харківській області:

24 квітня 2017 року державної виконавчої служби 
- відділ  «Золочівське  бюро правової  допомоги» з  начальником Золочівського

районного відділу державної виконавчої служби А.Ю. Бєльським, надано консультацію 1
особі з питання зняття арешту за рішенням суду

- відділ  «Нововодолазьке  бюро  правової  допомоги»  з  начальником
Нововодолазького  відділу  державної  виконавчої  служби  Пікаловим  О.В.,  надано
консультацію 2  громадянам щодо звернення  стягнення  з  заробітної  плати боржника,
стягнення розміру відрахувань із пенсії боржника



- відділ  «Люботинське  бюро  правової  допомоги»  з  начальником  Люботинського
відділу ВДВС Кононенком Р.В., надано консультацію 1 особі щодо стягнення аліментів;

- відділ  «Дергачівське  бюро  правової  допомоги»  з  начальником  Дергачівського
районного відділу державної  виконавчої  служби області Мозговим Ю.В.,  під час якого
консультації  отримали  5  клієнтів  з  питаннями:  щодо  порядку  надання  дублікату
виконавчого  листа;  порядок  накладання  арешту  на  майно;  про  заходи  впливу  на
неплатника аліментів; про оскарження договору дарування; про стягнення аліментів на
утримання дитини та позбавлення батьківських прав;  про нарахування і  сплату ЄСВ
працюючим пенсіонерам.

26 квітня 2017 року відділу реєстрації актів цивільного стану 

відділ «Нововодолазьке бюро правової допомоги» з  начальником Нововодолазького
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану, надано консультацію 1
особі щодо позбавлення батьківських прав; .

- відділ  «Золочівське  бюро правової  допомоги» з  начальником Золочівського
відділу реєстрації актів цивільного стану  Слинько В.В., надано консультацію 1 особі з
питання внесення змін до актового запису про шлюб.

- відділ «Дергачівське бюро правової допомоги» з начальником Дергачівського
районного  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного
територіального управління юстиції  у Харківській області Колісник Т.Д.,  під час якого
правові  консультації  отримали  5  осіб,  з  наступних  питань:  порядок  зміни  прізвища;
встановлення  факту  смерті  особи,  яка  померла  на  тимчасовій  території;  заміна  по
батькові  повнолітньої  особи;  порядок  спадкування  за  правом  представлення;  порядок
укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності; про
складання заповіту;

- відділ  «Люботинське  бюро  правової  допомоги»  з  начальником
Люботинського  міського  відділу  ДРАЦС  Пушкарською  Н.  І.,  надано  консультації  2
клієнтам з питань: отримання повторних документів про державну реєстрацію актів
цивільного стану



28  квітня 2017  року  відділу  державної  реєстрації  друкованих  засобів  масової
інформації та громадських формувань 

відділ «Нововодолазьке бюро правової допомоги» з провідним спеціалістом Губренко А.В.

03 травня 2017 року відділу  державної  реєстрації  друкованих засобів  масової
інформації та громадських формувань 

відділ  «Ізюмське бюро правової допомоги» з  Літвінчук І.І.  були надані ґрунтовні
роз’яснення з питань приведення у відповідність установчих документів організацій та
громадських формувань згідно норм податкового законодавства.

 



11 травня 2017 року відділом «Дергачівське бюро правової допомоги»  проведено
спільне консультування з  начальником Головного територіального управління юстиції у
Харківській  області  Чурсіним  О.  В.  та  директором  Регіонального  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях
Бородавкою А. І., під час якого консультації отримали 3 клієнти.

  

12 травня 2017 року державної виконавчої служби 

- відділ «Дергачівське бюро правової допомоги» з начальником Дергачівського
районного відділу державної  виконавчої  служби області Мозговим Ю.В.,  під час якого
консультації  отримали  5  клієнтів  з  питаннями:  щодо  порядку  виконання  судового
рішення про розподіл земельної ділянки та визначення її меж; порядок сплати аліментів
на дитину, що проживає на тимчасово окупованій території; про реєстрацію шлюбу за
24 години; про виділ в натурі частки у житловому будинку, що є спільною власністю; про
розмір  відрахувань  з  заробітної  плати  щодо  стягнення  заборгованості  по  сплаті
аліментів;

- відділ  «Золочівське  бюро  правової  допомоги»  з  А.Ю.  Бєльським,  надано
консультацію з питання оскарження постанови про адміністративне правопорушення.
що знаходиться на виконанні в органах ДВС.



- відділ «Нововодолазьке бюро правової допомоги» з  начальником Нововодолазького
відділу державної виконавчої служби Пікаловим О.В.

- відділ  «Ізюмське  бюро  правової  допомоги»  з  начальником  Iзюмського
мiськрайонного вiддiлу ДВС ГТУЮ в Харкiвськiй областi Баннiковим А.С.

- відділом  «Дергачівське  бюро  правової  допомоги»  з  начальником
Дергачівського  районного  відділу  державної  виконавчої  служби  Головного
територіального управління юстиції Харківської області Мозговим Юрієм Вікторовичем,
під час якого консультації отримали 5 клієнтів.

25 травня 2017 року у Центрі з Шмайловою Л., начальником  відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління
державної  реєстрації  Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській
області



26 травня 2017 року відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

- відділ  «Нововодолазьке  бюро  правової  допомоги»  з  начальником
Нововодолазького  районного  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану
Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області,  надано
консультацію 2 особам: щодо повторної  видачі  свідоцтва про шлюб;  щодо укладання
шлюбу між дитиною усиновлювача та усиновленою дитиною;

- відділ «Дергачівське бюро правової допомоги» з начальником Дергачівського
районного  відділу  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного
територіального управління юстиції  у Харківській області Колісник Т.Д.,  під час якого
правові консультації отримали 4 особи, з наступних питань: порядок та умови зниження
шлюбного віку; порядок проставлення апостилю; порядок державної реєстрації смерті і
отримання  свідоцтва  про  смерть;  оформлення  ОСББ  права  користування  земельною
ділянкою;

- відділ «Ізюмське бюро правової допомоги» з начальником Ізюмського відділу
реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного  територіального  управління  юстиції  у
Харківській  області Васкевич  Світланою  Василівною,  під  час  якого  консультацію
отримала 1  особа з  питання  зміни прізвища дитини в  свідоцтві  про народження та
можливість проведення зміни прізвища без батька за дорученням;

- відділ  «Золочівське  бюро правової  допомоги» з  начальником Золочівського
відділу реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції



у Харківській області Слинько В.В., надано консультацію 1 особі з питання поновлення
втраченого свідоцтва про народження переселенки із зони АТО;

- відділ  «Люботинське  бюро  правової  допомоги»  з  начальником
Люботинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області Пушкарською  Н.І.,  надано
консультації  1  клієнту  з  питання  встановлення  факту  смерті  на  непідконтрольній
території.

Працівники  Центру  своєчасно  та  якісно  виконували  важливі  завдання,
визначених  наказами  та/або  листами  Координаційного  центру  з  надання  правової
допомоги, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Харківській  області, які  мали  найвищий  ступень  пріоритетності  та  передбачали
високий рівень відповідальності виконавців.

Пункт  1.5  Створення  єдиної  електронної  бази  юридичних  консультацій  на
основі типових звернень до установ системи БПД.

- Організація системного аналізу звернень до БПД, підготовка та регулярна
актуалізація юридичних консультацій щодо вирішення типових проблемних
питань.

- Відділами  правової  інформації  та  консультацій,  організації  надання  без-
оплатної  вторинної  правової  допомоги  та  роботи  з  адвокатами,  пред-
ставництва постійно ведеться робота по аналізу та узагальненню типових
проблемних питань, з якими звертаються клієнти до центру. На підставі
цих узагальнень розробляються методичні рекомендації з типових питань.

[1.2] Моніторинг  якості  надання  адвокатами  безоплатної  вторинної
правової допомоги.



Пункти  2.1.1-2.1.2  Здійснення  моніторингу  виконання  адвокатами  зобов’язань,
визначених у контракті та аналітична діяльність

- Проведення роботи щодо отримання відповідної  інформації  від  адвокатів,  що
надають  безоплатну  вторинну  правову  допомогу  та  клієнтів  по  виданим
дорученням  (постійно).  Узагальнення  кращих  практик  та  поширення  їх  серед
адвокатів (звіти подаються щомісячно до 5 числа).

[1.3] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними.

На виконання пунктів плану 3.1-3.2:

- Щомісячно  проводиться  робота  щодо  отримання  інформації  від  адвокатів
(зустрічі з адвокатам),  що надають безоплатну вторинну правову допомогу по
цивільним та адміністративним справам по виданим дорученням Центром;

- За  допомогою  електронної  пошти  розповсюджуються  чергові  випуски
інформаційних дайджести серед адвокатів,  які надають  безоплатну вторинну
правову допомогу;

- Обмін досвідом між адвокатами. Поширення прикладів успішного захисту»;
- Щомісяця  узагальнюється  та  поширюється  між  адвокатами  приклади

успішного захисту.

[1.4]  Інтеграція  первинної  і  вторинної  правової  допомоги  на  рівні  територіальних
громад.

Пункт 4.1 Аналіз  якісного та кількісного складу громадян та потреб територіальних
громад.

- Продовжуються  оновлення  та  доповнення  паспортів  територіальних  громад
Дзержинського,  Київського  та  Московських  районів  м.  Харкова  та  паспорти
територіальних  громад:  Дергачівської,  Золочівської,  Люботинської,
Нововодолазької та Ізюмської.

Пункт  4.2.1.-  4.2.2.  Налагодження  і  підтримка
співпраці  із  суб’єктами  надання  безоплатної
первинної правової допомоги.

- Формування бази стейкхолдерів.
В  Звіті  інтегратора  в  розділі  6  «Аналіз  стейкхолдерів»  сформовано  базу
стейкхолдерів, яка постійно оновлюється.



- Продовження  співпраці  з  Харківською  міською  громадською  організацією
«Інститут  прикладних  гуманітарних  досліджень»  та  надання  необхідної
організаційної  допомоги  для  реалізації  мети  проекту,  а  саме:  посилення
інформування  та  спроможності  системи  безоплатної  правової  допомоги  і
правозахисних  організацій  у  справах,  що  виникають  внаслідок  звернення
громадян до органів місцевого самоврядування та підвищення рівня експертизи
в  органах  місцевого  самоврядування  стосовно  можливості  і  необхідності
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Пункт  4.3.1.-4.3.2.Надання  органам  місцевого  самоврядування  консультаційно-
методичної  допомоги  з  питань  утворення  спеціалізованих  установ,  які  надають
безоплатну первинну правову допомогу.

Продовжується робота щодо створення спеціальної комунальної установи з надання
первинної правової допомоги та до Харківської міської ради було направлено  подання з
пропозицією затвердити Програму правової допомоги на 2016-2020 роки.

Пункт  4.4.  Розробка  та  затвердження  органами  місцевого  самоврядування
регіональних та місцевих програм надання безоплатної первинної допомоги

Розроблена та направлена до Протопопівської сільскої ради Дергачівського району
Харківської області Програма безоплатної правової допомоги населенню Протопопівської
територіальної громади Дергачівського району Харківської області на 2017-2018 роки.

Розроблені та поширюються Методичні рекомендації для органів місцевого
самоврядування  щодо  організації  ними  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги  на  тему:  Працівниками  Центру  та  бюро  правової  допомоги  були
підготовлені методичні рекомендації на теми: 

 «Прийомна сім’я. права дитини та сімейні виховання»
 «Право спільної сумісної власності»
 «Пенсія по втраті годувальника»
 «Все про новий паспорт громадянина України у вигляді ІD-картки»
 «Правочини спрямовані на здійснення права на спадщину»
 «Загальні поняття та види цивільних процесуальних строків» 
 «Вирішення земельних спорів в досудовому порядку» 
 «Пенсія по втраті годувальника» 
 «Підстави та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою або померлою»
 «Зміна  імені  (прізвища,  власного  імені,  по  батькові)  фізичних  осіб  -  громадян

України» 
 «Допомога по безробіттю» 
 «Види та форма заповіту»



Центром  забезпечується  надання  доступу  до  електронних  сервісів
Міністерства юстиції України.

Розділ  2.  Створення  ефективної  системи  управління  правовими  знаннями  та
розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських  мереж
системи БПД

Для  розвитку довідково-інформаційної  платформи  правових  консультацій
«WikiLegalAid» заступник начальника відділу представництва Некрут А.О. підготовила
та  доповнила  інформаційний  матеріал  з  типових  питань:  «Виключення  майна  з  під
арешту»,  «Звільнення  від  сплати  судових  витрат»,  «Поновлення  на  роботі  осіб,
звільнених  за  скороченням  численності  або  штату  працівників»,  «Порушення  правил
добросусідства при користуванні землею», а також провела систематичний аналіз щодо
удосконалення  вже  раніш  загружених  юридичних  консультацій  для  консультування
суб’єктiв права на безоплатну правову допомогу.

[1.5]  Забезпечення  функціональної  взаємодії  місцевих  центрів  з
регіональним центром з надання БВПД.

Пункт 5.1. Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на взаємодію МЦ та РЦ
Пункт 5.2. Динаміка статистичних показників діяльності МЦ.

Щоденна робота з КІАС. За допомогою системи КІАС забезпечується збір,
узагальнення та аналіз статистичних даних про надання безоплатної вторинної правової
допомоги: узагальнюється практика звернення осіб до Центру; узагальнюється практика
типових та успішних справ. 



Постійно  проводиться  аналіз  функціонування  системи  КІАС  щодо
необхідності її модернізації.

Щоденна  перевірка  достовірності  внесеної  до  google-форми  інформації  на
офіційному веб-сайті.

Пункт 5.3. Робота колегіальних органів

28  квітня  2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  прийняла  участь  у  робочій
зустрічі з  директором Бородавкою А.,  першим заступником директора Родіоновою О.,
заступником директора Гайворонською В. Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях.  В  ході  зустрічі
обговорювались  питання  регламенту  надання  місцевими  центрами  первинної  та
вторинної правової допомоги, «карти правових потреб громади» та інші організаційні
питання.

29  травня  2017  року  директор  Центру  Сіренко  О.  прийняла  участь  у  робочій
нараді  з  директором  Бородавкою  А.,  заступником  директора  Гайворонською  В.
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській
та Харківській областях.  В ході  наради обговорювались питання правопросвітницьких
заходів,  порядок  розгляду  скарг,  які  надходять  до  Регіонального  центру,  організація
роботи місцевих центрів та бюро, проведення навчальних заходів для працівників РЦ, МЦ
і бюро та інші організаційні питання.

23 червня 2017 року начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами Центру Гончаров В. прийняв участь у роботі
робочої групи, організованої Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Луганській та Харківській областях щодо розробки документу, згідно
якого приймаються акти від адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу.

26 червня 2017 року в.о. директора Центру Гончаров В. прийняв участь у робочій
нараді  з  директором  Бородавкою  А.  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної



вторинної  правової  допомоги  у  Луганській  та  Харківській  областях,  в  ході  якої
обговорювались питання роботи місцевих центрів та співпраця з Регіональним центром.

30 червня 2017 року в.о. директора Центру Гончаров В. прийняв участь у скайп-
зв’язку,  організованого  заступником  начальника  відділу  підтримки  та  розвитку
інфраструктури  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги у Луганській та Харківській областях Махно Ю. щодо вірусу.

Пункт 5.4. Підвищення кваліфікації працівників МЦ.

Щопонеділка  директор  Центру  Сіренко  О.  проводить  робочі  наради  та
внутрішні  навчання  працівників  Центру  включно  і  працівників  відділів  бюро  правової
допомоги з питань основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань
комунікації:  проведення  правопросвітницьких  заходів,  розміщення  інформаційних
матеріалів, презентацій, організація та проведення круглих столів тощо.

Пункт 5.5. Інформаційна взаємодія

До 05 числа кожного місяця надаємо до РЦ необхідну інформацію для наповнення
інформаційного дайджесту системи безоплатної правової допомоги в Україні.



[1.6] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання
його функцій.

Пункт 6.1.1- 6.2. Залучення адвокатів до системи безоплатної правової допомоги
Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед  адвокатів  щодо  умов
співпраці з системою безоплатної правової допомоги;
Проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед  потенційних  адвокатів
(стажерів,  помічників  адвокатів),  студентів  юридичних  факультетів  вищих
навчальних закладів;
Продовження співпраці з Благодійним фондом «Право на захист»
Продовження  співпраці  з  Харківським  офісом  Адвокатського  об’єднання
«Адвокатська компанія «Кайрос», з яким підписаний Меморандум про співпрацю,
та який надає правову допомогу громадянам на умовах Pro Bono.
Продовження співпраці з адвокатами, які надають правову допомогу громадянам
на умовах Pro Bono.
Продовження співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас
Харків», яка надає різноманітну допомогу потребуючим категоріям населення.

Пункт  6.3  Організація  системного  аналізу  звернень  громадян,  підготовка  та
систематична  актуалізація  юридичних  консультацій  для  вирішення  типових
проблемних питань.

Постійна обробка та систематизація даних та їх узагальнення.
Узагальнюються та поширюються кращі практики.
Складаються та розміщуються у встановленому порядку юридичні консультації
на  основі  типових  звернень  громадян  у  довідковій  онлайн-платформі  правових
консультацій "WikiLegalAid"

Пункт 6.4. Організація роботи центру.

Здійснення  прийому  громадян,  перевірка  їх  належності  до  категорій  осіб,  які
мають право на отримання БВПД. Підготовка проектів наказів місцевого центру про на-
дання БВПД або відмову в її наданні, видання доручень адвокатам, у разі необхідності —
скасування таких доручень та інше;

Організація системного аналізу звернень громадян, підготовка та систематична
актуалізація юридичних консультацій для вирішення типових проблемних питань

Обробка  та  систематизація  даних: моделювання  юридичних  консультацій,
напрацювання пропозицій щодо удосконалення їх діяльності; 

Проведена робоча нарада з головним бухгалтером та усіма структурними підроз-
ділами Центру;

Підвищення кваліфікації працівників центрів. 
Працівники Центру постійно надають детальні роз’яснення громадянам з приводу

вимог звернення до Центру у телефонному режимі. 
Здійснюється матеріально-технічне забезпечення роботи Центру. 



[1.7] Взаємодія із засобами масової інформації.

З  метою  поширення  інформації  щодо  функціонування  системи  БПД  у  Харкові  та
Харківській  області  місцевим  центром  здійснюється  постійна  тісна  співпраця  та
налагодження  контактів  із  ЗМІ,  зокрема здійснення  публікацій  в  газетах,  розміщення
інформаційних  матеріалів  в  мережі  Інтернет,  участь  у  круглих  столах  та  прес-
конференціях тощо.

01 червня 2017 року на каналі ОТБ у програмі "PRO закон" відбулась трансляція сю-
жету про діяльність Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги.

В червні 2017 року на каналі ОТБ у програмі "PRO закон" відбулась трансляція сю-
жету про діяльність відділу «Дергачівське бюро правової допомоги».



 допомоги.

Здійснюється  постійне  наповнення  та  оновлення  сторінки  центру  в  соціальній
мережі Facebook. 

Постійно надається та оновлюється реклама про роботу Центру: 
- розміщення рекламного банеру в газеті «Слобідський край»;



- в печатних засобах: газета «Харківський кур’єр», газета «Бесплатка» та газета
«Прем’єр»;

- на сайтах, порталах та дошках оголошень: «057.ua», 
«Kharkov.ukrgo.com», «OLX.ua», «ALLKharkov.info», 
«Kharkov.kh.sprosus.com.ua».



Розділ 2. Результативні показники діяльності

За період з 01 квітня по 30 червня 2017 року (2 квартал) Третім харківським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги,
що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1348 звернень
клієнтів, 1265 особам було надано правову консультацію, 224 із них написали письмову
заяву про надання БВПД.

№ 
з/п

Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 
звернень

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БПВД

1 Відділ правової інформації та
консультацій

340 320 140

2 Відділ “Дергачівське бюро” 255 235 20

3 Відділ “Золочівське бюро” 150 143 7

4 Відділ “Ізюмське бюро” 198 163 36

5 Відділ “Люботинське бюро” 193 192 14

6 Відділ “Нововодолазьке 
бюро”

212 212 7

7 Разом по МЦ 1348 1265 224

В  результаті  розгляду  письмових  заяв  про  надання  БВПД,  було  прийнято  223
рішення про надання БВПД та надано 185 доручень адвокатам та 44 накази штатним
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів)



В  звітному  кварталі  клієнти  зверталися  найчастіше  з  наступних  питань:
соціального  забезпечення  185(13,72%),  спадкового  166(12,31%),  сімейного  197(14,61%),
медичного 8(0,59%), трудового 69(5,12%), адміністративного 40(2,97%), земельного 99
(7,34%),  договірного  104(7,72%),  житлового  68(5,04%),  інших  цивільних  256(18,99%),
виконання судових рішень 37(2,74%), неправових 8(0,59%), інше 111(8,23%)

2:19



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за 2 квартал найбільше позитивних 
рішень було прийнято по малозабезпеченим 118(52,68%), інвалідам 41(18,3%), дітям, 
позбавленим батьківського піклування 1(0,45%), ветеранам війни 28(12,5%), особам, які 
мають заслуги перед Батьківщиною 3(1,34%), ВПО 24(10,71%), особам, що звернулися за 
отриманням статусу ветерана війни 3(1,34%)



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 2 квартал було:
• здійснено 38 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала 38 осіб, в тому числі, 25 осіб звернулися за отриманням консультації та 
роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 13 осіб до дистанційних 
пунктів доступу до БПД;

• надано методичну допомогу 20 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 115 правопросвітницьких заходів;
• розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань надання БПД;
• надано 25 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту.

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 
розрізі бюро

№ з/п Найменува
ння МЦ та 
Бюро

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунктів/осі
б що 
отримали 
правову 
допомогу

Кількість 
діючих 
дистанційн
их 
пунктів/осі
б, що 
отримали 
правову 
допомогу

Кількість 
ОМС та 
установ — 
провайдері
в БПД, 
яким 
надано 
методичну 
допомогу

Кількість 
проведених
правопросв
ітницьких 
заходів

Кількість 
клієнтів, 
яким 
надано 
доступ до 
електроних
сервісів 
МЮ

Кількість 
інформацій
них 
матеріалів, 
розміщени
х у ЗМІ

1 Разом по 
МЦ, в ому 
числі:

38 2 20 115 25 28

2 Відділ 
“Дергачівсь
ке Бюро”

5 0 3 20 5 2

3 Відділ 
“Золочівськ
е Бюро”

5 0 3 18 5 6

4 Відділ 
“Ізюмське 
Бюро”

5 0 3 23 5 6

5 Відділ 
“Люботинсь
ке Бюро”

5 0 3 19 5 8

6 Відділ 
“Нововодол
азьке Бюро”

5 0 3 14 5 1


