
1 
 

 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

ДОВІДКА 
щодо виконання Первомайським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного  плану діяльності  на 2019 рік 

у  IІI кварталі 
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ЗМІСТ: 
 

Вступ. 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 
 Завдання 1.1  Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України, реалізація правопросвітницького проекту “Я маю право”. 

 Завдання 1.2:  Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД . 

 Завдання 1.3:  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

 Завдання 1.4:  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

[2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 

[3.] Децентралізація системи БПД. 

[5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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ВСТУП 

 

Діяльність центру охоплює 6 (шість) районів області : 

 

м. Лозова та Лозівський район  92,5  тис. осіб  1410  км²  

м. Первомайський та Первомайський район  45,1  тис. осіб  1200  км²  

Близнюківський район  18,1  тис. осіб  1380  км²  

Барвінківський район  21,2  тис. осіб 1365  км²  

Сахновщинський район  20,9  тис. осіб 1170  км²  

Кегичівський район  20,6  тис. осіб 780  км²  

ВСЬОГО  218,4  тис. осіб  7305  км²  

(від загальної кількості населення та площі 
Харківської  області без урахування 
 м. Харків)  

17,3 %  23 %  

 

17,3% 

82,7% Співвідношення кількості населення в районах обслуговувння 
Первомайського МЦ  з надання БВПД до загальної кількості населення 

Харківської області (без урахування м. Харків) 

Первомайський 
місцевий центр 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

[1.]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 
 

Завдання 1.1: Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, 

що проводяться Урядом України, реалізація правопросвітницького проекту “Я маю 

право”. 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в актуальному 

стані карти правових потреб. (кількість  запланованих заходів – 1): 

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у 3 

кварталі 2019 року визначено поширені  правові потреби  клієнтів  Первомайського МЦ по 

районам і в цілому (узагальнена карта правових потреб). 

 

 КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ : 

 

 
  
  Узагальнена карта правових потреб населення (відповідно до звернень, які надійшли в 

III кварталі 2019 року до Первомайського МЦ: (порядок стягнення аліментів, встановлення 

факту, що має юридичне значення, порядок оформлення спадщини, порядок призначення 

субсидії,втрата права на користування). 
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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 (в т.ч. в центрах зайнятості, територіальних 

центрах соціального обслуговування громадян, бібліотеках та закладах культури, ГО 

інвалідів, ветеранів війни, інших ГО тощо), спрямованих на найактуальніші питання 

життя громад (зокрема,  проведення заходів, присвячених Дню Державного Прапора 

України, Дню Незалежності України, Дню Знань, Всесвітньому дню протидії торгівлі 

людьми ) (кількість запланованих  заходів – 67): 

 

Відповідно до Плану заходів Центру у IIІ кварталі 2019 року Центром та його 

відділами на виконання цього пункту плану проводились семінари, лекції, зустрічі-

інформування, бесіди та інші правопросвітницькі заходи із роз’ясненням актуальних 

правових питань для громад  та  новин законодавства.  

Так, найчастіше у звітному періоді роз’яснювали питання щодо:  захисту прав споживачів, 

оплати комунальних послуг, відповідального батьківства, встановлення фактів, що мають 

юридичне значення, протидії булінгу та права на «Чесну платіжку».  

Заходи проводились для соціально вразливих категорій громадян, зокрема, безробітних, 

осіб з інвалідністю, соціальних працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування, які безпосередньо працюють із соціально вразливою групою населення, а 

також для учнівської молоді, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, 

працівників підприємств і установ, членів громадських організацій тощо.  

 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 78 заходів. 

Первомайський МЦ – 14 

Барвінківське бюро – 8 

Близнюківське бюро – 6 

Лозівське бюро – 17 

Сахновщинське бюро – 17 

Кегичівське бюро – 16, 

зокрема: 
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11.07.2019 року фахівцем центру в приміщені 

публічної бібліотеки Лозівської міської ради 

Харківської області для працівників та 

відвідувачів закладу проведено бесіду: «Права 

пасажирів залізничного транспорту» під час 

якої  юрист нагадала які саме права мають 

пасажири  під час проїзду залізничним 

транспортом, зокрема,  про можливість 

безкоштовного повернення  

 

 

 

11.07.2019 року начальник відділу для 

колективу Кегичівської селищної ради провела 

бесіду на тему: «Електронний цифровий 

підпис». Присутнім повідомлено про спектр 

застосування та порядок   отримання   

електронного цифрового підпису. 

 

 

 

 

 

12.07.2019 року заступником начальника 

відділу для секретарів сільських рад та 

працівників відділу РВ ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області проведено  семінар 

на тему: «Порядок отримання ЕЦП та 

доступ  до онлайн сервісів  органів 

державної влади».  Увагу присутніх 

звернули на те, що ЕЦП – допоможе 

швидко здійснити велику кількість 

операцій.  

 

17.07. 2019 року у приміщенні сервісного 

центру Лозівського відділу обслуговування 

громадян Головного управління Пенсійного 

фонду України в Харківській області 

начальником бюро спільно з начальником 

Близнюківського відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану проведено зустріч-

інформування працівників центру  «Я маю 

право голосу»,  в рамках якого 

організаторами роз’яснено про права та 

обов’язки виборців під час дострокових парламентських виборів. 
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24.07.2019 року в приміщенні 

Близнюківського територіального центру 

соціального обслуговування 

начальником відділу проведено бесіду на 

тему: «Актуальні зміни в законодавстві». 

Під час зустрічі обговорили посилення 

відповідальності за несплату аліментів.  

 

 

27.06. 2019 року у приміщенні Кегичівської ЦРБ 

заступником начальника відділу бюро з відвідувачами 

та працівниками  проведено семінар на тему: «Зміни в 

мовному законодавстві». Учасники семінару дізналися 

про те, які нововедення з’являться в прийнятому 

законі «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної».  

 

 

30.07.2019 року фахівцем центру в закладі 

оздоровлення та відпочинку «Зміна» з 

наймолодшими вихованцями було проведено 

правове заняття. Діти активно розповідали про 

праві героїв казок, допомагали правовим 

героям котику Ямпику, дівчинціІ Юстинці, 

хлопчику Юстимчику здолати перешкоди та 

відновити свої втрачені права. По закінченню 

заходу всі діти отримали  «Паспорт прав 

дитини» та багато позитивних емоцій. 

 

01.08.2019 року  фахівцем бюро  для  працівників 

відділу Держгеокадасту у Сахновщинському 

районі проведено правове інформування на тему: 

«Захист прав споживача у разі отримання 

«нечесної» платіжки». Присутніх проінформовано, 

що Кабінет Міністрів  України ініціює 

інформаційну кампанію «Я маю право на чесну 

платіжку », яка передбачає впровадження 

механізмів установлення справедливих цін на 

тепло і гарячу воду.  
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06.08.2019 року проведено спільно зі 

спеціалістом відділу ДРАЦС для членів 

Кегичівської громадської організації афганців 

"Інтернаціоналіст" у приміщенні 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання послуг) лекцію на 

тему: «Сервіси Мін`юсту. Пілотні проекти». 

 Учасників заходу проінформовано про 

загальнодоступні електронні сервіси 

Міністерства юстиції, а саме про порядок 

доступу та використання послуг Державної 

реєстрації актів цивільного стану.  

 

 

 

13.08.2019 року в приміщенні Лозівського 

об’єднання «Союз Чорнобиль України» для 

учасників ліквідації аварії на ЧАЄС, осіб 

постраждалих від аварії на ЧАЄС було 

проведено бесіду на тему: «Захист прав 

споживача комунальних послуг». Присутнім 

розповіли про те, куди слід звертатися у разі 

порушення своїх прав на отримання 

комунальних послуг, як зробити перерахунок 

на тепло та гарячу воду завдяки кампанії 

«Чесна платіжка». 

 

29.08.2019 року для працівників Центру поштового 

зв’язку № 6 Харківської дирекції АТ «Укрпошта» спільно 

з державним нотаріусом проведено бесіду на тему: «Про 

договори дарування, продажу, довічного утримання». 

Присутнім розповіли про те, які є загальні ознаки між 

всіма цими договори, на що слід звернути увагу при 

укладанні щоб уникнути ризиків. 

 

 

 

 

 

 
23.08.2019 року з колективом та 

відвідувачами КЗ "Барвінківська ЦБС" з 

нагоди Дня Державного прапора України 

проведено семінар: "Державні символи 

України", додатково розглянуто питання 

щодо виплати надбавки до пенсії дітям 

війни. По закінченню заходу серед 

присутніх розповсюджено матеріал на 

правову тематику.  
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04.09.2019 року начальником відділу "Лозівське 
бюро правової допомоги" Первомайського МЦ  з 

надання БВПД М. Демченко в приміщенні Шульська 

філія КЗО Біляївського ліцею для викладачів 

проведено  семінар  на тему: «Відповідальне 
батьківство». В ході семінару обговорювалися 

питання виховання дітей та взаємодія батьків, 

вчителів та дітей, правила поводження дітей в мережі 
інтернет, а також приділено увагу  питанням сплати 

аліментів, убезпеченню дітей від домашнього 

насильства та створенню безпечних 
 

 

 

04.09.2019 року в Шульському  СБК проведено 

правове інформування на тему: «Доступ до електронних 

сервісів Міністерства юстиції». Під час заходу  

обговорювалися та практично демонструвалися  

безоплатні сервіси Міністерства юстиції, якими  може 

скористатися кожен громадянин. Зокрема найбільшої 

уваги було приділено реєстрам судових рішень та 

реєстрам, що стосуються державної реєстрації 

 

 

 

        
 

29.08.2019 року  для  осіб, які  

перебувають у стаціонарному відділенні  

територіального центру соціального 

обслуговування  населення 

Сахновщинської РДА проведено семінар 

на тему: «Права пацієнтів». 

 

 

 

 

 

 

12.09.2019 року з особами, що перебувають на обліку в 

Сахновщинській районній філії ХОЦЗ проведено семінар на 

тему: «Особливості працевлаштування  осіб з інвалідністю». 

Учасникам роз’яснено, які пільги мають ці особи при 

влаштуванні на роботу, тривалість відпустки. Додатково 

повідомлено про серію буклетів, розроблених Мінюстом для 

осіб з інвалідністю.  
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13.09.2019 року проведено інформування 

про кампанію "Чесна платіжка” з колективом 

Кегичівського ПТУ №60. Присутнім роз`яснено 

як домогтися перерахунку вартості опалення у 

разі його завищення. Окрім цього повідомлено 

про те, що на сайті Урядового порталу та 

Міністерства юстиції є калькулятор розрахунку 

чесної платіжки.  

 

 

  27.09.2019 року працівниками відділу 

«Сахновщинське бюро правої допомоги» здійснено 

виїзд на територію Аполонівської сільської ради в 

ході якого з працівниками установи та депутатами 

сільської ради, працівниками бібліотеки проведено 

бесіду на тему: «Встановлення пандусу для людини 

з інвалідністю». Під час заходу було розглянуто 

питання. Які документи гарантують право 

безперешкодного доступу для людей з 

інвалідністю? 

 

19.09.2019 року з колективом та відвідувачами 

Власівської сільської ради відділом «Кегичівське 

бюро правової допомоги» проведено лекцію на 

тему: "Споживач в мережі. Купуємо товари 

онлайн". Заступник начальника бюро розповіла 

про поняття онлайн кредиту, щодо порядку 

укладення кредитного договору (прийняття 

оферти) та відповідальність за порушення умов 

договору. 

 

 

30.09. 2019 року заступник начальника 

Кегичівського бюро правової допомоги 

провела семінар з колективом та 

відвідувачами відділу агропромислового 

розвитку Кегичівської РДА на тему: «Я маю 

право на чесну платіжку». Під час зустрічі 

розповіла про правопросвітницьку 

кампанію «Чесна платіжка», метою якої є 

підвищення рівня обізнаності громадян щодо 

правильного нарахування тарифів на послуги 

з постачання води, енергії.  

.  
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1.1.3. Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 

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

(кількість запланованих  заходів – 23):  

Первомайським місцевим центром з надання БВПД укладено угоди про співпрацю із 

центрами зайнятості, філіями ДУ «Центр пробації», відділами (управліннями) освіти, 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також громадськими організаціями  

тощо.  

Крім того прийнято вісім місцевих програм з надання безоплатної правової допомоги – у 

Лозівському, Близнюківському, Барвінківському, Сахновщинському районах, смт. Кегичівка 

та смт. Близнюки, в м. Лозова, м. Первомайський.  

На виконання цих програм та угод про співпрацю, Центром та його відділами проводяться 

правопросвітницькі заходи у різних формах, в т.ч. спільно із партнерами, з питань, які є 

актуальними у громадах. 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 24 заходи,  

Первомайський МЦ – 7  

Барвінківське бюро – 3  

Близнюківське бюро – 6 

Лозівське бюро – 3 

Сахновщинське бюро – 2 

Кегичівське бюро – 3 

зокрема: 

 

05.07. 2019 року вприміщенні 

Близнюківського районного військового 

комісаріату  начальником відділу спільно з 

начальником Близнюківського районного 

відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській області 

для працівників проведено зустріч-

інформування на тему: «Безоплатне 

забезпечення ліками та лікуванням». 

Присутнім розповіли куди звертатися щоб 

отримати ліки на безоплатній основі, яким 

чином регулюється державна політика в цій сфері 

 

08.07.2019 року фахівець центру в приміщені 

Лозівського міськрайонного центру зайнятості для 

осіб, які перебувають на обліку провела семінар на 

тему: «Дострокові парламентські вибори в Україні. 

Права виборця». 

Присутнім розповіли про права виборця під час 

проведення позачергових виборів, куди звертатися 

у разі їх порушення та як захистися від свавілля на 

виборчих дільницях. 

 

 

 

12.07. 2019 року начальником 

відділу проведено зустріч-інформування на 

тему:«Відповідальне батьківство» для  

працівників відділу УСЗН Близнюківської 

РДА. Присутнім розповіли, що за Сімейним 

кодексом України мати і батько мають рівні 

права та обов’язки щодо дитини, незалежно 
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від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.  
 

 

 

02.08.2019 з найменшими вихованцями табору «Зміна» гості побували у захоплюючій 

подорожі до казок та улюблених мультфільмів, де разом вирішували, які права героїв були 

порушені. Крім цього, малеча активно розгадувала та вивчала карту «Прав дитини», 

допомагала Юстимчику, Юстинці та котику Ямпику подолати складний лабіринт. 

Старші діти взяли участь у запеклій битві за «вкрадені права» та зійшлись у правовому 

двобої, відповідаючи на різноманітні правові питання, згадуючи вже відому правову 

інформацію та дізнаючись нові цікаві факти зі світу права. 

 

  15.08. 2019 року в приміщенні Барвінківської 

районної філії Харківського обласного центру 

для осіб, які перебувають на обліку було 

проведено  семінар на тему: «Практичні поради 

працевлаштування за кордоном» . Присутнім 

розповіли про те, які документи необхідно 

надати для того, щоб оформити трудовий договір 

за кордоном на тривалий час, про обов’язковість 

перевірки у роботовця ліцензій на надання 

посередницьких послуг з працевлаштування. 

Розповсюджено право просвітній матеріал. 

20. 08.2019 року в приміщені Сахновщинського 

районного сектору з питань пробації для осіб, які 

перебувають на обліку проведено бесіду на тему: 

«Адміністративна відповідальність за порушення 

громадського порядку». Присутнім розповіли про те, 

які порушення не слід вчиняти аби не отримати штраф 

та повістку до суду, загострили увагу на вичерпному 

переліку порушень, які вказані в КУпАП. 
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1.1.4. 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 (кількість розроблених матеріалів – 3): 

Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Первомайського МЦ.  Виявлено 

галузі права, з яких до Центру та його відділів найчастіше звертаються клієнти: цивільне, 

сімейне право, житлове. Протягом звітного періоду Центром були розроблені буклети, з 

метою роз’яснення актуальних правових питань, зокрема: «Зміна записів актів цивільного 

стану», «Поновлення батьківських прав», «Покарання за вчинення домашнього 

насильства», «Як отримати допомогу по безробіттю»: 
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Під час усіх правопросвітницьких заходів працівники Первомайського МЦ поширювали 

буклети, візитівки центру, буклети з соціально-правових питань та інформаційні матеріали 

загальнонаціонального право-просвітницького проекту "Я маю право!". 

 

1.1.5. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову тематику 

відповідно до інтересів цільової аудиторії (кількість запланованих  заходів – 3): 

Інформаційний бюлетень Міністерства юстиції України поширено в:  

- Сахновщинській селищній раді;  

- приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської області.  

- Острівщинській сільській раді Близнюківського району.  
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1.1.7. Висвітлення заходів з реалізації проекту «Я маю право!» у засобах масової 

інформації, соціальних мережах та на веб-сайтах (кількість запланованих  заходів – 1): 

 

09.08.2019 року на офіційній сторінці в Фейсбук Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО» за наступним посиланням: 

https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__tn__=-Rрозміщено 

інформацію про захід, проведений центром в дитячому оздоровчому закладі «Зміна», який 

відбувся 02.08.2019 року за участю представників центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, представників міжрайонного відділу державної виконавчої служби по 

Близнюківському, Лозівському районах та м. Лозова Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області, Лозівського МРВ філії Державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області, представників мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 

та міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. Крім того, проведені центром 

заходи постійно висвітлюються на офіційній сторінці центру у соціальній мережі Фейсбук 

та сторінках партнерів. 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді висвітлино 6 заходів.  

 

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 (кількість запланованих  заходів – 18): 

08.07.2019 на офіційному веб-сайті Близнюківської РДА розміщена стаття «Порядок відмови 

від прийняття спадщини» http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/67812;\ 

26.07.2019 на веб-сайті Первомайської РДА розміщено публікації на теми «Спадкування за 

законом», «Порядок призначення аліментів на утримання дітей»:  

http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5704%3A2019-

04-25-05-54-10&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk  

https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__tn__=-R
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/67812
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5704%3A2019-04-25-05-54-10&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5704%3A2019-04-25-05-54-10&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
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26.07.2019 на сторінці Первомайської міської ради на ФБ розміщено інформацію 

«Спадкування за законом», «Порядок призначення аліментів на утримання дітей»:  

06.07.2019 в газеті «Наш край» надрукована стаття на тему: «Правила перевірки димоходів». 

https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=Iw

AR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 

 
20.07.2019 року - опубліковано статю в газеті «Нове Життя» на тему: «Про аліменти в період 

навчання»  
https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

26.07.2019 року – на сайті Барвінківської РДА опубліковано статт на тему: «Яку 

вiдповiдальнiсть несуть суб'скти владних повноважень, якi ухиляються вiд виконання 

судових рiшень? 

http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2019/45745.pdf  

23.07. 2019 року – публікація на сайті Кегичівської районої державної адміністрації  тему: 

«Дії пасажира у разі запізнення на потяг»  

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3265-diji-pasazhira-v-razi-zapiznennya-na-

potyag 

23.07.2019 року в газеті «Слобідський край» було опубліковано статтю «Пенсія за вислугу 

років» : 

https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2019/45745.pdf
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3265-diji-pasazhira-v-razi-zapiznennya-na-potyag
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3265-diji-pasazhira-v-razi-zapiznennya-na-potyag
https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1u6g_9OeOz3FYGKZGAHcsJZ_NtsWTZaoA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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23.07.2019 року на сайті 05745.com.ua було опубліковано статтю: «Не переплачуй за газ. 

Лозівчанам пропонують скористатися чесною платіжкою».  

https://www.05745.com.ua/news/2461050/ne-pereplacivaj-za-gaz-lozovcanam-predlagaut-

vospolzovatsa-cestnoj-platezkoj  

25.07.2019 року на сайті Лозівської районної державної адмнінстарції опубліковано статтю 

на тему: « Консультація Міністра юстиції щодо кампанії «Чесна платіжка».  

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/68150  

02.08.2019 року в ефірі «Радіо Терра» було озвучено інформацію про проведення в  закладі 

оздоровлення та відпочинку «Зміна» гри «Правовий десант». 

https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

09.08.2019 року на сторінці в Фейсбук було поширено інформацію про захід, проведений 

фахівцями центру в закладі оздоровлення та відпочинку  «Зміна» 02.08.2019 року.  

 
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__[0]=68.ARDqrFtNyjBCF
0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmS
JQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boI
J92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm
0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt
997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R 

 
23.08.2019 року на сайті Лозівської міської ради Харківської області опубліковано статтю на 

тему: «Суд присяжних в Україні».  

https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/sud-prisyazhnikh-v-ukrajini.html 

22.08.2019 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області 

опубліковано статтю: «Як стягнути аліменти з боржника, якщо його місцеперебування 

невідоме?» http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/68564. 

20.08.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю: «Порядок спадкування 

земельної ділянки іноземцем».  

https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

https://www.05745.com.ua/news/2461050/ne-pereplacivaj-za-gaz-lozovcanam-predlagaut-vospolzovatsa-cestnoj-platezkoj
https://www.05745.com.ua/news/2461050/ne-pereplacivaj-za-gaz-lozovcanam-predlagaut-vospolzovatsa-cestnoj-platezkoj
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/68150
https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__%5b0%5d=68.ARDqrFtNyjBCF0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmSJQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boIJ92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__%5b0%5d=68.ARDqrFtNyjBCF0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmSJQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boIJ92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__%5b0%5d=68.ARDqrFtNyjBCF0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmSJQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boIJ92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__%5b0%5d=68.ARDqrFtNyjBCF0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmSJQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boIJ92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__%5b0%5d=68.ARDqrFtNyjBCF0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmSJQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boIJ92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ihavearight1/posts/692913897816066?__xts__%5b0%5d=68.ARDqrFtNyjBCF0FWacSPOsMd0coVLHsDLgKWtQN2bXBKlWeBRlEci8MKENmq1IYyCUZdmH3XI1Na9LJmSJQYD2tnoO_rfGOLw02Az6coUXgZsXh9s74BlJvGjAamsiawLRhST42FUjioTukd6yzrZINH97boIJ92x8wl7qsmxIzH3tdIzbc4qv9ZZiMX8tVtCxXzgfCoJ_tgKgd3b7YWH8t4UrjktXIu1fD6InSudBm0qMz9ZfVmWAkvSYT_UmbwzuZQ_6V58yl7P5NCfcQscW8pjkMDoZfj87XMw8lkM3CVe9ilcbt997W8FgDpLeKRbqrb4_uOi6uEUEn1bCDSSFI&__tn__=-R
https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/sud-prisyazhnikh-v-ukrajini.html
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/68564
https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ


19 
 

 

 
 

20.08.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю на тему: «Що робити якщо 

відстав від потяга?»  

https://drive.google.com/drive/folders/1njWB9troL5zhDVD0GEnBCQywVvk0s92R?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 

 
 

23.08.2019 на сайті Первомайської РДА опубліковано статтю на тему: «Дії пасажира у 

випадку запізнення на потяг» 

 http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5956%3A2019-08-23-10-28-

53&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk 

27.08.2019 року на сайті Первомайської міської ради опубліковано статтю: «Дії пасажирів у 

разі запізнення на потяг».  

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2338247159562651?__tn__=K-R  

27.08.2019 року на сайті Первомайської районної державної адміністрації було опубліковано 

статтю на тему: «Дії пасажира в разі запізнення на потяг» 

http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5956%3A2019-

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2338247159562651?__tn__=K-R
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5956%3A2019-08-23-10-28-53&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
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08-23-10-28-53&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk  

28.08.2019 р. на сайті Сахновщинської РДА  розміщена статя на тему:  «Тривалість робочого 

часу осіб з інвалідністю»   

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6571:-l---r----------

&catid=219:c-&Itemid=240) 

29.08.2019 р. – на сайті Кегичівської РДА розміщена стаття на тему: «Вас зупинила поліція? 

Ваші права» 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3358-vas-zupinila-na-dorozi-politsiya-vashi-

prava 

06.09.2019 р. на сайті Сахновщинської РДА  розміщена стаття на тему :  «Чи можна отримати 

відстрочку  від призову на  строкову службу?»   

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6586:-l---r-----

-----&catid=219:c-&Itemid=240  

06.09.2019 року на сторінці Лозівського навчально-виховного комплексу № 10 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»  опубліковано 

інформацію про проведений урок «Я МАЮ ПРАВО».  

http://loz-nvk-10.ucoz.ua/news/urok_ja_maju_pravo/2019-09-06-1711 

30.08.2019 року на сайті Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області 

опубліковано статтю на тему: «Виїзд з дитиною за кордон». 

http://barvinkove-rda.gov.ua/pravova%20dopomoga/2.pdf    

03.09.2019 року на сайті ГТУЮ у Харківської області  опубліковано інформацію про 

проведений начальником Близнюківського бюро правової допомоги урок з першокласниками 

«Я МАЮ ПРАВО». 

 http://justic.kh.ua/home_2_4801/ 

04.09.2019 року на сайті Барвінківського професійного аграрного ліцею опубліковано 

інформацію про проведений урок для учнів начальником відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги». 

 http://barvenkovo.ptu.org.ua/ua/sdffdtyhjty.html 

07.09.2019 року в Сахновщинській районній громадсько-інформаційній газеті «КОЛОС» 

опубліковано статтю «Чи має учитель право вийти на пенсію за вислугою років?» 

https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5956%3A2019-08-23-10-28-53&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6571:-l---r----------&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6571:-l---r----------&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6586:-l---r----------&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6586:-l---r----------&catid=219:c-&Itemid=240
http://barvinkove-rda.gov.ua/pravova%20dopomoga/2.pdf
http://justic.kh.ua/home_2_4801/
http://barvenkovo.ptu.org.ua/ua/sdffdtyhjty.html
https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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16.09.09.2019 року на сайті ГТУЮ у Харківської області  поширено інформацію щодо 

проведеного тематичного уроку «Я маю право» з учнями НВК № 10 «ЗНЗ-ДНЗ» м. Лозова.  

https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X

9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

11.09.2019 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області 

опубліковано статтю: «Кредит онлайн: що слід знати».  

 http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/68931 

11.09.2019 р. – на сайті Первомайської  міської ради опубліковано статтю: «Заповіт як  

спосіб спадкування. Посвідчення заповіту  в сільській місцевості» 

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2365384573515576?__xts__%5B0%5D=68.ARDsQ

GNiVgRCMbSChfjNZO0bvetRrEHfPjSBb5r9n7u5naJhbgum8gl2k0YQqTI3yM-5DAM_qVaxzI-

HDgtRnP5bHgyidaGVjIn72saAsN3i-

0AVM2dX72cjE9zUoPJUzPOR12s19hDchirGjO0JjmEIMzV9NK3uhrm-

lJNnQYx_Ft1ipEXAv44dBPQd0RWzMbsIXAUmrMlRG4RXgeZX1AVp0u5Ue5TARxr_5P-

Kdrm5gyl7K_vu0REbjJJKqD_NJwAPcpxwWxGE3Ce93fb9f-

A9YIoDoKx6pNUDbdo6FLKtblx3FIf0ud6lfHBihmpfKHhtWuM2KsVjbUFRrYXdew&__tn__=K

-R 

12.09.2019 року на сайті Лозівської міськради опубліковано статтю на тему: «Кредит онлайн: 

що слід знати» за посиланням:  https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/kredit-onlajn-shcho-slid-

znati.html 

14.09.2019 року в Сахновщинській районній громадсько-інформаційній газеті «Колос» 

опубліковано статтю: «Чи можна отримати від батька дитини додаткові витрати на дитину? 

Як це зробити? 

https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X

9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/68931
https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/kredit-onlajn-shcho-slid-znati.html
https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/kredit-onlajn-shcho-slid-znati.html
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09.2019 року в ефірі ДКП Радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію на тему: 

«Суд присяжних» та «Поділ майна при розірванні шлюбу».  

17.09.2019 року в ефірі ТОВ «ТРК «Сігма» транслювався матеріал на тему: «Близнюківські 

пайовики не можуть порозумітися з аграріями».  

http://sigmatv.net.ua/all-news/21858-bliznyukivski-pajoviki-ne-mozhut-porozumitisya-z-

agrariyami/ 

17.09.2019 на сайті Близнюківської районної державної адмнінстрації розміщено інформацію 

про проведення бесіди у відділі надання соціальних послуг у Близнюківському районі 

Лозівського МРЦЗ.  

 http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/69024 

17.09.2019 року -  на сайті Близнюківської районної державної адміністрації статя на тему: 

«Порядок виїзду неповнолітніх за кордон».  

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/69029 

17.09.2019 року на сайті Близнюківської районної державної адміністрації розміщено статю 

на тему: «Порядок визнання фізичної особи безвісно  відсутньою. Оголошення фізичної 

особи померлою».  

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/69030 

18.09.2019 року на сайті обласного комунального закладу «Лозівський вищий коледж 

мистецтв» опубліковано статтю «Протидія булінгу».  

http://lvkm.com.ua/1151-bulling  

17.09.2019 року в газеті «Слобідський край» розміщено статтю «Якщо платник аліментів 

зник».  

https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fb

clid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 
 

http://sigmatv.net.ua/all-news/21858-bliznyukivski-pajoviki-ne-mozhut-porozumitisya-z-agrariyami/
http://sigmatv.net.ua/all-news/21858-bliznyukivski-pajoviki-ne-mozhut-porozumitisya-z-agrariyami/
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/69029
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/69030
http://lvkm.com.ua/1151-bulling%2039
http://lvkm.com.ua/1151-bulling%2039
https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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17.09.2019 року в газеті: «Скарбничка порад» розміщено статтю: «З неповнолітнім за 

кордон». 

https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR

1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ 

 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/1hbUxz3tSwu248RpjpwYunck7oGIhg5FB?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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20.09.2019 року на сайті Головного територіального управління юстиції Харківської 

області розміщено інформацію про проведений для учнів 9 класу урок «Стоп булінг» в 

Лозівській загальноосвітній школі I-III ступенів № 11. 

http://justic.kh.ua/home_2_4885/ 

21.09.2019 року в газеті «Нове життя» опубліковано статтю на тему: «Право на 

обов’язкову частку у спадщині».  https://drive.google.com/drive/folders/0B-

aZMpOH0AoHQ0VIQTltWUlFSzA?fbclid=IwAR1X9-

3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ  

27.09. 2019 році на сторінці Головного територіального управління юстиції 

Харківської області розміщено інформацію про проведений круглий стіл відділом 

«Барвінківське бюро правової допомоги» на тему: «Протидіємо булінгу разом» 

http://justic.kh.ua/home_2_4913/ . 

27.09.2019 року на сторінці Головного територіального управління юстиції 

Харківської області розміщено інформацію про проведений круглий стіл відділом ««Порядок 

подання звернень до Уповноваженого ВРУ з прав людини» http://justic.kh.ua/home_2_4911/ . 

Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів - 45 

Первомайський МЦ - 16 

Барвінківське бюро – 4 

Близнюківське бюро – 8 

Лозівське бюро – 6 

Сахновщинське бюро – 7 

Кегичівське бюро – 4 

1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість заходів – 1): 

23.08.2019 року в приміщенні відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги» для 

представників юридичних служб органів державної 

влади та ОМС було проведено семінар-навчання  на 

тему: «Порядок подання звернень до 

уповноваженого ВРУ з прав людини». Присутнім 

роз’яснили якими повноваженнями наділений 

уповноважений, як оформити відповідне звернення 

до цієї посадової особи та звернутися з інших 

питань.  

 

 

1.1.12. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість запланованих  виїздів – 22):  

Протягом звітного періоду працівниками відділу правової інформації та консультацій, а 

також відділів «бюро правової допомоги» Центру здійснювались виїзди до сільських рад 

районів, на які поширюється діяльність Центру – Барвінківського, Близнюківського, 

Первомайського, Лозівського, Сахновщинського та Кегичівського. Під час виїздів 

проводився прийом громадян, поширення в приміщеннях сільських рад інформаційних 

матеріалів. 

Всього протягом звітного періоду організовано роботу 25 мобільних 

консультативних пунктів у 6 районах Харківської області. 

Первомайський МЦ - 4 

Барвінківське бюро – 3 

Близнюківське бюро – 3 

Лозівське бюро – 4 

Сахновщинське бюро – 5 

Кегичівське бюро – 6  

http://justic.kh.ua/home_2_4885/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-aZMpOH0AoHQ0VIQTltWUlFSzA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B-aZMpOH0AoHQ0VIQTltWUlFSzA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B-aZMpOH0AoHQ0VIQTltWUlFSzA?fbclid=IwAR1X9-3GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
http://justic.kh.ua/home_2_4913/
http://justic.kh.ua/home_2_4911/
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09.08. 2019 – мобільний консультаційний пункт в 

Подолівській сільській раді Барвінківського району. 

 

 

 

 

 

  

  

22.08.2019 - дистанційний пункт доступу з 

Парасковіївській сільській раді Кегичівського району 

Харківської області.  

 

 1.1.13. Організація надання адресної безоплатної правової допомоги (за потреби): 

Представники Первомайського місцевого центру протягом звітного періоду надавали 

адресну правову допомогу особам, які у зв’язку з обмеженими можливостями пересування 

не мали можливості особисто звернутись за правовою допомогою до приміщень центру чи 

бюро правової допомоги.  

 

20.08.2019 р. надана адресна за місцем перебування, 

жителю смт. Сахновщина, вул. Попудренко,4/16, людині з 

інвалідністю 2 групи, з обмеженими фізичними 

можливостями – Пшикун Миколі Васильовичу, 

25.05.1946 р.н.; надання консультації з питань порядку 

отримання БВПД та прав відповідача у цивільному 

процесі. 

22.08.2019 р. надана  адресна правова допомога за місцем 

перебування жителю с. Парасковія  Кегичівського 

району   Харківської області, людині з інвалідністю 1 

групи, обмеженими фізичними можливостями - Єфанову 

Віктору Івановичу, 15.09.1963 р.н. 

Всього протягом звітного періоду надано адресну правову допомогу 2 особам. 

 

1.1.14. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 

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

життя (кількість запланованих  заходів – 3): 

            

 15.08.2019 проведено консультування громадян в Мажарській сільській раді Кегичівського 

району. 

13.09.2019 року проведено консультування громадян в Острівщинській сільській раді  

Близнюківського району. 

18.09. 2019 працював проведено консультування громадян у Слобожанській селищній раді 

Кегичівського району.  

 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 3 заходи.  
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1.1.15. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини (кількість 

запланованих  заходів – 6): 

Протягом звітного періоду представниками Центру проводились роз’яснювальні заходи 

з питань реалізації і захист прав людини із особами, які перебувають на обліку центрів 

пробації та в установах виконання покарань. Висвітлювались актуальні новини 

законодавства та роз’яснення з питань, які поширені серед даної цільової аудиторії.  

Всього на виконання пункту 1.1.15 плану у звітному періоді проведено 8 заходів: 

Первомайський МЦ - 2 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 1 

Лозівське бюро – 2 

Сахновщинське бюро –1 

Кегичівське бюро – 1 

 

15.07.2019 року фахівцем центру в 

Лозівському міськрайонному відділі філії 

державної установи «Центр пробації у 

Харківській області» проведено бесіду з особами, 

які перебувають на обліку на тему: «Права 

пацієнта». Присутнім повідомили про те, що 

кожна особа має право на оскарження дій лікарів 

у разі невиконання ними своїх посадових 

обовязків, розповіли для яких органів слід 

звернутися за допомогою. 

 

 

 

17.09.2019 року в приміщенні Сахновщинського 

районного сектору з питань пробації для осіб, які 

перебувають на обліку проведено бесіду на тему: 

«Відповідальне батьківство».  

Присутніх проінформовано, що  відповідальне 

батьківство – ініціатива уряду, спрямована на те, 

щоб українські діти стали більш захищеними, а 

батьки – відповідальними, адже їх обов’язок дбати 

про дитину та забезпечувати її всебічний розвиток. 

 

 

 

24.09.2019 року начальником відділу 

«Лозівське бюро правової допомоги» 

спільно з представниками Первомайської 

філії ХОЦЗ, центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Первомайської міської 

ради проведено зустріч з особами, які 

відбувають покарання в Державній установі 

«Первомайська виправна колонія». 

Присутнім було роз’яснено куди слід 

звертатися з клопотанням про помилування та в які стоки їх розглядають,роз’яснено право 

щодо дострокового звільнення від відбування покарання. Надано відповіді на питання 

засуджених.  
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1.1.16. Проведення «вуличного» інформування (кількість запланованих  заходів – 6): 

У звітному періоді працівниками Первомайського місцевого центру проводились 

вуличні інформування про діяльність центру та його відділів поблизу державних установ, 

органів влади та під час різноманітних масових заходів. 

  17.07.2019 – проведено вуличне інформування 

поблизу Рояківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 16.09.2019 року фахівцями центру проведене 

вуличне інформування громадян м. Лозова.  

 
 
 

 

 
 

 

17.09.2019 року в смт. Кегичівське проведено вуличне 
інформування громадян. Поширено інформаційний матеріал 

 

Всього ж у звітному періоді проведено 6 

інформувань.  
 
 

Первомайський МЦ - 1 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 1 

Лозівське бюро – 1 

Сахновщинське бюро – 1 

Кегичівське бюро – 1 

 

1.1.17. Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових 

знань, дискусій, бесід тощо) з неповнолітніми - в навчальних закладах, службах у 

справах дітей, центрах соціальних служб для дітей сім'ї та молоді, відділах/секторах у 

справах сім'ї, молоді та спорту РДА (кількість запланованих  заходів – 3): 

Всього на виконання пункту 1.1.17 плану центром у звітному періоді проведено 7 

заходів, 

Первомайський МЦ – 3 

Барвінківське бюро – 0 

Близнюківське бюро – 0 

Лозівське бюро – 1 

Сахновщинське бюро – 1 

Кегичівське бюро – 2   

 зокрема: 
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11.07.2019 року директором центру разом  з 

представниками  центру соціальних служб  

сім’ї,дітей та молоді,  управління праці та 

соціального захисту  Лозівської міської ради,  

мобільно-консультаційної бригади було проведено 

спільний захід з вихованцями дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Зміна» на тему: 

«Протидій торгівлі людьми». Дітям розповіли що 

слід бути обережними з незнайомцями, як не 

потрапити в рабство, та не стати заручником у 

власній країні,розповіли про роботу державних 

установ. 

05.09.2019 року для учнів 2, 3 класів НВК № 10 

«ЗНЗ-ДНЗ» спільно з представниками 

Лозівського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Харківській області, МВ ВДВС по 

Близнюківському та Лозівському районах та м. 

Лозова ГТУЮ Харківської області, мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги м. 

Лозова та Лозівського району фахівці бюро 

провели урок «Я МАЮ ПРАВО».. 

Щколярі дивилися слайди, заповнювали карту 

«Прав дитини», де за допомогою хмаринок 

знаходили відповідне зображення і наклеювали 

право, закріплювали свої знання з права дитини на жовтих та блакитних яблучках на 

«Правовому дереві». 

 

19.09.2019 року в приміщені Лозівської 

загальноосвітньої школи № 11фахівцем центру 

спільно з представником МВ ВДВС по 

Близнюківському та Лозівському району та м. 

Лозова ГТУЮ Харківської області проведено 

урок для учнів 9 класу на тему: «Протидія 

булінгу». 

 

 

 

 

В рамках Всеукраїнського тижня з протидії 

булінгу  19 вересня 2019 року  фахівцем відділу 

«Сахновщинського бюро правової допомоги » 

 для учнів 8  класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ  

ступеней   проведено  правову бесіду  :  

«Зупинимо булінг разом ».  Під час заходу  

детально розглянули поняття булінгу його види. 

 Детальнніше  розглянули кібербулінг. 
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З метою проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо протидії булінгу, з 

нагоди проведення Всеукраїнського тижня протидії 

20 вересня на базі КЗ «Кегичівський ліцей» 

 Кегичівської районної ради для учнів 7-8 класів 

начальником відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» за участі начальника служби у справах 

дітей Кегичівської РДА., інспектора ювенальної 

превенції Кегичівського ВП Сахновщинського ВП 

ГУ НП у Харківській області., головного спеціаліста 

міжрайонного відділу ДВС по Кегичівському та Сахновщинському районах ГТУЮ у 

Харківській області .,спеціаліст районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області.,  

проведено  просвітницький  інтерактивний урок  на тему: «Скажемо булінгу -НІ». 

20.09.2019 року начальником відділу 

"Лозівське бюро правової допомоги" 

Первомайського МЦ  з надання БВПД 

М.Демченко в приміщенні ЗОШ 3 м. 

Первомайський в рамках проведення  тижня 

протидії булінгу  було проведено  семінар  на 

тему: «СТОП-Булінг» роз'яснено що таке булінг, 

які дії підпадають під поняття булінгу - на 

конкретних прикладах. Розглядалися практичні 

ситуацій щодо припинення проявів булінгу  та 

насилля серед неповнолітніх, а також 

відповідальність за вчинення булінгу.  

23.09. 2019 року На запрошення учнів КЗ 

"Кегичівський ліцей" з нагоди відзначення 37 

річниці Міжнародного дня миру заступник 

начальника відділу "Кегичівське бюро правової 

допомоги" разом із начальником служби у 

справах дітей приєдналися до акції «Ми за мир» 

та взяли участь у конкурсі малюнку на 

відповідну тематику. Розповсюджено 

інформацію про роботу бюро та буклети. 

 

Завдання 1.2: Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

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

укладення меморандумів про співпрацю (зокрема, із централізованими бібліотечними 

системами) (кількість укладених меморандумів – 2): 

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю:  

- з Кегичівським районним відділом ДРАЦС ГТУЮ  у Харківській області; 

- з Кегичівським районним відокремленим підрозділом Харківської обласної організації 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 
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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, правозахисними 

організаціями щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД 

(кількість запланованих  заходів – 6): 

 

02.08.2019 року в приміщені бюро 

проведено круглий стіл на тему: "Особливості 

виїзду дитини за кордон". Присутніми на заході 

були: начальник служби у справах дітей, 

представники поліції, РЦСССДМ, та працівники 

відділу ДРАЦС. Обговорювалися питання як 

вивезти дитину за кордон без згоди та зі згодою 

батьків, які документи слід мати супроводжуючим 

особам. Розповсюджено правовий матеріал. 

 

 

22. 08.2019 року в приміщені Сахновщинської ЦРБ з 

представниками РДА, ОМС, ВДРАЦС, РФ ХОЦЗ, 

членами правового клубу « Правова планета», 

працівниками бібліотечної системи проведено круглий 

стіл на тему: «Захист прав та свобод громадян 

України». Обговорювалося питання обмеження 

органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами 

приватного права, спеціалізованими установами 

обмежень доступу громадян до безоплатної первинної 

допомоги та шляхи усунення перешкод.  

 

 

26.09.2019 року начальником Близнюківського 

бюро правової допомоги Тищенко Людмилою 

проведено засідання круглого столу на тему: 

«Протидіємо булінгу разом» за участі директора 

Близнюківського РЦСССДМ Шумської Анни, 

начальника служби у справах дітей 

Близнюківської РДА, начальника 

Близнюківського відділу ДРАЦСу ГТУЮ у 

Харківській області, інспектора Близнюківського 

РС філії ДУ «Центр пробації» в Харківській 

області ст. лейтенанта внутрішньої 

служби, провідного інспектора відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської РДА. Під час 

засідання круглого столу детально розглядалися питання психології шкільного булінгу, його 

ознаки.  

 

25.09.2019 року начальником відділу 

"Лозівське бюро правової допомоги" 

Первомайського МЦ  з надання БВПД спільно 

з представиниками  Центру соціальних служб 

сім’ї, дітей та молоді, Первомайського відділу 

філії ДУ "Центр пробації" в Харківській 
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області та Централізованої бібліотечної системи в приміщенні ЦБС (ХАБ - комора)  

проведено  круглий стіл на тему: "Відповідальне батьківство  та запобігання  злочинності 

серед  неповнолітніх".  

 

Всього на виконання пункту 1.2.2 плану у звітному періоді проведено 17 заходів.  

Первомайський МЦ – 5 

Барвінківське бюро – 2 

Близнюківське бюро – 2 

Лозівське бюро – 2 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 3 

 

1.2.4. Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

громадських приймалень, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, параюристів 

та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги 

(кількість підготовлених методичних рекомендацій – 1): 

Протягом звітного періоду Центром розроблено методичні рекомендації для органів 

місцевого самоврядування на тему «Сайт громади як інвестмайданчик: створити та 

розвивати» та надіслано до 12 органів місцевого самоврядування. 

 

1.2.5. Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/програм/проектів, франдрейзинг.  

 

Протягом звітного періоду Центром вживались заходи щодо  виділення   коштів  на 

виконання затверджених  місцевих програм правової допомоги. 

 

1.2.6. Проведення роботи з ОМС  з розробки та затвердження Програм надання 

правової допомоги територіальним громадам. 

 В шести районах області   затверджено і  діє шість програм правової допомоги 

-   

Завдання 1.3: Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

1.3.1. Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до БПД 

(в т.ч. за допомогою Скайп-зв’язку) (кількість працюючих пунктів доступу - 53): 

Бюро правової допомоги та відділами Центру у звітному періоді організовано 

діяльність 53 дистанційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

Вони діють у центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, сільських радах та 

бібліотеках (з використанням Skype-зв’язку), територіальних відділеннях центру пробації, 

структурних підрозділах місцевих органів влади, територіальних центрах соціального 

обслуговування, військовій частині. 

За графіком, впродовж звітного періоду громадяни мали можливість отримати безоплатну 

правову допомогу через дистанційні пункти доступу до БПД шляхом Skype-зв’язку із: 

Олексіївською, Лозівською сільською радою, Верхньосамарською, Олександрівською, 

Бурбулатівською сільськими бібліотеками Близнюківського району, Парасковіївською, 

Новопарафіївською та Слобожанською сільськими бібліотеками Кегичівського району, 

Іллічівською сільською радою Барвінківського району, Аполонівською  бібліотекою 

Сахновщинського району,  Сахновщинською, Барвінківськими  центральною районною та 

дитячою бібліотеками, Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками Лозівського району, 

Артільним, Чернігівським старостинськими округами, Первомайською центральною міською 

бібліотекою, Первомайським міськрайонний центром зайнятості, Олексіївською, 

Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району, Барвінківським районним 

ЦСССДМ, Новопарафіївською сільською радою Кегичівського району, Царедарівським 

старастинським округом Лозівської міської ради. 
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1.3.2. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України (за потреби): 

У центрі та відділах «Бюро правової допомоги»  Первомайського МЦ забезпечено належні 

умови для надання населенню доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.  

 

1.3.3. Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ 

директора РЦ та начальника ГТУЮ (згідно з окремим графіком): 

У звітному періоді в бюро правової допомоги спільні виїзні консультації МЦ, директора 

РЦ та начальника ГТУЮ за графіком не проводились. 

 

Завдання 1.4: Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

1.4.1. Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД (Кількість аналітичних заходів – 1)  

Проведено  щоквартальний аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та 

забезпечення укладання контрактів з адвокатами .  

1.4.3. Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями (за потреби) : 

Адвокатам постійно надається консультативна допомога щодо оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 

Станом на 01.10.2019 р. укладено 7 контрактів з  адвокатами на постійній основі та 3 

договори з адвокатами на тимчасовій основі. Адвокати ознайомлені з  Порядком розподілу 

справ серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу..  
 

1.4.5. Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за допомогою 

електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться 

адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо, в яких могли б взяти участь 

адвокати (Кількість – 1): 

 

- 10.07.2019 року поширено серед адвокатів, які співпрацюють з центром,  інформацію про 

проведення дводенного тренінгу з питань протидії токсичній комунікації, який відбудеться 

16-17 серпня 2019 р. на базі правового клубу “ПРАВОКАТОР” м.Харків; 

- 12.08.2019 року поширено серед адвокатів, які співпрацюють з центром, інформаційний 

Дайджест системи БПД за липень 2019 р; 

- 22.08.2019 року поширено серед адвокатів, які працюють з центром,  інформацію про 

дводенний семінар з підвищення професійної адвокатської майстерності 06-07 вересня 2019 

р. у с. Коропово Зміївського району Харківської області (взяли участь Соколова Р.І., 

Остапенко С.Ю.) 

- 09.09.2019 року поширено серед адвокатів, які співпрацюють з центром, інформаційний 

Дайджест системи БПД за серпень 2019 р. 

1.4.9. Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту (Кількість узагальнень – 3): 

Центром регулярно розповсюджуються  інформаційні дайджести БПД серед адвокатів, які 

надають БВПД та уклали контракти з Первомайським МЦ та партнерів Центру. 

На виконання листа Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях  від 30.10.2017 № 1131/10-26  Центр 

щомісяця надає інформацію щодо прикладів успішного захисту  прав та представництва 

інтересів  осіб за наданою формою(в разі наявності). 

 

1.4.12. Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та рівня 

задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку 

допомогу (Кількість – 1) : 
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Центром  вивчається рівень задоволеності клієнтів  центру які зверталися за отриманням 

безоплатної  правової допомоги протягом звітного періоду.  Також за результатами звернень  

узагальнено потреби клієнтів, які звертались за отриманням БВПД: 

 

 
1.4.14. Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу 

адвокатів, які надають БВПД (за потреби) : 

Проведено аналіз потреби у залученні адвокатів для надання БВПД на території, на яку 

поширюється діяльність Центру. 

 1.4.16. Аналіз: скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості 

надання БВПД, участі адвокатів в підвищенні кваліфікації та надання пропозицій щодо 

виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВПД (за потреби) : 

Центром постійно аналізується стан оскарження дій адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу клієнтам Первомайського МЦ та якість надання безоплатної 

вторинної правової допомоги працівниками центру . 

[2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

Завдання 2.1: Розвиток людських ресурсів системи БПД 

2.1.1. Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні 

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

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

поширення позитивного досвіду (кількість  навчань – 1):  

12-14. 09.2019 року директор центру взяла участь у семінарі на тему: «Презентація 

напрацювань спільного проекту «Правовий ХАБ VIVAT LEX», який відбувся в приміщенні 

Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

12-14. 09.2019 року директор центру взяла участь у семінарі на тему: «Презентація 

напрацювань спільного проекту «Правовий ХАБ VIVAT LEX», який відбувся в приміщенні 

Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

          27-28 вересня 2019 року директор центру взяла участь у спільному семінарі з 

Регіональним центром у Сумській області  на тему «Громадська адвокація. Сучасні техніки 

Жінки .Мир  Безпека»   » 

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 (за окремим графіком): 

07 - 08.08.2019 року працівник центру взяла участь в тренінгу для новопризначених 

працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: 
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“Розвиток навичок ефективної комунікації з клієнтом”, який відбувся 08-07 серпня 2019 року  

у правовому клубі PRAVORATOR  м. Одеса; 

15.08.2019 року директор центру взяла участь у круглому столі, присвяченого 

презентації посібника “Основні аспекти роботи та взаємодії із людьми з інвалідністю”, який 

відбувся 15.08.2019 року правовий клуб PRAVOKATOR м. Харків. 

27.08.2019 року працівник центру взяла участь у круглому столі: «Реформа 

законодавства у сфері ветеранських справ», який відбувся у правовому клубі PRAVORATOR  

м. Харків. 

18.09.2019 року працівник бюро взяла участь в очній формі семінару, який відбувся в 

правовому клубі PRAVORATOR  м. Харків. 

 

2.1.3. Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів) (за 

потреби): 

Потреби у висвітленні даної інфомації не було.  

 

Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ: 

2.2.1. Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МРКП, підвищення 

кваліфікації (кількість  – 1): 

Центром надано 1 пропозицію щодо участі працівників Центру у навчальних заходах, які 

організовувались на базі правового клубу «Правокатор» (МРКП) в м. Харків протягом 

звітного періоду. 

 

2.2.3. Поширення інформації про функціонування МРКП у ЗМІ, в мережі Інтернет 

(кількість  – 1): 

Інформацію про функціонування МРКП розміщена на сторінці центру в Facebook:  

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2401323196808468?__tn__=-R  

Завдання 2.3: 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" (за потреби): 

Потреби у додаванні нових консультацій у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" у звітному періоді не виникало. 

 

2.3.3. Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 

"WikiLegalAid" (кількість оновлень – 3): 
Протягом звітного періоду щомісячно здійснювалось підтримання в актуальному стані 

раніше розміщених працівниками Центру в довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій.  

 

[3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Завдання 3.1: Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень 

3.1.1. Участь у засіданнях Керівної ради (за графіком РЦ) 

Протягом звітного періоду директор центру регулярно брала участь у скайп-нарадах  з РЦ.  

 

3.1.2. Оприлюднення звіту про виконання Плану заходів Первомайського МЦ на 2 

квартал 2019 року (кількість – 1) 

Інформаційна довідка щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з надання 

БВПД на 2 квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги 

у Харківській області на 2019 рік надіслана до РЦ для оприлюднення в строк до 10.07.2019 

року. 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2401323196808468?__tn__=-R
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3.1.3. Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань організації 

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

прийняття управлінських рішень (кількість – 3): 

Робочі наради працівників центру проведено: 26.07.2019, 05.08.2019, 28.08.2019. 
 

Завдання 3.2: Моніторинг діяльності центрів БПД 

3.2.2. Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової 

допомоги (кількість заходів – 1): 

Проведено аналіз інформації, наданої бюро правової допомоги до Центру, проведено  

перевірку виконання відділами «бюро правової допомоги» Первомайського МЦ завдань за 

основними напрямами діяльності. За результатом аналізу визначено пріоритетні напрямки 

цієї роботи по відділах Центру (бюро) у 4 кварталі 2019 року.  

 

3.2.4. Аналіз своєчасності та ефективності виконання МЦ плану роботи, з метою 

покращення роботи (кількість аналітичних заходів – 1): 

Проведено  перевірку своєчасності та ефективності виконання Центром плану у третьому  

кварталі 2019 року стосовно проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів, 

виїзних прийомів.  

 

3.2.6. Аналіз ефективності використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб (кількість аналітичних заходів – 3): 

Центром щомісячно аналізується ефективність використання бюджетних коштів з метою    

виявлення додаткових потреб. 

Завдання 3.3: Управління людськими ресурсами 

3.3.1. Розробка пропозицій змін до штатного розпису, з урахуванням навантаження 

та подання його на затвердження (за потреби): 

Розробка пропозицій не проводилася. 

3.3.2. Проведення тім-білдінгів, зустрічей з працівниками РЦ, МЦ з метою 

налагодження взаємозв’язків між співробітниками центрів (за потреби): 

03.09.2019 року з метою налагодження кращої взаємодії відділів правопросвітництва 

та обговорення нагальних питань відбулася робоча нарада інтеграторів в Регіональному 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях.  

3.3.3. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-лайн 

навчання) для персоналу МЦ (за потреби): 

26.07.2019 року проведено внутрішні навчання працівників центру та його 

структурних підрозділів (з допомогою скайп-зв'язку) на тему: “Тарифи на постачання 

теплової енергії та гарячої води в опалювальному сезоні 2019/2020. Документи, які треба 

подати для оформлення догляду за людьми похилого віку та осіб з інвалідністю.  Новели 

законодавства”. 

28.08.2019 року проведено внутрішні навчання працівників центру та його 

структурних підрозділів (з допомогою скайп-зв'язку) на тему: “Як отримати допомогу 

малозабезпеченій родині. Стягнення додаткових витрат на утримання дитини. Новели 

законодавства”; 

26.09.2019 року проведено внутрішні навчання працівників центру та його 

структурних підрозділів (з допомогою скап-зв’язку) на тему: «Дотримання Правил етичної 

поведінки працівників системи надання безоплатної правової допомоги». 

 

[5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

 

Завдання 5.1: Електронний документообіг та кадровий облік. 
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5.1.1. Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 

вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з основної діяльності) 

(за потреби): 

Відповідне ПЗ протягом звітного періоду не запроваджувалось, у зв’язку з відсутністю 

потреби. 

 

5.1.2. Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління (електронний 

документообіг - вхідна-вихідна, контроль, автоматизація планування і звітності з 

основної діяльності) (100 %):  

Відсутня потреба у навчанні, оскільки ПЗ електронного документообігу не 

впроваджувалось. 

 

5.1.3. Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників на 

роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення військового 

обліку, підготовка проектів  наказів, облік та моніторинг робочого часу) (за потреби): 

Відповідне ПЗ протягом звітного періоду не запроваджувалось у зв’язку з відсутністю 

потреби. 

 

Завдання 5.2: Інноваційні форми доступу до БПД. 

5.2.2. Пошук нових точок доступу до БПД, в т.ч. через укладення угод про співпрацю 

(кількість нових точок доступу, у разі укладення договорів про співпрацю – 1): 

Центром протягом звітного періоду укладено угоду про співпрацю з Кегичівським 

районним відокремленим підрозділом Харківської обласної організації Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», в якій передбачено створення дистанційних 

пунктів доступу (за потреби). 
 

Завдання 5.3: Створення порталу БПД. 

5.3.2. Аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ, підтримання в 

актуальному стані медіамапи (кількість – 1): 

Проаналізовано  наповнення сторінки Центру у мережі ФБ та у місцевих ЗМІ протягом 

звітного періоду. 

Завдання 5.4: Встановлення технічних засобів в центрах. Налагодження скайп-

консультувань. Можливість проведення комунікативних заходів та подальше їх 

висвітлення в ЗМІ.Ефективне використання робочого часу та раціональне 

використання бюджетних коштів. 

У центрі створено належні умови для скайп-консультування.. 

5.4.3. Оновлення ПК та інше ТЗ (за потреби): здійснюється за потреби) 

- 

Завдання 5.5: Розвиток аналітичної спроможності центрів. 

5.5.1. Організація системного аналізу звернень по БПД (за потреби): 

 При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у 3 

кварталі 2019 року постійно аналізувалось співвідношення надходжень звернень клієнтів до 

центру між безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою, визначено 

найбільш поширені правові питання клієнтів Первомайського МЦ (див. п. 1.1.1 довідки), з 

урахуванням проведеного аналізу було розроблено правопросвітні матеріали, заплановано 

заходи.  

 

5.5.2. Підготовка Інформації по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість 

виданих доручень) (кількість аналітичних заходів – 1): 

Протягом звітного періоду розподіл справ між адвокатами проводився відповідно до 

затвердженого Порядку розподілу справ серед адвокатів, які надають БВПД у 

Первомайському місцевому центрі з надання БВПД, враховуючи навантаженість та 

спеціалізацію адвокатів. 
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5.5.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу (за 

потреби):  

Проведено аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу. 

 

5.5.4. Аналіз кількості прийнятих актів від адвокатів (кількість аналітичних заходів 

– 3): 

     Щомісячно здійснений  аналіз кількості прийнятих актів від адвокатів 

5.5.5. Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, 

(кількість аналітичних заходів – 3): 

У третіх декадах щомісяця протягом звітного періоду проводились відповідні аналітичні 

заходи.  

5.5.6. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам (постійно)  

 Відповідний аналітичний захід проводиться постійно у 3 декаді кожного місяця.  

 

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) 

(постійно): 

У звітному періоді проаналізовано потребу у залученні адвокатів для надання БВПД. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

За період з 01 липня по 30 вересня  2019 року Первомайським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1794 звернень клієнтів, з них 1677 особам було надано правову 

консультацію,  117 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнтів було 

перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 116 рішень 

про надання БВПД, з них видано 24 доручень адвокатам, винесено  95  наказів про 

призначення працівника Центру для надання БВПД (представництво клієнта в суді або 

складення процесуальних документів), адвокатських актів - 5. Винесено 2 наказа про 

відмову в наданні БВПД і 3 накази про заміну надавача БВПД, 3 накази про припинення 

надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 

отриманих 
письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 
до інших 

провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правової 
інформації та 

консультацій 

641 571 70 0 

2 
Відділ «Кегичівське 
бюро» 

205 190 15 0 

3 
Відділ «Барвінківське 

бюро» 
102 97 5 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

бюро» 
108 97 11 0 

5 Відділ «Лозівське бюро» 475 464 11 0 

6 
Відділ «Сахновщинське 

бюро» 
263 258 5 0 
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  Разом по МЦ 1794 1677 117 0 

 

 

       Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:  

 інше цивільне 402 22,4 % 

 сімейне 329 18,3 % 

інше 275 15,3 % 

 житлове 224 12,5 % 

 спадкове 144 8 % 

земельне 111 6,2 % 

соціальне забезпечення 81 4,5 % 

трудове 74 4,1 % 

 неправове питання 37 2,1 % 

адміністративне 37 2,1 % 

виконання судових рішень 36 2 % 

договірне 24 1,3 % 

 медичне 20 1,1 % 

 

Серед категорії  «інші питання» (всього 275 звернень) питаннями є:  

з конституційного права  - 133 (48,4 %); з пенсійного права - 36 (13,1 %); з цивільно – 

процесуального права  - 31 (11,3 %); з кримінального права - 27 (9,7 %) ; з кримінально - 

процесуального права – 26 (9,5 %); з податкового права - 11 ( 4 %); з міграційного права – 7 

(2,5 %); з військового права – 4 (1,5%);  
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень 

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід особи не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)  - 82  ( 70,7 %), особам з інвалідністю – 14 

(12,1 %), внутрішньо переміщеним особам  –12  (10,3 %) та  ветеранам війни  - 8  ( 6,9 %);   
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

період було: 

Здійснено 28 виїздів мобільних пунктів - 25 виїздів – до старостинських округів та 

сільських/селищних рад, 3 виїзда (вихода) – для надання адресної допомоги громадянам з 

обмеженими можливостями..  

та забезпечено діяльність 53 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 109 

осіб, з яких: 

- 62 особам - під час роботи  мобільних консультаційних пунктів (з них  3 особам 

надано роз’яснення, консультацію  під час надання адресної допомоги);    

- 47 осіб  звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 12 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та з 2 

громадськими організаціями налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги; 

 опрацьовано 5 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 134  правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 45 інформаційних матеріалів з питань БПД; 

 надано  16 клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу(в 

т.ч. 

адресна  

допомога) 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів 

(включаючи   

скайп - 

зв’язок)/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в т. ч.: 28/62  53/ 47 12 134 16 

2 Первомайський МЦ 5/10 9/7 12 26 10 

3 
Відділ «Барвінківське 

БПД» 
3/4 5/3 0 14 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

БПД» 
3/6 10/7 0 18 4 

5 Відділ «Кегичівське БПД» 7/10 12/10 0 26 0 

6 Відділ «Лозівське БПД» 4/8 8/8 0 25 0 

7 
Відділ «Сахновщинське 

БПД» 
6/24 9/12 0 25 2 

 

 


