ІНФОРМАЦІЙНА
ДОВІДКА
щодо виконання Первомайським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
річного плану діяльності на 2019 рік
у IV 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

90,7

тис. осіб

1410

км²

м. Первомайський та Первомайський район

44,1

тис. осіб

1200

км²

Близнюківський район

17,8

тис. осіб

1380

км²

Барвінківський район

20,1

тис. осіб

1365

км²

Сахновщинський район

20,2

тис. осіб

1170

км²

Кегичівський район

20,3

тис. осіб

780

км²

ВСЬОГО

213,2*

тис. осіб

7305

км²

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

17,5

%

23

%

*Інформація станом на 01.11.2019 року

17,5%

82,5%

Первомайський
місцевий центр

Співвідношення кількості населення в районах обслуговувння
Первомайського МЦ з надання БВПД до загальної кількості населення
Харківської області (без урахування м. Харків)
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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 4
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
4 кварталі 2019 року до Первомайського МЦ: (порядок розірвання шлюбу, обов’язок
повнолітніх сина, дочки утримувати своїх непрацездатних батьків, порядок оформлення
спадщини, стягнення надбавки до пенсії, зняття з місця реєстрації).
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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 Міжнародному Дню праці,
Міжнародному Дню захисту дітей, Дню Конституції України) (кількість запланованих
заходів – 53):
Відповідно до Плану заходів Центру у IV кварталі 2019 року Центром та його
відділами на виконання цього пункту плану проводились семінари, лекції, зустрічіінформування, 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: протидії насильству в
сім’ї, протидії булінгу, порядку надання БВПД, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей,
оплати комунальних послуг та монетизації субсидії, порядок отримання спадщини, охорони
материнства та сім’ї, відповідального батьківства тощо.
Правопросвітні заходи проводились ,зокрема, для цільових категорій громадян, зокрема,
безробітних, осіб з інвалідністю, для 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 73 заходи.
Первомайський МЦ – 8
Барвінківське бюро – 9
Близнюківське бюро – 15
Лозівське бюро – 11
Сахновщинське бюро – 19
Кегичівське бюро – 11, зокрема:
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07.10.2019 року в приміщенні Кегичівської центральної
районної бібліотеки для працівників та відвідувачів за
участю працівника відділу ДРАЦС проведено круглий
стіл до Дня юриста на тему: «Як встановити факт, що має
юридичне значення?».
Присутнім розповіли про те, в яких випадках суд
розглядає вищевказані справи, які документи необхідно
надати для складання позовної заяви, яка сума судового
збору стягується за подання позовної заяви .
08.10.2019 року для учнів 6 класу КЗ «Кегичівський
ліцей» Кегичівської районної ради проведена правову
екскурсію на тему:
«Подорож у світ юридичних
професій». Подорож почалася с бюро правової допомоги.
Далі діти відвідали обрядову залу Кегичівського
районного відділу державної реєстрації актів цивільного
стану, Кегичівський відділок поліції і в завершення
подорожі школярі опинилися в залі судових засідань
Кегичівського районного суду.
11.10.2019 року в Сахновщинській районній центральній
бібліотеці працівниками
відділу «Сахновщинське
БПД» спільно з головним спеціалістом відділу ДРАЦС
ГТУЮ в Харківській області Нестеренко О.П. для
працівників та відвідувачів бібліотеки проведено
круглий стіл на тему : «Пільги учасників бойових дій».

16.10.2019 року до Дня протидії торгівлі людьми в
депутатському сквері провели акцію, в якій взяла участь
директор центру спільно з лідерами учнівського
самоврядування, студентською молоді та представниками
структурних підрозділів Лозівської ОТГ. Учасники акції
роздавали перехожим інформаційні листівки та проводили
роз’яснювальну роботу.

08.11.2019 року в приміщенні Комунальної установи
«Панютинський психоневрологічний інтернат»
для
працівників закладу провели семінар на тему: «Порядок
надання безоплатної правової допомоги. Доступ до сервісів
Міністерства юстиції. Навіщо потрібен ЕЦП?» Спеціаліст
центру розповіла про первинну та вторинну правову
допомогу, перелічила категорію осіб яким вона надається,
підсумувала про можливість використання ЕЦП для
отримання документів, які підтверджують право на БПД.
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11.11.2019 у фінансовому відділі Кегичівської РДА проведено
лекцію на тему: «Порядок підтвердження трудового стажу без
документів». Присутнім повідомили чим керуватися у разі
відсутністі трудової книги, інших документів, виданих за
місцем роботи, служби, навчання, а також архівних документів.
Повідомили про діяльність спеціальної комісії, створеної
Пенсійним фондом України яка допоможе в підтверджені
трудового стажу на підставі показать свідків та отримання
уточнюючих довідок з підприємств і організацій.
14.11.2019 року для педагогічного колективу Бурбулатівської
філії Близнюківського ліцею проведено бесіду на тему: «Протидія
булінгу в школі», під час якої обговорювалися: поняття
«булінгу», його основні ознаки, форми прояву, види. Особливу
увагу було приділено тому, як вчителям правильно реагувати на
випадки булінгу в школі та впоратися із даною проблемою.

09.12. 2019 року в рамках акції «16 днів
проти насилля» начальником відділу
«Близнюківське бюро правової допомоги»
проведено бесіду на тему: «Домашнє
насильство. Кого і за що карає закон» для
завідувачів сільських-бібліотек філій, в ході
якої роз’яснила присутнім, що слід розуміти
під фізичним, економічним та сексуальним
насильством, хто є жертвою домашнього
насилля та про відповідальність.
11.12.2019
р.
в комунальній
установі
«Барвінківський районний територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)» провели семінар з колективом та
відвідувачами на тему: «Проблемні питання
кредитування в Україні».

21.11.2019 р. за участі начальника відділу
«Кегичівське бюро правової допомоги» відбулося
засідання жіночого клубу «Жінкам про їх права» в
приміщенні
Кегичівської
районної
філії
Харківського обласного центру зайнятості. Увагу
присутніх звернули на нормативні документи, що
регламентують питання соціального захисту прав
жінок; познайомили з державною установою, що
об’єднує всеукраїнську професійну мережу
юристів БПД.
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28.11.2019 р. - спільно з директором Близнюківського
РЦСССДМ, начальником служби у справах дітей
Близнюківської
РДА
та
провідним
спеціалістом
Близнюківського відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській
області Поповою Тетяною провела семінар для працівників
відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської РДА на
тему: «Відповідальність за домашнє та сексуальне
насильство»..

03.12.2019 року в приміщенні ГО "Спілка інвалідів
Потенціал" проведено семінар на тему: "Послуги системи
БВПД для осіб з інвалідністю".
На заході обговорювались послуги, які надає система
БВПД, а саме первинна правова допомога та вторинна
правова допомога, а також присутніх було повідомлено
про пільги які встановлення діючим законодавством при
отримання вторинної правової допомоги.
05.12.2019 року фахівцем відділу «Сахновщинське
БПД» до Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства» у відділі культури, туризму та молоді
Сахновщинської РДА проведено семінар на тему :
«Домашнє насильство в Україні – злочин, а не «любов
». Побиття чоловіком дружини чи психологічні
приниження будь-кого з членів родини досі часто
вважають "сміттям, яке не варто виносити з дому".

09.12. 2019 року в рамках акції «16 днів проти
насилля» проведено бесіду на тему: «Домашнє
насильство. Кого і за що карає закон» для
завідувачів сільських-бібліотек філій, в ході якої
роз’яснила присутнім, що слід розуміти під
фізичним,
економічним
та
сексуальним
насильством, хто є жертвою домашнього насилля
та про відповідальність.

11.12.2019 р. з педагогічним колективом Олексіївської
ЗОШ проведено бесіду на тему: «Відповідальне
батьківство», в ході якої було обговорено порядок
виїзду з дитиною за кордон, стягнення аліментів та
податкову знижка на навчання.
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12.12. 2019 року
спільно
з начальником
Близнюківського відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській
області, директором Близнюківського РЦСССДМ в
приміщенні
Близнюківської
центральної
районної
бібліотеки проведено семінар на тему: «Актуальні зміни в
законодавстві» для ГО «Близнюківська районна
організація ветеранів України» та читачів бібліотеки.

09.12. 2019 з колективом Кегичівське мале підприємство
технічної інвентаризації (БТІ) проведено бесіду на тему:
«Доступ до сервісів Мін`юсту». Учасників заходу
проінформовано про загальнодоступні електронні сервіси
Міністерства юстиції, порядок доступу та використання
послуг Державної реєстрації актів цивільного стану, прийому
громадян за допомогою відеозв’язку, Єдиного реєстру
боржників.
10.12.2019 р. в приміщені Сахновщинського комунального водо каналізаційного
підприємства відбулася лекція для працівників закладу
на тему: «Компенсація за роботу у святкові чи неробочі
дні». Присутнім розповіли про те, яким чином
проводиться нарахування заробітної плати в ці дні,
яким документом регламентується праця поза нормаю.
1.1.3. Виконання спільних заходів відповідно до:
Програм
правової
допомоги
населенню,
затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів
про співпрацю (кількість запланованих заходів – 23):
На території шести районів юрисдикції центру прийнято вісім місцевих програм з
надання безоплатної правової допомоги ,а саме в м.Лозова, Лозівському районі, сел.
.Близнгюки, Близнюківському районі, Барвінківському, Сахновщинському районах, смт.
Кегичівка .
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.
На виконання цих програм та угод про співпрацю, Центром та його відділами регулярно
проводяться правопросвітницькі заходи у різних формах, в т.ч. спільно із партнерами.
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 26 заходів,
Первомайський МЦ – 4
Барвінківське бюро – 5
Близнюківське бюро – 3
Лозівське бюро – 5
Сахновщинське бюро – 4
Кегичівське бюро – 5
зокрема:
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24.09.2019 року під час семінару «Право на
звернення громадян» для осіб, які перебувають на
обліку
у
Кегичівській
філії
ХОЦЗ
заступник начальника Кегичівського бюро правової
допомоги пояснила, що громадяни України мають
право звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, засобів масової інформації.

26.09.2019 року
начальником
відділу
"Лозівське
бюро
правової
допомоги"
Первомайського МЦ
з надання БВПД
М.Демченко в приміщенні Первомайської філії
ХОЦЗ було проведено
семінар на тему:
"Підтвердження
трудового
стажу" Обговорювалися основні підстави та
порядок підтвердження трудового стажу за
допомогою документів, через комісії, а також в
судовому порядку.

09.10. 2019 року начальником
Близнюківського
бюро правової допомоги спільно з начальником
Близнюківського відділу ДРАЦСу в приміщенні
Близнюківського РЦСССДМ для працівників
проведено бесіду на тему: «Оскарження незаконних
дій/бездіяльності працівника поліції». В ходу
зустрічі юристи розповіли, що незаконними діями
поліції можуть бути: неналежне спілкування,
образи, лайки; незаконний огляд, незаконна
перевірка документів, проведення опитування неповнолітніх та інше. Вказала як себе
поводити в подібних випадках та куди слід звертатися.
15.10.2019

року в Барвінківському районному
центрі соціальних служб для сімї, дітей та молоді
з коллективом проведено семінар на тему: «Що
слід знати про кредитний договір". В заході
прийняли участь 4 особи, учасникам вручено
інформаційні матеріали.
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16.10.2019
року
в
приміщенні
Лозівського
міськрайонного центру зайнятості для осіб, які
перебувають на обліку фахівцем центру проведено
семінар на тему: «Що має знати споживач
комунальних послуг». Присутнім розповіли пр «Чесну
платіжку», порядок нарахування пені за невчасну
сплату комунальних посуг.

08.11. 2019 року спільно із завідувачем Близнюківської
державної нотаріальної
контори
та
провідним
спеціалістом Близнюківського відділу ДРЦСу ГТУЮ у
Харківській області проведено семінар на тему: «Як
повернути чи обміняти товар куплений в інтернеті» для
працівників сектора державної реєстрації Близнюківської
РДА.

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: «Порядок відмови від прийняття
спадщини», «Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей», «Надання права на
шлюб».

11

12

Під час усіх правопросвітницьких заходів працівники Первомайського МЦ поширювали
буклети, візитівки центру, буклети з соціально-правових питань та інформаційні матеріали
системи БПД.
Крім того, інформація про діяльність центру поширена на території ТОВ «Компанія «Лозівський
ринок» торгівельний майданчик № 1, в обласному комунальному закладі «Лозівський вищий коледж
мистецтв», автодорожньому коледжі, Лозівському центрі молоді, в аптеках міста, в приміщенні
Державної виконавчої служби, в учбових закладах.
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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:
- Територіальному центрі соціального обслуговування Сахновщинської селищної ради;
- Лозівській районній державній адміністрації;
- Близнюківській селищній раді.
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):
15.11.2019 року на офіційній сторінці в Фейсбук Близнюківскього районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції
Харківської
області
за
наступним
посиланням:
https://www.facebook.com/groups/1920256478271414/permalink/2233713970258995/
було
розміщено інформацію про захід для учнів Бурбулатівської філії Близнюківського ліцею
проведено годину спілкування на тему: «Мої права». Крім того, проведені центром заходи
постійно висвітлюються на офіційній сторінці центру у соціальній мережі Фейсбук.
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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 – 21):
11.10.2019 року в газеті «Тижневик» надруковано статтю «Порядок прийняття спадщини».
https://drive.google.com/drive/folders/1kbvR0keFCsGGTVXKJywcMUH3olUj2vip?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

22.10.2019 року в газеті «Слобідський край» надруковано статтю на тему: «Пільги на сплату
земельного податку»
https://drive.google.com/drive/folders/1kbvR0keFCsGGTVXKJywcMUH3olUj2vip?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

22.10.2019 року на сайті Кегичівської районної державної адміністрації опубліковано статтю :
«Визнання походження дитини».
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/3515-poryadok-viznannya-batkivstva
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23.10.2019 року в електронній версії газети «Слобідський край» опубліковано статтю на тему:
«Пільги на сплату земельного податку: хто має право»
http://www.slk.kh.ua/news/pravo-znati/pilgi-na-splatu-zemelnogo-podatku-xto-maye-pravo.html
23.10. 2019 року на сторінці Лозівської міської ради Харківської області опубліковано статтю:
«Електронний цифровий підпис: як швидко підтвердити право на безоплатну вторинну правову
допомогу»: https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html
10) 22.10.2019 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області
розміщено статтю на тему: «Електронний цифровий підпис: як швидко підтвердити право на
безоплатну вторинну правову допомогу»:
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/69690
31.10.2019 р. на вебсайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему: «Право громадян на житло
та форми його реалізації»
http://www.sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6667:-l---r---------&catid=219:c-&Itemid=240
22.10.2019 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області розміщено
статтю на тему: «Електронний цифровий підпис: як швидко підтвердити право на безоплатну
вторинну правову допомогу»
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/69690
23.10.2019 року в ефірі Лозівської радіокомпанії було оголошено інформацію: «Все про булінг в
учнівських колективах та як йому протидіяти»:
https://drive.google.com/drive/folders/1kbvR0keFCsGGTVXKJywcMUH3olUj2vip?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
01.11.2019 року в газеті «Вісті Барвінківщини» опубліковано статтю: «Монетизація пільг на оплату
житлово-комунальних послуг учасників бойових дій»
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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07.11.2019 року на сторінці Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області
опубліковано статтю на тему: «Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від
злочину»: http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/69973
15.11.2019 в газеті: «Слобідський край» опубліковано статтю: «Відпустка без збереження заробітної
плати»
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

16.11.2019 р. в газеті «Колос» опубліковано статтю «Земельна ділянка у власності іноземця»6
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

19.11.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю на тему: «Порядок відмови від
спадщини».
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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19.11.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю на тему: «Режим відео конференції
в суді. В яких випадках та як організувати».
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

29.11.2019 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю: «Визнання особи померлою».
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
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02.12.2019 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області
опубліковано статтю: «Укладення шлюбного договору» http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/70421.
29.12.2019 року на сайті Лозівської міської ради Харківської області опубліковано статтю:
«Укладання шлюбного договору в Україні» https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html.
29.11.2019 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію на тему: «Насильство як
соціальне явище і як з ним боротися».
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
30.09.2019 року в газеті «Нове життя» опубліковано консультацію «Прибутки від самогоноваріння».
https://drive.google.com/drive/folders/1wPrAfmGrjUeyAm7ojwbLkHvnLdVH0SMx?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ
02.12.2019 року на сайті Лозівської районної державної адміністрації Харківської області
опубліковано статтю: «Укладення шлюбного договору» http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/70421.

Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів - 40
Первомайський МЦ - 9
Барвінківське бюро – 2
Близнюківське бюро – 8
Лозівське бюро – 6
Сахновщинське бюро – 7
Кегичівське бюро – 8
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1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість заходів – 1):
13.11.2019 року відділом «Кегичівське бюро правової
допомоги» проведено навчання на тему: «Як подати
конституційну скаргу» за участі завідувача та головного
спеціаліста юридичного сектору апарату Кегичівської РДА,
в.о. голови Кегичівської селищної ради та спеціалістів
Кегичівського відділу ДРАЦС, під час якого юристами
бюро було роз’яснено порядок та умови подачі
конституційної скарги,необхідні складові її змісту,
обговорювалися механізми та методи національного і

міжнародного захисту прав людини та громадянина.
1.1.12. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги (кількість запланованих виїздів – 25):
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 26 виїздів для роботи мобільних
консультативних пунктів у 6 районах Харківської області.
Первомайський МЦ - 4
Барвінківське бюро – 5
Близнюківське бюро – 3
Лозівське бюро – 4
Сахновщинське бюро – 5
Кегичівське бюро – 5,зокрема;
13.09.2019 в приміщенні Квітневої сільської ради працював
консультаційний пункт, в ході роботи якого надано консультацію двом особам.

мобільний

17.09.2019 р. - Бесарабівська сільська рада, Харківська обл., Кегичівський р-н, с. Бесарабівка,
вул. Шкільна, 30
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12.11.2019 р. - Кегичівська філія ХОЦЗ.

08.11.2019 року в приміщенні Первомайського міськрайонного відділу ДРАЦС ГТУЮ в
Харківській області проведено дистанційний пункт.

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.
Всього протягом звітного періоду надано адресну правову допомогу 1 особі.
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):
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21.11.2019 р. в Гусарівській сільській раді Барвінківського району Харківської області проведено
консультування громадян.

19.11.2019 р. - проведено консультування громадян у Красненській сільській раді.

20.11.2019 р. проведено консультування у Розсохуватській сільській раді.
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 3 заходи.
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 11 заходів
Первомайський МЦ - 2
Барвінківське бюро – 2
Близнюківське бюро – 2
Лозівське бюро – 3
Сахновщинське бюро –1
Кегичівське бюро – 1
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12.11.2019 року в приміщенні Лозівського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» в
Харківській області для осіб, які перебувають на обліку, провели семінар на тему: «Встановлення
факту, що має юридичне значення».

07.11.2019 року в приміщенні "Лозівського бюро правової допомоги" спільно з представниками
Первомайського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області та
Первомайського міського центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді проведено семінар на тему:
"Правова допомога суб’єктам пробації, які звільняються з місць позбавлення або обмеження волі з
питань підтвердження трудового стажу".

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.
15.10.2019 року – проведено вуличне інформування мешканців Близнюківського
району.

27.11.2019 року в м. Первомайський, неподалік від громадського центру, проведено вуличне
інформування, в ході якого роз’яснено про послуги, які надаються в бюро.
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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 – 20):
Всього на виконання пункту 1.1.17 плану центром у звітному періоді проведено 36
заходів,
Первомайський МЦ – 15
Барвінківське бюро – 3
Близнюківське бюро – 5
Лозівське бюро – 3
Сахновщинське бюро – 7
Кегичівське бюро – 3
зокрема:
08.10.2019 року для учнів 6 класу КЗ «Кегичівського
ліцею» Кегичівської районної ради, які відзначили
професійне свято 8 жовтня разом з працівниками
відділу «Кегичівське бюро правової допомоги,
Харківської юстиції, Кегичівського відділу поліції,
Кегичівського районного суду, за участі служби у
справах дітей, Кегичівської РДА, «поринувши на
повну» в організовану і проведену з нагоди цього
дня для них дорослими захоплюючу подорож екскурсію у світ юридичних професій….?
10.10.2019
року
для
учнів
8-11
класів
Багаточернещанського
ліцею організовано
та
проведено лекцію на тему: «Стоп Кібербулінг!».

10.10.2019 року в приміщені Лозівського центру
професійної освіти для учнів закладу проведено
юридичний практику на тему : «СТОП БУЛІНГ».
Учням розповіли про такі понятті як кібербулінг,
кібергрумінг, сектинг та показали цікаві та повчальні
тематичні відеоролики.
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10.10.2019 року з нагоди відзначення Дня
захисника України начальник Близнюківського
бюро правової допомоги Тищенко Людмила спільно
з провідним спеціалістом Близнюківського відділу
ДРАЦСу Поповою Тетяною брали участь у
проведенні «Уроку Мужності», під час якого
обговорили історію свята, поняття єдності,
незалежності і суверенності нашої держави,
необхідності формування активної громадянської
позиції.
16.10.2019
начальником
відділу
Близнюківське бюро правової допомоги
спільно з фахівцями Близнюківського відділу
ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській області,
начальником служби у справах дітей
Близнюківської
РДА,
Близнюківського
районного сектору філії ДУ «Центр пробації»
в
Харківській
області,
директором
Близнюківського РЦСССДМ для учнів 6-7
класів Квітневої філії КЗ «Близнюківський
ліцей
Близнюківської
районної
ради
Харківської області»» проведено заняття з
елементами гри на тему: «Ми проти булінгу».

25.10.2019 року в Барвінківській ЗОШ №3 з учнями 5-10
класів та вчителями проведено бесіду на тему: "Протидія
булінгу". Присутнім розповіли за відповідальність при його
вчиненні, як йому протистояти та куди звертитися за
допомогою.

31.10. 2019 року в приміщенні КЗ "Кегичівський ліцей" з
учнями 5 класу проведено тематичний урок на
тему: "Права знай, обов`язки не забувай". Діти
ознайомилися з Конвенцією про права дитини та зі
своїми обов’язками, яких вони мають дотримуватися.
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05.11.2019 року в приміщенні Лозівського міського центру
молоді з учнями 9 класів міста фахівець центру провела
правову гру «Важниця». Діти допомогли Важниці, давчинівісниці, врятувати Україну, адже вона має намір донести
до українського народу ЗАКОН, який допоможе Україні
позбутися злочинів і свавілля, відновити верховенство
права і справедливість.

06.11.2019 року в Кегичівській музичній школі з учням
проведено тематичну дискусію на тему: "Права дітей". Так,
діти ознайомилися з Конвенцією про права дитини та зі
своїми обов’язками, яких вони мають дотримуватися.
Дітям було запропоновано розглянути картки, на яких
зображені персонажі знайомих казок, об’єднати у пари
позитивних та негативних, назвати казку, пояснити, які
права були порушені.

14.11. 2019 року начальником відділу Близнюківське бюро
правової допомоги спільно з начальником служби у справах
дітей Близнюківської РДА, начальником Близнюківського
відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській області та директором
Близнюківського РЦСССДМ для учнів Бурбулатівської філії
Близнюківського ліцею проведено годину спілкування на тему:
«Мої права», під час якої обговорювалися права дитини, які
з’являються від народження та охороняються міжнародним
законодавством і державою. За допомогою практичних вправ
діти вчилися вирішувати життєві ситуації в правовому полі.

20.11.2019 року в приміщенні Сахновщинської
загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Сахновщинської
районої ради Харківської області спільно з
начальником відділу «Сахновщинське бюро праової
допомоги» проведено для учнів 9-10 класі урок на
тему: « Стоп булінг». Дітям демонтстувалися цікаві
відеоролики, розповідали прол ьте, як уникнути
булінгу в учнівському середовищі.

27.11.2019 року в приміщенні Домаського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад» ЛМР фахівець
центру спільно з представниками мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги та центру для дітей,
сім’ї та молоді провели для учнів 8-9 класів в рамках
Всеукраїнської акції «16 Днів проти насильства» урок на
тему: «Я проти насильства».
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28.11.2019 року в Барвінківській ЗОШ №2 з учнями та
учителями проведено семінар на тему: "Види юридичної
відповідальності неповнолітніх". Основні питання
заходу: кримінальна відповідальність, цивільно-правова
відповідальність.

04.12.2019 року в приміщенні Надеждівського НВК
спільно з представниками мобільної бригади соціальнопсихологічної допомоги та центру для дітей, сім’ї та
молоді провели урок в рамках Всеукраїнської акції «16
днів проти насильства» для учнів закладу провели урок
на тему: «Розірви коло, бо насильство це сміття», яке
треба виносити з дому». Дітям розповіли про види
насильства, показали тематичні відеоролики.

09.12.2019 р. в приміщені обласного КЗ
«Лозівський вищий коледж мистецтв» провели
правовий поєдинок «Фізики проти ліриків або
слідство ведуть знавці» в яких взяли участь
команди КЗ «Лозівський вищий коледж мистецтв
та Лозівської філії державного автомобільнодорожнього коледжу. Дітям було запропоновано
відповісти на правові питання, пограти в пантоміму
та гру «Правовими стежками».
09.12.2019 р. - в Барвінківському професійному
аграрному ліцеї провекдено захід для учнів на тему:
«Права дитини в Україні, протидія булінгу». Дітям
розповідали про види булінгу, показували ролики.

10.12.2019 р. в приміщені бюро відбулася екскурсія для
учнів 10 класу ЗЗО №1 смт. Сахновщина. У ході зустрічі
учні дізналися про структуру системи безоплатної правової
допомоги в Україні та її функції , роботу працівників бюро.
До участі в заході було запрошено працівника сектору
превенції Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській
області.
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10.12.2019 р. – в приміщені бюро відбулася екскурсія для
учнів 9 класу Близнюківського ліцею. Дітей ознайомили
про діяльність бюро, розповіли про професію юриста,
права та обов’язки дитини в Україні, які функції виконує
бюро. До участі у заході долучиласьі і директор
Близнюківського РЦСССДМ.

10.12.2019 року в приміщенні Первомайського МЦ
пройшов Всеукраїнський день БПД в рамках якого
відбувся День відкритих дверей на який були запрошені
представники ЗМІ, учні Лозівської ЗОШ № 11 яким
провели екскурсію центром, розповіли про діяльність та
завдання відділу. В продовження заходу пограли в гру
«Правова монополія» та «Правовими стежками або
правове доміно».

11.12.2019 в приміщенні Лозівського міськрайонного
суду Харківської області за участю учнів ЛНВК "ЗНЗДНЗ"№10 проведене постановче судове засідання, під
час якого школярі побували в ролі свідків, потерпілого
та обвинуваченого, а головув спражній суддя. Діти
отримали чудову змогу відчути себе справжніми
правниками. Після заходу, в якості заохочувального
подарунку директор центру подарувала їм солодку
Феміду.

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 відокремленим підрозділом Харківської обласної
організаціїВсеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;
- з Кегичівським районним відділом ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області
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):
З метою спільного обговорення нових законодавчих актів, вирішення проблемних питань,
які
виникають в громаді, центром та його відділами організовується проведення
комунікативних заходів – круглих столів, семінарів. У звітному періоді головними темами
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для обговорення були: питання булінгу, запобігання торгівлі людьми, пільги для учасників
бойових дій, проблеми зайнятості та професійної адаптації осіб з інвалідністю, відповідальне
батьківство та запобігання злочинності серед неповнолітніх.

01.10. 2019 року в Сахновщинській районній центральній бібліотеці працівниками відділу
«Сахновщинське БПД» спільно з головним спеціалістом відділу ДРАЦС ГТУЮ в
Харківській області для працівників та відвідувачів бібліотеки проведено круглий стіл на
тему : «Пільги учасників бойових дій».

25.09.2019 року начальником відділу "Лозівське бюро правової допомоги" Первомайського
МЦ з надання БВПД М.Демченко спільно з представиниками Центру соціальних служб
сімї, дітей та молоді, Первомайського відділу філії ДУ "Центр пробації" в Харківській
області та Централізованої бібліотечної системи в приміщенні ЦБС (ХАБ - комора) провели
круглий стіл на тему: "Відповідальне батьківство та запобігання злочинності серед
неповнолітніх".

05.12.2019 року в приміщенні Кегичівської районної філії Харківського обласного центру
зайнятості був проведений круглий стіл присвячений Міжнародному дню людей з
особливими потребами на тему: "Проблема зайнятості та професійної адаптації осіб з
інвалідністю. Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю".
Всього на виконання пункту 1.2.2 плану у звітному періоді проведено 6 заходів.
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Первомайський МЦ – 0
Барвінківське бюро – 1
Близнюківське бюро – 1
Лозівське бюро – 1
Сахновщинське бюро – 2
Кегичівське бюро – 1
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 ОМС на тему
«Запобігання та протидія насильству» та надіслано до 13 ОМС.
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
районними міськими,селищними радами на виконання прийнятих програм надання БПД ,
проводилось відповідне інформування партнерів.
1.2.6. Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання
правової допомоги територіальним громадам.
На території шести районів юрисдикції центру прийнято вісім місцевих програм з
надання безоплатної правової допомоги ,а саме в м.Лозова, Лозівському районі, сел.
.Близнгюки, Близнюківському районі, Барвінківському, Сахновщинському районах, смт.
Кегичівка .
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 - 55):
Бюро правової допомоги та відділами Центру у звітному періоді організовано
діяльність 55 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.
1.3.2. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції
України (за потреби):
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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 31.12.2019 р. укладено 7 контрактів з адвокатами на постійній основі та 5
договорів з адвокатами на тимчасовій основі. Адвокати ознайомлені з Порядком розподілу
справ серед адвокатів, які надають БВПД.
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):
- 16.10.2019 року поширено серед адвокатів, які співпрацюють з центром, інформацію про
пам’ятки для суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів щодо особливостей опитування
неповнолітніх потерпілих або свідків злочину.
- 01.11.2019 року до 29.11.2019 року адвокати, які співпрацюють з центром, та були залучені
до участі у запуску пілотного модулю “ Кабінет адвокатів БПД” (залучено 5 адвокатів) брали
участь у запуску пілотного проекту;
- 19.11.2019 року надано допомогу адвокатам, які співпрацюють з центром, у заповненні
заявок на участь у заході, організованому центром акредитації ВША НААУ “Земельні спори
фермерських господарств — судова практика”, що відбувся 21.112019 р. за адресою: м.
Харків, вул. Пушкінська,105 (взяли участь 3 адвоката);
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.
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) :
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:
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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):
25-26.10. 2019 року працівник центру та бюро взяли участь у тренінгу: «Внутрішнє
переміщення в Україні: гендерна чутливість локальних політик, юридичних інструментів та бізнеспрактик».

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):
24-25.10.2019 р. директор центру взяла участь в стратегічній сесії керівного складу
регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Луганської,
Сумської, Харківської областей.
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26.11.2019 р. директор центру взяла участь в стратегічній сесії керівного складу системи
надання безоплатної правової допомоги .
05-06.12.2019 р. представник центру взяв участь у презентації звіту ПРООН за результатами
дослідження доступності системи надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Луганській
областях в інформаційному агентстві Укрінформ, м. Київ.
12.12.2019 р. директор центру взяла участь в керівній раді директорів регіонального та
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Луганської Харківської
областей.
15-18.12.2019 року директор центру взяла участь у тренінгу для працівників системи
безоплатної правої допомоги «особливості надання допомоги постраждалим від домашнього та
гендерно зумовленого насильства», який проводився в м. Київ, в правовому клубі PRAVOKATOR .
19.12.2019 року фахівець центу та бюро взяли участь у тренінгу для працівників системи
надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: «Зміна підходів у роботі місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги до питань правопросвітництва,
комунікації та інтеграції» який проходив в м. Харків в правовому клубі PRAVOKATOR.

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 ресурснокомунікаційних платформ:
2.2.1. Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МРКП, підвищення
кваліфікації (кількість – 1):
Центром надано 2 пропозиції щодо участі працівників Центру у навчальних заходах, які
організовувались на базі правового клубу «Правокатор» (МРКП) в м. Харків протягом
звітного періоду.
2.2.2. 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/2327787320828723?__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)
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Протягом звітного періоду директор центру регулярно брала участь у засіданнях Керівної
ради.
3.1.2. Оприлюднення звіту про виконання Плану заходів Первомайського МЦ
(кількість – 1)
Інформаційна довідка щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з надання
БВПД на 3 квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги
у Харківській області на 2019 рік надіслана до РЦ для оприлюднення в строк до 10.11.2019
року.
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:
11.10.2019,
25.10.2019,
27.11.2019.,24.12.2019
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
четвертому 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):
04.12.2019 року працівники центру та бюро взяли участь у зустрічі фахівців з комунікації та
право просвітництва 5 областей із заступником директора Кординаційного центру з надання правової
допомоги, який курує напрям право просвітництва на тему: «Планування комунікативноправопросвітницького напряму на 2020 рік» в м. Харків в правовому клубі PRAVOKATOR.

3.3.3. Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-лайн
навчання) для персоналу МЦ (за потреби):
Проведено внутрішні навчання працівників Первомайського МЦ (в т.ч. за участі бюро
правової допомоги із застосуванням Скайп - зв’язку):
25.10.2019 року – проведено внутрішнє навчання з працівниками центру та бюро на тему:
“Порядок надання безоплатної правової допомоги”;
27.11.2019 — проведено внутрішнє навчання працівників центру та бюро на тему: “Порядок
розгляду звернень (скарг) громадян. Порядок надання БВПД за принципом
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екстериторіальності. Новели законодавства.”
26.12.2019 року – проведено внутрішнє навчання з працівниками центру та бюро на тему:
«Актуальні питання з земельного законодавства», які проводив представник відділу
містобудування архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради Харківської
області.

[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.
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 створено новий дистанційний пункт у
Барвінківському районі..
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 скайпконсультувань. Можливість проведення комунікативних заходів та подальше їх
висвітлення в ЗМІ. Ефективне використання робочого часу та раціональне
використання бюджетних коштів.
На виконання доручення КЦ здійснено аналіз таймінг робочого часу працівниками
центру.
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 IV
кварталі 2019 року постійно аналізувалось співвідношення надходжень звернень клієнтів до
центру між безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою, визначено
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найбільш поширені правові питання клієнтів Первомайського МЦ (див. п. 1.1.1 довідки) з
урахованням проведеного аналізу було розроблено право просвітні 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.
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 жовтня по 31 грудня 2019 року Первомайським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було
зареєстровано 1762 звернень клієнтів, з них 1642 особам було надано правову
консультацію, 120 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 118 рішень
про надання БВПД, з них видано 20 доручень адвокатам, винесено 100 наказів про
призначення працівника Центру для надання БВПД (представництво клієнта в суді або
складення процесуальних документів), прийнято та оплачено адвокатських актів - 18.
Винесено 2 накази про відмову в наданні БВПД і 2 накази про заміну надавача БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів:
№
з/п

1

Найменування відділу
МЦ
Відділ правової
інформації та
консультацій

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

602

538

64

0
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Відділ «Кегичівське
бюро»
Відділ «Барвінківське
бюро»
Відділ «Близнюківське
бюро»

177

174

3

0

149

132

17

0

136

128

8

0

5

Відділ «Лозівське бюро»

425

409

16

0

6

Відділ «Сахновщинське
бюро»

273

261

12

0

Разом по МЦ

1762

1642

120

0

2
3
4

Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:

інше цивільне

324

18,4 %

інше

305

17,3 %

сімейне

283

16,1 %

житлове

223

12,7 %

спадкове

148

8,4 %

земельне

143

8,1 %

соціальне забезпечення

102

5,8 %

трудове

93

5,3 %

адміністративне

59

3,3 %

виконання судових рішень

47

2, 6 %

неправове питання

32

1,8 %

медичне

3

0,2 %

Серед категорії «інші питання» (всього 305 звернень) питаннями є: з конституційного
права - 102 (33,4 %); з цивільно – процесуального права - 95 (31,2 %); з кримінально процесуального права – 38 (12,5 %); %); з пенсійного права - 36 (11,8 %); з кримінального
права - 16 (5,2 %) ; з податкового права - 12 (4 %); з міграційного права – 5 (1,6 %); з
військового права – 1 (0,3%).
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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) - 79 ( 67 %), особам з інвалідністю – 16
(13,5 %), ветеранам війни - 14 ( 11,9 %); внутрішньо переміщеним особам – 6 (5 %); діти,
які не належать до окремих категорій - 2 (1,7%); особи, які постраждали від домашнього
насильства – 1 (0,9%).
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний
період було:
Здійснено 26 виїздів мобільних пунктів, з них 25 виїздів – до старостинських округів
та сільських/селищних рад, 1 виїзд – для надання адресної допомоги.
та забезпечено діяльність 55 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 106
осіб, з яких:
- 61 особі - під час роботи мобільних консультаційних пунктів надано правові
роз’яснення, консультації.
- 45 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.
 13 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та з 2
організаціями налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
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опрацьовано 18 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
проведено 153 правопросвітницьких заходи;
розміщено у ЗМІ 40 матеріалів з питань захисту прав людини ;
надано 23 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

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)

1

Разом по МЦ, в т. ч.:

26/61

55/ 45

13

153

23

2

Первомайський МЦ

4/7

11/6

13

36

9

3

Відділ «Барвінківське
БПД»

5/7

6/5

0

13

0

4

Відділ «Близнюківське
БПД»

3/7

9/8

0

24

7

5

Відділ «Кегичівське БПД»

5/11

12/9

0

30

0

6

Відділ «Лозівське БПД»

4/8

8/8

0

25

2

7

Відділ «Сахновщинське
БПД»

5/21

9/9

0

25

5

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
правопросвітниць
ких заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронни
х сервісів
МЮ
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