
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Первомайським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  річного  плану діяльності  на 2017 рік  

у  I кварталі 

 

ЗМІСТ: 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex-officio до 

моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

  



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

[1.1.]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

 

Завдання 1: Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

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

що проводяться Урядом України. 

Захід 1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що 

викликають найбільший резонанс серед населення територіальних громад, зокрема: 

об'єднання територіальних громад, надання додаткових повноважень ОМС в галузі 

земельних ресурсів, в сфері надання адміністративних послуг тощо (формування та 

підтримка в актуальному стані «карти правових потреб») (кількість  запланованих 

заходів – 1) 

На виконання планів  роботи  здійснено Аналіз потреб громад,який зафіксовано   у 

розділі 3 Звіту за результатами аналізу ситуації щодо забезпечення права на безоплатну 

первинну правову допомогу та спроможності органів місцевого самоврядування до 

утворення спеціалізованих установ/залучення осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги Первомайського МЦ станом на 10.03.2017 року. 

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/0B7RYHXpEc48OV1p4UTdobjk2dzQ  

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у І 

кварталі 2017 року визначено найбільш поширені  правові питання клієнтів  

Первомайського МЦ. 

 КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ : 

 

 
 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНА КАРТА  ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ( відповідно до звернень, 

які надійшли в I кварталі до Первомайського МЦ   

https://drive.google.com/drive/folders/0B7RYHXpEc48OV1p4UTdobjk2dzQ


 
     

Захід 1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової 

аудиторії громадян, інших право просвітницьких заходів, розробка інформаційних 

матеріалів (зокрема, заходів, присвячених Дню ратифікації Конвенціїї ООН про права 

дитини, Всесвітньому дню прав споживачів, Всеукраїнському дню працівників 

культури, Всесвітнього дня соціальної справедливості,  Дня Соборності України, та 

ін.), в тому числі спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами та організаціями ГО тощо, 

спрямовані на найактуальніші питання життя громад, зокрема, розширення кола осіб, 

які мають право на БВПД, захисту прав споживачів, запобігання домашнього 

насильства, дискримінації, щодо соціального захисту, гарантій діяльності професійних 

спілок тощо (кількість запланованих  заходів – 24, хронологія відповідно до Плану): 

16.03.2017 року представник Центру взяв участь у зборах членів Лозівської міської 

профпілкової організації працівників освіти і науки. Присутнім роз'яснений порядок 

надання безоплатної правової допомоги, висвітлено інші напрями діяльності 

Первомайського МЦ, зокрема проведення правопросвітницьких заходів у закладах освіти. 

Серед вчителів поширені візитівки та буклети Центру. 

20.01.2017 року, з нагоди Дня Соборності України, представником Первомайського МЦ 

спільно зі спеціалістом Лозівського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ у Харківській області та юристом центру зайнятості  проведено 

семінар із працівниками Лозівського міськрайонного центру зайнятості на тему «Україна 

соборна». Присутнім висвітлено історію впровадження в Україні цієї пам'ятної дати, та 

роз'яснена суть поняття соборної держави. Також колектив Центру зайнятості 



проінформовано про нещодавні зміни до Закону України "Про безоплатну правову 

допомогу" в частині розширення доступу громадян до правосуддя. В свою чергу, 

представник відділу ДРАЦС донесла до присутніх інформацію про пілотні проекти, які 

зараз реалізуються Міністерством Юстиції України. 

15.03.2017 року до  Дня захисту прав споживачів Первомайським місцевим центром 

проведено семінар у приміщенні Лозівської центральної районної бібліотеки за участі 

працівників ЦБС, сільських бібліотекарів Лозівського району та представників громади м. 

Лозова на тему: "Споживач і його права". В бібліотеці поширено інформаційні матеріали – 

візитівки Центру та буклет «Право споживача на обмін товару неналежної якості» 

15.03.2017 Представником Первомайського МЦ проведено семінар до Всесвітнього дня 

захисту прав споживачів – із соціальними працівниками ввідділення №2 Територіального 

центру соціального обслуговування Лозівської міської ради. Тема: "Право споживача на 

обмін товару неналежної якості ". Серед присутніх поширено тематичні інформаційні 

матеріали. 

 

   

18.01.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено семінар на 

тему «Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам» для переселенців, 

які проживають на територій Первомайщини в приміщенні Первомайського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

19.01.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги»  спільно з начальником 

Первомайського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у 

Харківській області провели семінар в приміщенні Первомайської районної громадської 

організації «Союз Чорнобиль України», зокрема, були висвітлені питання порядку надання 

БПД для інвалідів та малозабезпечених осіб, з урахуванням нещодавніх змін до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», а також питання соціального захисту 

інвалідів. Представником відділу ДРАЦС надані роз’яснення щодо сервісів Міністерства 

юстиції України. 

15.03.2017 р. - до Всесвітнього дня захисту прав споживачів у у Первомайській міській 

бібліотеці відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено семінар для жителів 

міста Первомайський на тему «Права і обов’язки споживача», присутні після виступу 

юриста МЦ отримали консультації та правові роз'яснення. Також в бібліотеці поширено 

буклети Центру. 

20.02.2017 року відділом «Лозівське  бюро правової допомоги» в приміщенні 

Первомайського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели 

засідання круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню соціальної справедливості, на 

тему: «Ми різні – ми рівні», з метою визначення можливостей та напрямів для вирішення 

правових питань громади м. Первомайський. У заході взяли участь представники міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, посадові особи Первомайського 

міськрайонного відділу з питань пробації та Первомайської міської ради, представники 

громадськості. Під час заходу обговорили питання правового захисту дітей, збереження 



сімейних стосунків та соціальних зв’язків у громаді та координації зусиль у проведенні 

правопросвітницької діяльності в місті. 

08.02.2017 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» проведено  

семінар щодо забезпечення прав інвалідів на безоплатну правову допомогу, пільги та 

соціальний захист - з членами ГО "Барвінківське районне товариство інвалідів", поширено 

інформаційні матеріали центру. 

   

06.03.2017 року керівник відділу «Барвінківського бюро правової допомоги» провів 

робочу зустріч із налагодження співпраці, щодо забезпечення права на забезпечення 

доступу до БПД дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть 

стати або стали жертвами насильства в сім’ї в службі у справах дітей, молоді та спорту 

Барвінківської РДА. Обговорили також проблемні правові питання, з якими стикаються 

співробітники служби справах дітей під час їх діяльності, зокрема практичні кроки, що 

реалізуються державними установми з метою попередження насильства в сім’ї. Також 

поширено інформаційні матеріали. 

15.03.2017 року відділом  «Барвінківське бюро правової допомоги» проведено 

семінар до Всесвітнього дня захисту прав споживачів на тему: «Як покупцеві захистити 

свої права: порядок обміну і повергнення якісного і неякісного товару, гарантійний термін» 

– у Барвінківській районній бібліотеці. Поширено тематичні буклети. 

24.03.2017 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги»  проведено 

семінар на тему: «Новели законодавства» із членами Барвінківської районної профспілкової 

організації працівників освіти. Проінформовано порядку надання безоплатної правової 

допомоги, змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», також обговорили 

питання гарантій діяльності професійних спілок згідно законодавства України. Поширено 

інформаційні матеріали Центру. 

18.01.2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» з метою 

розширення доступу до безоплатної правової допомоги інвалідів та інших соціально-

вразливих категорій населення, проведена лекція з особами, які перебувають на обліку та 

відвідувачами Близнюківського територіального центру соціального обслуговування на 

тему: «Реформа медицини в Україні». Поширені інформаційні матеріали центру. 

 

   



01.02.2017 року в Близнюківському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді спільно фахівцем центру Близнюківського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Філяк О.В, інспектором Близнюківського районного сектору з 

питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Соловйовим Ю.А., заступником 

начальника  відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» Тищенко Л.О.. проведено 

семінар з особами, які перебувають на обліку сектору з питань пробації. Тема: «Захист прав 

людини». 

   

15.03.2017 відбулась зустріч заступника начальника відділу «Близнюківське бюро 

правової допомоги»  із членами ГО «Союз Чорнобиль України». Обговорені питання 

забезпечення прав інвалідів на безоплатну правову допомогу, порядок надання такої 

допомоги, а також питання, що стосуються пільг та соціального захисту вказаної категорії 

громадян. Щодо. Підсумком зустрічі була домовленість про подальшу співпрацю та 

поширення інформаційних матеріалів для членів ГО.  

15.03.2017 року в Близнюківській районній бібліотеці за участі працівників бідліотеки та 

жителів селища проведено семінар на тему: «Захист прав споживачів». Представником 

відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» роз’яснено присутнім права та 

обов’язки споживача, порядок обміну товару належної якості та порядок повернення 

неякісного товару. Повідомлено, що за правовою допомогою в разі порушення прав та 

законних інтересів громадян можна звернутися до Бюро правової допомоги. 

03.02.2017 року  відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» проведено 

семінар на тему: «Права інвалідів та засоби їх захисту» для членів ГО Сахновщинське 

районне об’єднання інвалідів «Союз Чорнобиль України». Серед присутніх поширено 

буклети Центру. 

Відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» 20.02.2017 року  з метою  

обговорення питань  правового та соціального захисту дітей, осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та з метою визначення актуальних правових проблем 

громади проведено круглий стіл, до  Всесвітнього дня соціальної справедливості на тему: 

«Державний захист – кожному» – за участі посадових осіб Сахновщинського районного 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, управління 

праці та соціального захисту населення, територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг ) та районного центру зайнятості. На засіданні 

обговорено питання державного соціального захисту громадян і надання допомоги, в т.ч. 

правової, безробітним, малозабезпеченим особам. 

07.02.2017 року Відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» проведено 

бесіду, на тему: «Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок» з 

працівниками Сахновщинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану ГТУЮ у Харківській області. Також поширено буклети, розроблені відділами 

Первомайського місцевого центру з надання БВПД. 

15.03.2017 року Відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» у 

Сахновщинській центральній районній бібліотеці проведено круглий стіл на тему : «Захист 

прав споживачів в Україні». Учасники заходу обговорювати питання щодо передбачених 

законодавством України гарантій якості товарів і послуг, які надаються громадянам, 

практику вирішення проблем при придбанні товарів неналежної якості тощо. Серед 



учасників круглого столу поширено інформаційні матеріали підготовлені працівниками 

Первомайського МЦ до Всесвітнього дня захисту прав споживачів. 

 

   

16.01.2017 року – Відділом «Кегичівське бюро правової допомоги »проведено бесіду з 

колективом та відвідувачами Кегичівського відділу обслуговування громадян  

Красноградського об’єднаного УПФУ  на тему «Новини законодавства». Крім того, 

присутнім надано інформацію щодо порядку звільнення  в зв’язку з скороченням штатів. 

Залишено для поширення серед населення району буклети Первомайського МЦ. 

16.02.2017 р. – Відділом «Кегичівське бюро правової допомоги проведено зустріч-

інформування з представниками Кегичівського районного комітету профспілки 

«Працівники Агропромислового комплексу» на тему: «Гарантії діяльності професійних 

спілок», також роз’яснені зміни до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 

15.03.2017 р. - до Всесвітнього дня захисту прав споживачів Відділом «Кегичівське 

бюро правової допомоги у Кегичівській центральній районній бібліотеці проведено 

семінар на тему «Право на якість товарів і послуг». Участь у заході взяли працівники 

бібліотеки та зацікавлені жителі селища. В бібліотеці залишено для читачів буклети 

Центру. 

 

   

 

20.03.2017 р. Відділом «Кегичівське бюро правової допомоги до Всеукраїнського дня 

працівників культури проведено семінар на тему: «Правова культура та правова освіта 

громадян-складові правової спроможності громади» - з членами Кегичівської районної 

профспілкової організації працівників культури. Також розглянуто питання гарантій 

діяльності професійних спілок. 

 

Також, на виконання цього пункту річного плану діяльності, Первомайським МЦ 

розроблений буклет на тему: «Права споживача у разі придбання товару неналежної 

якості»: 



 
 

Крім того, в цьому напрямку в  І квартал 2017 року Первомайським МЦ проведено 

наступні правопросвітницькі заходи  поза планом  : 

06.01.2017 року відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з колективом Сахновщинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, на тему: «Право – регулятор життя людини», в ході якої обговорено зміни до 

закону України «Безоплатну правову допомогу». Поширені буклети на правову тематику. 

11.01.2016 року, у складі мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, разом з 

представником Центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді Лозівської районної 

державної адміністрації керівник Первомайського МЦ відвідала сім’ї, які перебувають у 

складних життєвих умовах, в селах Царедарівка та Катеринівка Лозівського району, 

провела бесіду з посадовими особами Катеринівської сільської ради. Темою обговорення 

були зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», розширення кола осіб, 

які отримали доступ до правосуддя;залишено інформаційно-довідкові матеріали. 

17.01.2017 року відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» провела бесіду з 

бібліотекарями Сахновщинської ЦБС - обговорено зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо розширення кола осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, а також шляхи посилення правової спроможності громади. 

17.01.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» спільно з директором 

Первомайського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та директором 

Первомайського краєзнавчого музею провели урок права для дітей в приміщенні 

Первомайського краєзнавчого музею, висвітлені питання: та обов’язків неповнолітніх, 

поняття захисту прав людини і безоплатної правової допомоги. 

17.01.2017 року відбулася зустріч представника відділу «Кегичівське  бюро правової 

допомоги» з завідувачем сектором у справах молоді та спорту Кегичівської РДА.  

Розглядались актуальні питання отримання громадянами правової допомоги, обговорили 

також проблеми, що виникають при виконанні професійних обов’язків, та як їх вирішувати. 

23.01.2017 року у відділі з питань надання адміністративних послуг Кегичівської РДА 

відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги» із колективом проведено бесіду щодо 



змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та про порядок оскарження 

дій державного реєстратора. 

 

   

27.01.2017 року відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» проведено 

правовий діалог з дітьми, відвідувачами Сахновщинської дитячої бібліотеки на тему: «Твій 

вік – твої права». Надано для використання в роботі працівниками бібліотеки інформаційні 

матеріали бюро правової допомоги.  

27.01.2017 року відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги» проведена 

правоосвітня бесіда з керівником Слобожанської бібліотеки (філії) та підлітками. 

Висвітлені питання щодо прав та обов’язків неповнолітніх, поняття безоплатної правової 

допомоги, в приміщенні бібліотеки поширено буклети відповідної тематики. 

06.02.2017 року відділом «Близнюківське  бюро правової допомоги» провежено 

семінар із працівниками Близнюківського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, обговорено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

та порядок надання безоплатної правової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

07.02.2017 року відділом «Близнюківське  бюро правової допомоги» Людмила 

Тищенко провела семінар із працівниками управління соціального захисту населення 

Близнюківської РДА, обговорено проблемні питання надання пільг учасникам АТО та 

зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у зв'язку з чим учасники 

АТО можуть звертатися до бюро за вторинною правовою допомогою не тільки з питань 

пов’язаних із захистом їх соціальних гарантій, а з будь-яких інших. 

 

     

14.02.2017 року відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги»  взяв участь в 

проведенні громадських читань в приміщенні Кегичівської центральної районної 

бібліотеки, присутнім доведені зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» щодо категорій осіб, які мають право на БВПД, поширено буклети 

Первомайського МЦ. 



14.02.2017 року відділом «Близнюківське  бюро правової допомоги» проведено 

семінар із працівниками служби у справах дітей Близнюківської РДА, обговорили зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Також звернули увагу на те, що діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинились у складних життєвих 

обставинах є категорією осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

02.03.2017 року відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги» проведено семінар 

із працівниками сектору державної реєстрації Близнюківської РДА, темою якого стало 

обговорення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Акцентовано 

увагу, що відтепер право на БВПД мають внутрішньо переміщені особи, а учасники АТО 

можуть звертатися за отримання вторинної правової допомоги з будь-яких правових 

питань. 

02.03.2017р. — у Кегичівському районному відділі державної виконавчої служби ГТУЮ 

у Харківській області відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги» проведено 

робочу зустріч щодо вирішення типових проблемних питань громади. В приміщенні ДВС 

також було поширено буклети Центру.  

 

   
 

11.03.2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва Первомайського 

місцевого центру з надання БВПД провів бесіду щодо порядку надання безоплатної 

правової допомоги з членами спілки ветеранів-працівників освіти. Присутніх було детально 

проінформовано про напрями діяльності Центру, а також поширено візитівки 

Первомайського МЦ. 

Виїзд у складі мобільної бригади соціально-психологічної допомоги за участі 

представників Первомайського МЦ, Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та 

молоді, служби у справах дітей Лозівської РДА, здійснено 15.03.2017 – в с. Кінне 

Лозівського району. Відвідані сім'ї, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, сім'я 

учасника АТО, місцевий ФАП, Кінненська сільська рада (голова сільської ради Лантух 

В.І.); всі бажаючі отримали правові роз'яснення та інформацію про діяльність Центру. 

15.03.2017 року у приміщенні Лозівської районної бібліотеки представником 

Первомайського МЦ проведено бесіду з сільськими бібліотекарями району, в ході якої 

обговорено поняття "об'єднана територіальна громада" та порядок проведення реформи 

місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, детально зупинились на посадових 

обов'язках старости об'єднаної територіальної громади. 

23.03.2017 року відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з працівниками дитячої бібліотеки з питань отримання БПД. Під час заходу 

поширено інформаційні буклети МЦ. 

28.03.2017 З посадовими особами Лебедівської сільської ради Сахновщинського району 

відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» проведено правовий діалог на 

тему: «Зміни порядку державної реєстрації права власності на землю». 



28 березня 2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено 

семінар з питань порядку надання БПД в приміщенні Первомайської районної 

профспілкової організації працівників культури. 

28.03.2017 року з працівниками Сахновщинського РВ ДВС відділом «Сахновщинське  

бюро правової допомоги» проведено зустріч-інформування про порядок надання БПД. 

30.03.2017 року  з колективом відділу у Барвінківському районі ГУ Держгеокадастру у 

Харківській області відділом «Барвінківське  бюро правової допомоги» проведено 

семінар з питань надання безоплатної правової допомоги. 

 

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

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

(кількість запланованих  заходів – 1): 

08.02.2017 р відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги» у Кегичівському 

районному центрі зайнятості проведено семінар із фізичними особами-підприємцями за 

участі представників Кегичівського відділу обслуговування громадян Красноградського 

об’єднаного УПФУ, управління праці та соціального захисту населення при Кегичівській 

РДА та спеціаліста Південної ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби на тему: «Порядок 

укладення фізичними особами – підприємцями трудового договору з громадянами, які 

приймаються на роботу за наймом».. Обговорено питання змін до Закону України Про 

безоплатну правову допомогу». Також розглянуто питання про отримання ліцензії на 

діяльність у сферах, що підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства. 

 

   

Крім того, в цьому напрямку поза планом на І квартал 2017 року представниками 

Первомайським МЦ проведено наступні спільні заходи/представники 

Первомайського МЦ взяли участь у наступних заходах: 

10.01.2017 року керівник Первомайського МЦ взяла участь у семінарі-тренінгу, який 

відбувся у приміщенні управління соціального захисту населення Лозівської міської ради 

для посадових осіб структурних підрозділів міської ради, соціальних працівників, 

представників державних органів, які постійно працюють з внутрішньо переміщеними 

особами та проінформувала присутніх про внесення змін до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо розширення кола осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Керівником 

центру поширено інформаційно-довідкові матеріали з актуальною інформацією з питань 

надання та отримання безоплатної правової допомоги. 

25.01.2017 року представником відділу «Близнюківське  бюро правової допомоги» 

взяла участь у засіданні круглого столу на тему: «Як я виховую власну дитину». 

Учасниками заходу були також представники відділу освіти, молоді та спорту 

Близнюківської РДА, керівництво Будинку дитячої та юнацької творчості, вихованці та 

відвідувачі дитячих та молодіжних гуртків, головний редактор Близнюківської районної 

газети «Нове Життя». Представник бюро розповіла присутнім про те, які права та обов’язки 

батьків визначені чинним законодавством, які нормативно-правові акти визначають права 

дитини та яку відповідальність несуть батьки за невиконання обов’язку виховання дітей. 

 



   

08.02.2017 року представник відділу «Близнюківське  бюро правової допомоги» взяла 

участь у семінарі, організованому представниками Благодійний Фонду «Карітас Харків» в 

приміщенні Близнюківського районного центру зайнятості - на тему: «Запобігання 

нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці». Представник 

бюро розповіла про діяльність бюро, його завдання та функції, звернула увагу на те, що 

завдяки змінам до законодавства про безоплатну правову допомогу розширено обсяг 

соціально вразливих категорій населення, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. На заході були також присутні представники громадської організації «Союз 

Чорнобиль», учасники АТО та представники структурних підрозділів Близнюківської РДА, 

зокрема, Близнюківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

17.02.2017 року представник відділу «Сахновщинське  бюро правової допомоги» 

взяла участь у спільному з колективом управління праці та соціального захисту 

Сахновщинської РДА семінарі. Тема обговорення: «Порядок отримання безоплатної 

правової допомоги». 

 

   
 

22.02.2017 в приміщенні служби у справах дітей Близнюківської РДА відділом 

«Близнюківське  бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч за участю 

представника Близнюківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області, 

головного спеціаліста-юрисконсульта Близнюківської РДА, на якій обговорювали питання 

щодо посилення правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особлива увага приділялась категоріям дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Метою проведення зустрічі було посилення захисту прав та свобод 

неповнолітніх та попередження вчинення насильства. Підсумком проведення зустрічі стала 

домовленість про проведення у подальшому спільних правопросвітницьких заходів. 

07.03.2017 року відділом «Кегичівське  бюро правової допомоги» проведено круглий 

стіл на тему: «Аспекти об’єднання територіальних громад»  з метою визначення правових 

питань громади та обговорення змісту основних реформ, що проводяться Урядом України, 



зокрема об’єднання територіальних громад. Участь у заході взяли посадові особи 

Кегичівської РДА, Кегичівської селищної ради та представник місцевого ЗМІ. 

 

1.1.4. Проведення тематичних круглих столів, семінарів з ГО, волонтерами, ОМС, 

БФ тощо з найактуальніших питань життя громад, зокрема, розширення кола осіб, 

які мають право на БВПД,  захисту прав учасників АТО та внутрішньо переміщених 

осіб, щодо соціального захисту тощо (кількість запланованих  заходів – 3): 

30.01.2017 року в приміщенні Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

відбулось засідання круглого столу на тему: «Посилення правової спроможності громад»,  

за участі запрошених представників громадських організацій учасників АТО міста Лозова 

та Лозівського району, представників управлінь соціального захисту Лозівської міської 

ради та Лозівської РДА та Лозівських міського та районного центрів соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді. Основна теза обговорення - шляхи посилення правової спроможності 

громади. Перед усім учасники заходу обговорили суть поняття правової спроможності 

громад, були також висвітлені питання змін до Закону України "Про безоплатну правову 

допомогу", зокрема тих, що стосуються розширення доступу до безоплатної вторинної 

правової допомоги для учасників АТО. Було відведено час і для обговорення напрямів 

співпраці Центру з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями. Також було згадано типові питання, з якими до Центру звертаються 

громадяни, в тому числі учасники бойових дій, висвітлені нові позитивні практики 

вирішення проблем громади центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

   

 

16.03.2017 року відділом «Барвінківське  бюро правової допомоги» проведено 

круглий_стіл на тему: «Актуальні правові проблеми соціально вразливих категорій 

населення Барвінківщини» з метою визначення проблемних питань громади та 

напрацювання кроків для їх вирішення - за участі представників громадської організації 

ветеранів Барвінківського району, ГО Барвінківська районне товариство інвалідів, місцевої 

козацької громадської організації та учасників АТО. 

16.01.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» за участі 

представників Сахновщинської селищної ради, Сахновщинської РДА, Сахновщинського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління праці та 

соціального захисту населення Сахновщинської РДА, ГО «Суспільна служба України» 

проведено круглий стіл на тему «Надання безоплатної правової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам». Основним завданням учасників круглого столу було вирішення 

соціальних та економічних проблем внутрішньо переміщених осіб в Сахновщинському 

районі, а також зміцнення механізмів адаптації для покращення їхнього життя в районі, в 

тому числі через співпрацю з органами державної влади, підприємствами, установами та 

організаціями району, а також шляхом надання переселенцям необхідного обсягу правової 

допомоги для захисту їх прав та законних інтересів. 

 



   

Крім того,  Первомайським МЦ поза планом проведено наступні комунікативні та 

право просвітницькі заходи в цьому  напрямку: 

01.02.2017 начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» взяла участь 

у семінарі-нараді з керівниками органів місцевого самоврядування, провела бесіду на тему : 

«Шляхи посилення правової спроможності громади».  

07.02.2017 року представник Первомайського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провів тренінг у приміщенні управління праці та соціального 

захисту Лозівської районної державної адміністрації з посадовими особами сільських та 

селищних рад Лозівського району (секретарями та соціальними працівниками) в селі 

Катеринівка. Лозівського району на тему : "Організація надання безплатної правової 

допомоги - шлях до посилення правоспроможності громад". Учасникам заходу були 

роз'яснені поняття первинної та вторинної правової допомоги, проінформовано про форми 

організації надання безоплатної первинної правової допомоги у територіальних громадах, 

проіллюстровано на прикладах діяльність Первомайського місцевого центру з надання 

БВПД, обговорено порядок та умови надання БПД. 

09.02.2017 року в приміщенні Лозівської районної державної адміністрації відбулось 

засідання круглого столу, організованого БФ "Карітас" з метою реалізації проекту 

"Підтримка діяльності мережі консультаційних центрів для людей, що потерпіли від 

торгівлі людьми" в рамках співпраці з Лозівським районним центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді. Учасниками заходу стали представники структурних підрозділів 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, державних установ, в тому числі 

Первомайського МЦ. Темою розмови,серед інших питань,стала важливість надання 

підтримки, в тому числі правової ,особам,які її потребують. Представник центру 

скористалась можливістю нагадати присутнім про умови та порядок надання безоплатної 

правової допомоги у місцевому центрі. 

 

   

13.02.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено  круглий 

стіл на тему: «Шляхи вирішення правових проблем соціальної вразливих категорій 

населення» за участі представників Кегичівських районних громадських організацій 



інвалідів, ветеранів війни та представників Кегичівського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. Мета заходу: визначення актуальних правових проблем 

громади та вироблення алгоритму співпраці для їх вирішення. Досягнуто домовленості про 

проведення спільних правопросвітницьких заходів для населення Кегичівського району та 

продовження подальшої оперативної комунікації для вирішення нагальних питань 

співпраці. 

15.03.2017 відбулась зустріч-інформування заступника начальника  відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги» із керівниками ГО «Союз Чорнобиль 

України» Подушко В.А. та Близнюківської районної організації інвалідів «Союз організацій 

інвалідів України» Архиповим В.П. В ході заходу обговорені питання забезпечення прав 

інвалідів на безоплатну правову допомогу, порядок надання такої допомоги, а також 

питання, що стосуються соціального захисту вказаної категорії. Підсумком зустрічі була 

домовленість про подальшу співпрацю.  

30 березня 2017 року  відділом «Лозівське бюро правової допомоги» було 

проведено круглий стіл  на тему: «Шляхи вирішення правових проблем соціальної 

вразливих категорій населення», з метою визначення типових проблемних питань громади 

м. Первомайський за участі представників Первомайського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Первомайської міської ради, Первомайського 

міськрайонного відділу з питань пробації, Первомайських міських організацій інвалідів та 

ветеранів війни, управління соціального захисту Первомайської міської ради. 

 

   

1.1.5. Проведення правопросвітницьких заходів спільно з відділами, секторами з 

питань пробації – для осіб. які перебувають на обліку (кількість запланованих  заходів – 

3): 

06.02.2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва Первомайського 

МЦ, спільно зі спеціалістами з питань соціальної роботи із суб'єктами пробації, провів 

семінар на тему: «відновлення втраченого або зіпсованого паспорту громадянина України» 

з особами, які перебувають на обліку Лозівського міськрайонного відділу з питань пробації 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції. Окрім інформації про порядок надання БПД, 

присутнім роз'яснені кроки для відновлення втраченого або зіпсованого паспорту 

громадянина України. 

17.01.2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено  бесіду 

з особами, які перебувають на обліку Близнюківського районного сектору пробації на тему:  

«зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Присутнім також розкриті 

питання оформлення спадщини, субсидії, наслідки не сплати аліментів, що призначені 

рішенням суду. Поширено буклети Центру. 

06.03.2017 р. відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено семінар на 

тему: «Порядок забезпечення житлом в Україні» зустріч з особами, які перебувають на 

обліку Кегичівського районного сектору з питань пробації. Присутнім роз'яснено порядок 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB?source=feed_text&story_id=1861928497414610


надання БПД, порядок надання соціальної допомоги та соціального житла 

малозабезпеченим. 

Крім того, поза планом проведено наступні заходи в цьому напрямку: 

01.03.2017 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги»  проведено бесіду 

з питань надання БПД та спільний прийом осіб, які перебувають на обліку Барвінківського 

районного сектору з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального  управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. 

07.03.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги»  проведено 

правовий діалог з питань змін до закону України «Про безоплатну правову допомогу » з 

особами, які перебувають на обліку Сахновщинського районного сектору пробації. Під час 

заходу поширено інформаційні матеріали бюро. 

21 березня 2017 року в приміщенні Близнюківського бюро правової допомоги спільно з 

інспектором Близнюківського районного сектору пробації Соловйовим Ю.А. відділом 

«Близнюківське бюро правової допомоги» проведено бесіду з особами, які перебувають 

на обліку на тему: «Порядок захисту прав споживача в Україні».  

 

   

Завдання 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. Наповнення  та актуалізація даних  щодо   мережі стейкхолдерів Центру, 

укладення меморандумів про співпрацю (в т.ч. з райониими центрами зайнятості) 

(кількість запланованих  заходів – 3): 

Актуалізація даних щодо мережі стейкхолдерів центру (1-й захід) здійснюється 

Первомайським МЦ у вигляді реєстрі суб’єктів надання БППД по кожному району, які 

10.03.2017 року як частина звіту за результатами аналізу ситуації щодо забезпечення права 

на безоплатну первинну правову допомогу та спроможності органів місцевого 

самоврядування до утворення спеціалізованих установ/залучення осіб приватного права до 

надання безоплатної первинної правової допомоги завантажено за розпорядженням КЦ. 

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/0B7RYHXpEc48OV1p4UTdobjk2dzQ  

Центром протягом звітного періоду укладено 8 (вісім,з них позапланових -5)угод про 

співпрацю:  

- з Лозівською спілкою учасників АТО (30.03.2017); 

- з Лозівською міськрайонною громадською організацією "Центр громадських ініціатив 

"Народна дія" (02.03.2017); 

- з Барвінківським районним центром зайнятості (21.02.2017); 

- з Сахновщинським районним центром зайнятості (17.02.2017); 

- з Кегичівським районним центром зайнятості (01.02.2017); 

- з Сахновщинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(20.02.2017); 

- з Кегичівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(17.02.2017); 

- з Барвінківським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(28.03.2017) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7RYHXpEc48OV1p4UTdobjk2dzQ


 

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,  спрямованих на удосконалення надання 

ними БПД, підвищення рівня правової поінформованості (кількість запланованих  

заходів – 3): 

16.02.2017 року, з метою розвитку мережі партнерів Центру, директор Первомайського 

місцевого центру з надання БВПД та заступник начальника відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб'єктами надання БППД провели робочу зустріч із головою громадської 

організації "Центр громадських ініціатив "Народна дія", депутатом Лозівської районної 

ради Інкіним М.В. Гостя було ознайомлено із завданнями та напрямками роботи 

Первомайського МЦ, в свою чергу, очільник ГО розповів про діяльність громадської 

організації у регіоні. Досягнуто домовленості про розширення подальшої співпраці шляхом 

укладення Меморандуму та проведення спільних заходів - виїзних прийомів громадян у 

сільських радах району, спільних правопросвітницьких та комунікативних заходів у 

громаді , співробітництва у розробці та прийнятті Програми надання безоплатної правової 

допомоги населенню Лозівського району та міста Лозова. 

30 березня 2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч, з метою налагодження довготривалої співпраці та розвитку мережі партнерів та 

незалежних провайдерів надання БПД - з керівником районного добровільного об’єднання 

«Асоціація органів місцевого самоврядування Первомайського району» Фатєєвим В.П. 

Досягнуто домовленість у подальшій співпраці у поширенні сільським жителям інформації 

про бюро правової допомоги, у проведенні виїзних прийомів на території сільських рад. 

16.03.2017 року у малій залі засідань Сахновщинської райдержадміністрації керівник 

відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» взяла участь у засіданні ініціативної 

групи за участю представників ГО «Суспільна служба України» та Міжнародного конгресу 

захисту прав і свобод людини в Харківській області. Учасникам заходу представником 

бюро роз’яснено порядок надання БПД за законодавством та порядок перереєстрації 

статутів громадських організацій згідно нових вимог податкового законодавства. 

 

   

 

Крім того, поза планом, з метою налагодження та розширені співпраці з 

партнерами, Первомайським МЦ проведені наступні комунікативні запходи: 

05.01.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

робочу зустріч з начальником сектору державної реєстрації Сахновщинської РДА - 

обговорено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо 

розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

06.01.2017 року відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено робочі 

зустрічі з керівником відділу містобудування, житлово-комунального господарства, 

розвитку інфраструктури та цивільного захисту Сахновщинської РДА та керівником 

Сахновщинського районного центру служби для сімї дітей та молоді, в ході яких 



обговорено зміни до закону України «Безоплатну правову допомогу». Поширені буклети на 

правову тематику. 

11.01.2016 року, керівник Первомайського МЦ провела бесіду з посадовими особами 

Катеринівської сільської ради щодо розширення кола осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до змін до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». 

 

   

13.01.2017 року відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч з керівництвом Сахновщинського районного сектору Державної міграційної служби 

України, обговорено зміни до закону України «Про безоплатну правову допомогу» в 

частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Залишено для подальшого поширення буклети Первомайського місцевого центру з надання 

БВПД. 

20.01.2017 року представником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч за участі представників служби у справах дітей, управління праці 

та соціального захисту Кегичівської РДА та Кегичівського районного центру зайнятості. 

Присутніх проінформовано щодо змін до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Також було приділено увагу щодо змін до Положення про прийомну сім’ю, 

обговорено питання співпраці у забезпеченні доступу до БПД жертв насилля в сім'ї та дітей, 

які опинились у складних життєвих обставинах. 

24.01.2017 року відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч із посадовими особами Олійниківської сільської ради щодо вирішення правових 

питань, основних проблем громад, роз'яснення змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України, зокрема надано інформацію про порядок створення органів 

самоорганізації населення. 

25.01.2017 року представником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

проведено робочі зустрічі з в.о. керуючого філії Харківського обласного правління АТ 

"Ощадбанк", з керівництвом ТОВ "Кегичівське ХПП" та ТОВ АФ "Союзагро щодо змін до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Поширено буклети центру. 

   
 



26.01.2017 року головним спеціалістом відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч із посадовими особами Тавежнянської сільської ради. 

26.01.2017 року відбулась робоча зустріч представника відділу «Кегичівське бюро 

правової допомоги» з головою Слобожанської селищної ради Кегичівського району, 

розглянуті питання змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та порядку 

отримання статусу члена сім`ї загиблого відповідно до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Поширено буклети центру.  

31.01.2017 року відбулась зустріч представника відділу «Сахновщинське бюро 

правової допомоги» із головою Розсохуватської сільської ради Сахновщинського району, 

розглянуті питання змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

07.02.2017 р. відбулася робоча зустріч в.о. начальника відділу «Кегичівське бюро 

правової допомоги» з директором Кегичівського районного центру соціальних служб для 

сім׳ ї, дітей та молоді, на якій обговорювались питання  про зміни до ЗУ «Про безоплатну 

правову допомогу» щодо категорій осіб, які мають право на БВПД та перелік необхідних 

документів для прийняття звернення на БВПД. Отримано домовленість про подальшу 

співпрацю в рамках укладеного меморандуму.  

10.02.2017 року представником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» із 

посадовими особами Великомишуватської сільської ради Барвінківського району 

проведено інформування про порядок надання безоплатної правової допомоги та про 

напрями діяльності бюро правової допомоги. 

   

14.02.2017, 15.02.2017 та 16.02.2017 року керівник Центру Ірина Шевченко провела 

робочі зустрічі з колективом Лозівського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ у Харківській області, начальником Лозівського міськрайонного 

відділу Державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області Бунякіним В.О. та 

завідувачем Первомайської державної нотаріальної контори (за сумісництвом в.о. 

завідуючого Лозівської державної нотаріальної контори) Мірошниченко О.М. Говорили 

про розширення доступу до правосуддя завдяки прийнятим змінам до законодавства, про 

порядок та умови надання і отримання правової допомоги у місцевому центрі, про 

актуальні правові питання для жителів Лозівщини, які потребують додаткової 

інформаційно-розяснювальної роботи серед населення. 

17.02.2017 р. - робоча зустріч представника відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» із керівництвом Парасковіївської сільської ради щодо категорій осіб, які мають 

право на БВПД та перелік необхідних документів для прийняття звернення та обговорення 

питання добровільного об`єднання територіальних громад. 

17.02.2017 року представником Первомайського МЦ проведено робочу зустріч із 

керівником ЦНАП Лозівської РДА щодо визначення актуальних правових проблем громади 

та визначення кроків у співпраці з їх вирішення. Поширено інформаційні буклети Центру. 

23.02.2017 року проведено робочу зустріч керівника центру Шевченко І.М. та 

директора Лозівської централізованої бібліотечної системи Макаренко Наталі 

Олександрівни. Були обговорені напрямки співпраці в найближчий час, важливість 

правового інформування спільними зусиллями населення віддалених куточків районів. Для 

поширення серед читачів бібліотек району залишено оновлені інформаційні матеріали. 



23.02.2017 року в.о.начальника відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

провела робочу зустріч із посадовими особами Шевченківської сільської ради. Прояснили 

поняття правової спроможності територіальної громади, сформували перелік правових 

потреб територіальної громади. 

27.02.2017 р. головний спеціаліст відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

провела робочу зустріч з посадовими особами Дубовогрядської сільської ради, на якій було 

обговорено поняття посилення правової спроможності громади та поширені правові 

питання жителів с. Дубові Гряди Сахновщинського району.  

 

   
 

28.02.2017 року представником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» з  

головою Подолівської сільської ради Барвінківського району проведено робочу зустріч, 

обговорено питання співпраці. 

01.03.2017 р. - з керівництвом Новопарафіївської сільської ради Кегичівського району 

відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з питання 

налагодження співпраці, обговорили також порядок добровільного об`єднання 

територіальних громад. 

06.03.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» провела робочу 

зустріч з посадовими особами Аполонівської сільської ради. Обговорили аспекти 

посилення правової спроможності громади та її правові потреби.  

13.03.2017 року відбулась робоча зустріч в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги» з начальником відділу освіти Барвінківської РДА. Було досягнуто 

усної домовленості про співпрацю, обговорено питання щодо проведення правоосвітніх 

заходів у закладах освіти Барвінківського району, зокрема, проведення лекції з учнями 

Барвінківської гімназії у березні 2017 року. 

14.03.2017 року відбулась робоча зустріч представника відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги» з керівництвом Барвінківського районного відділу ДВС ГТУЮ у 

Харківській області. Представник бюро поширив інформаційні матеріали Центру та 

обговорив питання, з якими найчастіше люди звертаються до державних виконавців. 

15.03.2017 року керівником Центру проведено робочу зустріч із Кінненським сільським 

головою з метою налагодження співпраці та щодо інформування про діяльність Центру і 

про місцеву програму безоплатної правової допомоги. 

17.03.2017 року проведено робочі зустрічі з поширенням візитівок Первомайського МЦ 

з керівниками Лозівської первинної територіальної організації Українського товариства 

сліпих та Лозівської міськрайонної громадської організації "Чорнобиль". 

22.03.2017 року начальник відділу «Сахновщинське  бюро правової допомоги» 

провела робочу зустріч із головою Катеринівської сільської ради Сахновщинського району, 

обговоривши поняття посилення правової спроможності громади. 

23.03.2017 року головний спеціаліст відділу «Сахновщинське  бюро правової 

допомоги» провела робочу зустріч із спеціалістом відділу культури та туризму, сімї та 

молоді Сахновщинської РДА з метою налагодження співпраці у проведенні 

правопросвітницьких заходів та поширення інформації про порядок надання БПД. 



24 березня 2017 начальником відділу «Близнюківське  бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч із представником Близнюківського районного сектору ДМС 

України, предметом обговорення були труднощі, які виникають у громадян під час 

оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки. 

 

   
 

27.03.2017р. – зустріч-інформувавння  відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

з колективом  Медведівської сільської ради Кегичівського району про порядок надання 

БПД та обговорили Закон України “Про добровільне об`єднання територіальних громад”.  

29.03.2017 року проведено робочу зустріч відділу «Барвінківське бюро правової 

допомоги»  з керівництвом Барвінківського професійного аграрного ліцею. 

30 березня 2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання БППД Катеринник М.С. спільно з в.о. начальника відділу 

«Барвінківське бюро правової допомоги» Пісковським О.М. провели робочу зустріч із 

заступником голови Барвінківської районної державної адміністрації Казьонним С.М. 

Предметом обговорення було поширення інформації про бюро у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації, також обговорили можливість в подальшому проводити 

спільно з посадовими особами РДА виїзні прийоми у сільських радах. Крім того, 

представниками центру проведено робочі зустрічі з керівниками центру надання 

адміністративних послуг та управління соціального захисту Барвінківської РДА. 

Досягнуто домовленості про участь представника центру у сесії Барвінківсьої міської ради.  

30.03.2017р. - робоча зустріч керівника відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» з головою Бесарабівської сільської ради Кегичівського району.  

 

   

 

1.2.4. Направлення запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням 

захисту прав людини Національної поліції, щодо попередження порушення прав 

людини  (кількість запитів – 100 %): 

Необхідності у направленні запитів Уповноваженому ВРУ з прав людини, управлінням 

захисту прав людини Національної поліції, щодо попередження порушення прав людини 

протягом звітного періоду не виникало. 

 



1.2.5. Підготовка методичних рекомендацій, матеріалів для громадських 

приймалень, ОМС та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної 

правової допомоги (кількість підготовлених методичних рекомендацій – 3): 

Відділом правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД щомісяця до 25 

числа готуються методичні рекомендації щодо організації надання ОМС БППД та з 

суміжних питань, які поширюються в органах місцевого самоврядування, найчастіше – в 

сільських та селищних радах. 

у 3 декаді січня підготовлено методичні рекомендації на тему: «Організація надання 

органами місцевого самоврядування Кегичівського району безоплатної первинної правової 

допомоги», які поширено серед 14 органів місцевого самоврядування. 

у 3 декаді лютого підготовлено методичні рекомендації на тему: «Організація надання 

органами місцевого самоврядування Сахновщинського району безоплатної первинної 

правової допомоги», які поширено серед 14 органів місцевого самоврядування. 

у 3 декаді березня підготовлено методичні рекомендації на тему: «Організація надання 

органами місцевого самоврядування Барвінківського району безоплатної первинної 

правової допомоги», які поширено серед 13 органів місцевого самоврядування. 

 

1.2.6. Надання органам місцевого самоврядування, (юридичним клінікам), органам 

державної виконавчої влади, параюристам та іншим провайдерам консультаційно-

методичної допомоги щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги 

(відсоток наданої консультативної допомоги – 100 %): 

Центром та його відділами постійно надається консультативна допомога щодо надання 

безоплатної первинної правової допомоги – для посадових осіб ОМС, ОВВ. Зокрема, 

неодноразово за інформацією щодо порядку надання БПД звертались до центру посадові 

особи ОМС, ОВВ (сільрад, структурних підрозділів районних адміністрацій тощо). Ця 

інформація надається працівниками центру в телефонному режимі та шляхом поширення 

буклетів Центру. Також постійно проводиться прав просвітницька та консультаційно-

методична  робота з бібліотечними працівниками всіх районів з метою використання 

отриманих ними знань для виконання функцій пара юристів.  

 

   

Завдання 3: Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів. 

1.3.2. Участь в сесіях місцевих  рад або в колегіях  місцевих адміністрацій (кількість 

засідань  – 1): 

06.01.2017 року керівник Центру взяла участь у позачерговому засіданні сесії 

Первомайської міської ради 7 скликання і звернулась до присутніх з виступом, в якому 

нагадала основні положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу» розповіла 

про умови та порядок її надання, проінформувала щодо розширення кола осіб, які мають 

право на доступ до правосуддя, зазначила, що необхідну методичну та правову допомогу 

надають у відділі Центру – Лозівському бюро правової допомоги. 

07.02.2017 р - представник відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» взяла 

участь в засіданні комісії з питань захисту прав дитини при Кегичівській 

райдержадміністрації, проінформувавши присутніх про порядок надання безоплатної 



правової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, 

які опинились у складних життєвих обставинах. 

23.02.2017 року відбулась чергова сесія Первомайської міської ради, в якій взяла участь 

головний спеціаліст відділу «Лозівське бюро правової допомоги» Стракуля Г.О. 

Депутатів міської ради проінформовано про завдання і напрями діяльності Первомайського 

місцевого центру та відділу "Лозівське бюро правової допомоги". 

24.02.2017 року директор Первомайського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги взяла участь у засіданні, при Близнюківській районній 

державній адміністрації, Робочої групи з підтримки та впровадження заходів із 

добровільного об’єднання територіальних громад на якому було розглянуто питання 

«Практичні аспекти добровільного об’єднання територіальних громад». Також директор 

центру взяла участь у засіданні колегії районної державної адміністрації та зборів 

адміністративно-господарського активу Близнюківського району. 

27.03.2017 року начальник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» взяла 

участь у засіданні колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-

господарського активу району, а також у засіданні районної міжвідомчої інформаційно- 

координаційної методичної ради з правової освіти населення. 

 

1.3.3. Здійснення виступу на радіо  з роз'ясненням змін у законодавстві, до Дня 

Соборності України або до Всесвітнього Дня захисту прав споживачів (радіостудія 

«Вісті Первомайщини або Лозівська радіокомпанія) (кількість підготовлених виступів  

– 1): 

13.01.2017 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію щодо 

змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

27.01.2017 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію щодо 

відзначення Дня Соборності України та змін до законодавства України у 2017 році. 

06.02.2017 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію щодо змін до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу. 

27.02.2017 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Міжнародний 

захист прав дитини». 

27.02.2017 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію 

«Порядок отримання і заміни електронного пенсійного посвідчення ВПО». 

01.03.2017 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Порядок 

отримання і заміни електронного пенсійного посвідчення ВПО». 

17.03.2017 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію «Як 

діяти у разі придбання товару неналежної якості»». 

17.03.2017 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Як діяти у разі 

придбання товару неналежної якості»».  

Загальна кількість позапланових виступів -7. 

 

1.3.4. Проведення публічної міжрайонної презентації щодо діяльності 

Первомайського МЦ разом з Кегичівським Бюро правової допомоги для громад, 

партнерів та ЗМІ (кількість заходів  – 1): 

24.03.2017 року керівником центру та начальником відділу "Кегичівське бюро правової 

допомоги" у приміщенні Кегичівської центральної районної бібліотеки 

проведено презентацію на тему: "Становлення та розвиток системи безоплатної правової 

допомоги". На запрошення взяти участь у заході відгукнулись перший заступник голови 

Кегичівської РДА , голова Кегичівської районної ради, представник ГТУЮ в Харківській 

області - начальник Кегичівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Прищепа І.В, директор Кегичівського районного центру зайнятості, а також 

представники інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

установ та громадських організацій. Під час презентації організатори заходу розповіли про 

етапи розвитку системи БПД в Україні, починаючи з 2011 року по сьогоднішній день, 

акцентувавши увагу на становленні БПД в регіоні. І відзвітували про діяльність 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E?source=feed_text&story_id=1857364624537664


Кегичівського бюро за перші півроку роботи, наводячи крім офіційних цифр конкретні 

приклади з практики Первомайського МЦ. 

 

   

Крім того, поза планом проведено презентацію: 

10.03.2017 року відбулась публічна міжрайонна презентація результатів роботи відділу 

"Сахновщинське бюро правової допомоги" Первомайського місцевого центру з надання 

БВПД за перші 6 місяців діяльності. На запрошення взяти участь у заході відгукнулись 

заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській 

областях Вікторія Гайворонська, заступник голови Сахновщинської РДА Волошин П.О., 

заступник голови Сахновщинської районної ради, заступник директора Сахновщинського 

районного центру зайнятості, представник ГТУЮ у Харківській області - начальник 

Сахновщинського РВ ДРАЦС Наталія Пожарова, начальник терцентру Сахновщинської 

РДА, начальник Сахновщинського районного сектору з питань пробації та інші посадові 

особи ОВВ та ОМС, представники державних установ та громадських організацій. 

Організатори заходу розповіли про поетапний розвиток системи безоплатної правової 

допомоги в України, та зупинились на результатах діяльності невеликого, але вагомого та 

важливого елемента цієї системи для громади селища та району - Сахновщинського бюро 

правової допомоги. 

 

  
 

1.3.5. Проведення публічних регіональних презентацій щодо діяльності центрів 

разом з Бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ, в тому числі на радіо, 

телебаченні (кількість публікацій  – 1): 

Інформація про проведення публічної презентації відділу «Сахновщинське бюро 

правової допомоги» опублікована на офіційному сайті Регіонального центру з надання ВПД 

у Луганській та Харківській областях: http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-

tsentr/novyny/n000169 . 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000169
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000169


Інформація про проведення публічної презентації відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» висвітлена в публікації в Кегичівській районній газеті «Наш край» від 

01.04.2017 року № 25:  

 

 
 

1.3.6. Публікації в засобах масової інформації, зокрема в друкованих ЗМІ, (газетах 

«Знамя труда», «Нове життя», «Колос») на правову тематику. (кількість публікацій  

– 3): 

Інформація про зміни до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" 

опублікована у Сахнощинській районній газеті «Колос» від 21.01.2017 року. 

Інформація про зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" розміщена 

у Кегичівській районній газеті «Наш край» від 28.01.2017 року. 

Інформація про зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" 

опублікована у Близнюківській районній газеті "Нове життя" від 04.02.2017 року № 9-10. 

У Первомайській міськрайонний газеті «Знамя труда» № 9-10 від 04.02.2017 року 

опубліковано правові консультації спеціалістів Первомайського МЦ у рубриці «Питання 

юристу». 

11.03.2017 року в Первомайській міськрайонний газеті «Знамя труда» розміщено 

інформацію про зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

18.03.2017 року в Первомайській міськрайонний газеті «Знамя труда» № 21-22 

опубліковано правові консультації спеціалістів Первомайського МЦ у рубриці «Питання 

юристу». Кількість позапланових  публікацій -  3. 

 

Крім того:  

Інформацію про бюро правової допомоги, які є відділами Центру, розміщено на 

офіційних веб-сайтах міських, районних рад, районних державних адміністрацій та у 

соцмережах: 

http://www.kegichevka-

rda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2515&Itemid=241 

http://www.kegichevka-rada.gov.ua/ua/novini/2-uncategorised/308 

http://www.barvinkove-rada.com.ua/index.htm  

http://www.barvinkove-mrada.com.ua/  

https://vk.com/barvesha?w=wall-50133125_21860  

https://vk.com/barvenkovo?w=wall-13457499_1279%2Fall  

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/39303  

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2515&Itemid=241
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2515&Itemid=241
http://www.kegichevka-rada.gov.ua/ua/novini/2-uncategorised/308
http://www.barvinkove-rada.com.ua/index.htm
http://www.barvinkove-mrada.com.ua/
https://vk.com/barvesha?w=wall-50133125_21860
https://vk.com/barvenkovo?w=wall-13457499_1279%2Fall
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/39303


http://bliznjuki.rayrada.org.ua/news/11-05-25-27-09-2016/  

http://sahnov-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=219&Itemid=24

0  

http://sahnov-rada.gov.ua/index.php/2012-04-16-04-57-56/350-pervomaiskyi-mistsevyi-tsentr-

z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy  

 

Також на веб-сайтах міських, районних рад, районних державних адміністрацій та у 

соцмережах розміщено інформацію про зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», що набули чинності з 05.01.2017 року – із зазначенням контактної інформації 

Первомайського МЦ та його відділів – бюро правової допомоги: 

http://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/dostup-do-pravosuddya-rozshireno.html  

http://lozrada.kharkov.ua/доступ-до-правосуддя-розширенко/#more-5879  

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/41189  

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3243%3A2017-01-17-15-04-

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

http://www.pervom-rada.gov.ua/index.php/3498-dostup-do-pravosuddia-rozshyreno.html  

http://bliznjuki.rayrada.org.ua/news/08-42-08-17-01-2017/  

http://bliznjuki.org.ua/news/08-49-09-13-01-2017/  

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:2017-01-

13-11-53-21&catid=219:c-&Itemid=240  

http://sahnov-rada.gov.ua/  

http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2016/dopomoga.pdf  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=710026865831341&set=gm.1866272486962919&t

ype=3&theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=710027625831265&set=gm.1885683661664563&t

ype=3&theater  

https://www.facebook.com/groups/1534605750164620/permalink/1701908633434330/  

https://www.facebook.com/groups/lozova/permalink/1278444282217046/  

 

 

   
 

1.3.8. Проведення «вуличного» інформування з населенням м. Лозова та Лозівського 

району, м. Первомайського та Первомайського району, Барвінківського, 

Близнюківського, Сахновщинського, Кегичівського районів - біля органів пенсійного 

фонду, соціального забезпечення населення, банківських установ тощо з метою 

інформування населення (кількість заходів  – 3): 

05.01.2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено вуличне 

інформування населення щодо порядку отримання БПД. 

19.01.2017 року проведено вуличне інформування населення смт. Кегичівка. 

http://bliznjuki.rayrada.org.ua/news/11-05-25-27-09-2016/
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=219&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=219&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=219&Itemid=240
http://sahnov-rada.gov.ua/index.php/2012-04-16-04-57-56/350-pervomaiskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://sahnov-rada.gov.ua/index.php/2012-04-16-04-57-56/350-pervomaiskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/dostup-do-pravosuddya-rozshireno.html
http://lozrada.kharkov.ua/доступ-до-правосуддя-розширенко/#more-5879
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/41189
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3243%3A2017-01-17-15-04-24&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3243%3A2017-01-17-15-04-24&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3243%3A2017-01-17-15-04-24&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://www.pervom-rada.gov.ua/index.php/3498-dostup-do-pravosuddia-rozshyreno.html
http://bliznjuki.rayrada.org.ua/news/08-42-08-17-01-2017/
http://bliznjuki.org.ua/news/08-49-09-13-01-2017/
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:2017-01-13-11-53-21&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3991:2017-01-13-11-53-21&catid=219:c-&Itemid=240
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https://www.facebook.com/groups/lozova/permalink/1278444282217046/


26.01.2017 року головний спеціаліст відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провів 

вуличне інформування відвідувачів Управління Пенсійного фонду України в 

Первомайському районі. 

26.01.2017 року проведено вуличне інформування населення селища Слобожанське 

Кегичівського району. 

27.01.2017 та 13.02.2017 року проведено вуличне інформування населення смт. 

Сахновщина. 

13.02.2017 року проведено вуличне інформування населення Близнюківщини. 

17.02.2017 проведено вуличне інформування м. Лозова. 

21.02.2017 будівель управління Пенсійного фонду та управління соціального захисту 

Барвінківської РДА було проведено вуличне інформування населення про діяльність бюро. 

28.02.2017 року проведено вуличне інформування жителів селища Сахновщина про 

діяльність бюро. 

28.02.2017 року працівником Первомайського МЦ проведено вуличне інформування 

поруч із будівленю Управління Пенсійного фонду України у Первомайському районі. 

02.03.2017 працівником відділу "Барвінківське бюро правової допомоги" біля примізення 

управління соціального захисту населеня БАрвінківської РДА проведено вуличне 

інформування населення м. Барвінкове. 

14.03.2017 року проведено вуличне інформування населення смт. Кегичівка. 

10.03.2017 року представником Близнюківського бюро проведено «вуличне» 

інформування населення про безоплатну правову допомоги. 

15.03.2017 та 17.03.2017 проведено вуличне інформування м. Лозова (біля управління 

соціального захисту населення Лозівської міської ради) та Лозівського району. 

30.03.2017 року провели вуличне інформування населення міста Барвінкове. 

Кількість позапланових інформувань: 14 

 

1.3.9. Поширення інформаційних матеріалів (буклетів, методичних рекомендацій 

тощо) у мережі  партнерів Центру та системи БПД в цілому - у Лозівському, 

Первомайському МРЦЗ, Барвінківському, Близнюківському, Сазновщинському, 

Кегичівському районних центрах зайнятості, Барвінківському, Близнюківському 

районному судах, Кегичівському районному відділі державної виконавчої служби ГТУЮ 

у Харківській області тощо. (кількість поширень  – 12): 

Первомайським місцевим центром та його структурними підрозділами, бюро правової 

допомоги, впродовж звітного періоду розроблено буклети на правові теми («Як оформити 

субсидію наймачу житла», «Права і обов’язки учнів», «Поділ майна при розлучення 

подружжя», «Актуальні питання оформлення спадщини»,  «Підстави проникнення до житла 

та іншого володіння особи», «Поновлення строку прийняття спадщини», «Порядок та 

підстави позбавлення батьківських прав», «Право на обов’язкову частку в спадщині», 

«Визначення місця проживання неповнолітньої дитини після розлучення батьків», «Строки 

позовної давності, їх поновлення», «Виконання судових рішень», «Порядок встановлення 

інвалідності», «Захист прав споживачів»)  Ці буклети та буклети Центру з інформацією про 

завдання та функції бюро правової допомоги та контактною інформацією бюро, які є 

структурними підрозділами Центру, постійно поширюються у всіх органах державної влади 

та місцевого самоврядування, установах та організаціях, серед населення  ,де відбувались 

комунікативні заходи Центру та його відділів – бюро правової допомоги.  



 

 



 

Всього заходів, під час яких поширювались інформаційні матеріали центру 

(кількість поширень) - 101 

Крім того, за ініціативи Центру  контактна інформація про Центр розміщена на 

квитанціях про оплату житлово-комунальних послуг (в м. Лозова, с. Панютине, с. Домаха). 

 



Постійно поширються візитівки Первомайського МЦ із зазначенням контактних даних 

Центру. 

   

 

Завдання 4:  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян). 

1.4.1. Створення та забезпечення роботи мобільного   пункту консультування, 

проведення правопросвітницьких заходів -  з метою розширення доступу до БПД для 

осіб, на яких поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту”, осіб, які звернулись для отримання вищезазначеного статусу (в 

тому числі учасників АТО) (Кількість заходів – 3) : 

09.03.2017 року відбулась зустріч з питань надання безоплатної правової допомоги 

представника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» з головою Барвінківської 

районної організації ветеранів України Головко Ю.І. Обговорили проведення 

правопросвітницьких заходів для членів ГО. 

13.02.2017 року начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

провела семіцнар на тему:  «Учасники АТО: статус і пільги» для членів громадської 

організації «Спілка учасників АТО Сахновщинського району». 

15.02.2017 р. керівник відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» взяла участь у 

відзначенні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28 річниці 

виведення військ з Афганістану. З членами Кегичівської районної ГО «Інтернаціоналіст» 

проведено зустріч-інформування щодо забезпечення їх соціального захисту, також 

поширено інформаційні матеріали Центру. 

 

   

Крім того, поза планом, з метою розширення доступу до БПД для осіб, на яких 

поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”: 

30.01.2017 відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги»  проведено бесіду з 

посадовими особами Сахновщинського об’єднаного військкомату щодо змін до ЗУ «Про 



безоплатну правову допомогу», також проведено інформування про порядок виплати 

одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у разі втрати працездатності. 

30.03.2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» зустріч-

інформування щодо порядку наданя БПД з членами Близнюківської районної організації 

ветеранів України.  

 

1.4.2. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД  з метою 

розширення доступу до БПД для осіб, на яких поширюється дія ЗУ “Про статус 

ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, осіб, які звернулись для отримання 

вищезазначеного статусу (в тому числі учасників АТО) (Кількість заходів – 3) : 

09.03.2017 року із керівником громадської організації «Барвінківська района організація 

ветеранів» (64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, вул. 

Центральна, 1) досягнута домовленість про організацію в приміщенні ГО дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги, що працюватиме за потреби. 

13.02.2017 року, відповідно до графіку роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 

Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", для членів 

громадської організації «Спілка учасників АТО Сахновщинського району» (64501, 

Харківська область, Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. Центральна,7)  працював 

дистанційний пункт доступу до БПД. 

16.03.2017 та 21.03.2017 року у Кегичівській районній громадській організації 

«Інтернаціоналіст» (64003, Харківська обл., Кегичівський район, селище міського типу 

Кегичівка, вул.. Волошина, будинок 50), з метою розширення доступу до БПД для ветеранів 

війни, працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

 

Крім того, поза планом, з метою розширення доступу до БПД для осіб, на яких 

поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”: 

09.02.2017 року працював мобільний консультаційний пункт для військовослужбовців, 

учасників АТО - в приміщенні Первомайського об'єднаного військового комісаріату. 

 

   

1.4.3. Створення та забезпечення роботи мобільного  пункту консультування,  

проведення правопросвітницьких заходів, також в органах соціального захисту 

населення та пунктах допомоги ВПО -  з метою розширення доступу до БПД для 

внутрішньо переміщених осіб, для осіб, які звернулися із заявою про взяття іх на облік, 

як внутрішньо переміщених осіб (Кількість заходів – 1) : 

26.01.2017 року представники центру провели зустріч-інформування з внутрішньо 

переміщеними особами, які проживають в місті Лозова. Переселенців було проінформовано 

про розширення їх доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно змін до 

Закону України "Про безоплатну правову допомогу". Крім цього присутнім повідомлено 

про інші новини законодавства. Поширені буклети на правову тематику з контактною 

інформацією Первомайського МЦ.  

Крім того, поза планом, з метою розширення доступу до БПД для внутрішньо 

переміщених осіб: 



30.01.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено семінар із 

колективом управління праці та соціального захисту Кегичівської РДА. Були роз'яснені 

питання змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та про порядку 

реєстрації права власності на земельну ділянку. 

14.02.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

семінар на теми : «Порядок отримання безоплатної правової допомоги» з працівниками 

Управління праці та соціального захисту Сахновщинської РДА. Одним із питань 

обговорення був порядок реєстрації місця проживання внутрішньо переміщеної особи. 

 

   

1.4.4. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою 

розширення доступу до БПД для внутрішньо переміщених осіб, для осіб, які звернулися 

із заявою про взяття іх на облік, як внутрішньо переміщених осіб (Кількість заходів – 

1) : 

26.01.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в місці компактного 

проживання внутрішньо переміщених осіб в місті Лозова за адресою: м. Лозова, вул.. 

Інженерна, 1. Досягнуто домовленості про організацію роботи дистанційного пункту 

доступу до БПД який працюватиме за необхідності. 

Крім того, поза планом, з метою розширення доступу до БПД для внутрішньо 

переміщених осіб: 

20.03.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в управлінні праці та 

соціального захисту населення Сахновщинської РДА 

 

1.4.5. Створення та забезпечення роботи мобільного пункту консультування, 

розповсюдження друкованих матеріалів,  проведення правопросвітницького заходу 

тощо, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів (Кількість заходів – 3) : 

17.01.2017 року працівником Центру проведено зустріч-інформування про зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з керівництвом та членами 

громадської організації «Лозівська первинна територіальна організація Українського 

товариства сліпих УТОС». Також присутнім надано інформацію щодо порядку нарахування 

субсидії на оплатку комунальних послуг. 

08.02.2017 року головний спеціаліст відділу «Лозівське бюро правової допомоги» 

провів семінар на тему: «Розширення доступу до правосуддя» із соціальними працівниками 

територіального центру соціального обслуговування Первомайської міської ради. Під час 

заходу висвітлено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

обговорено проблемні питання громади, поширено буклети центру. 

01.02.2017 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» проведено бесіду 

на тему: «Договір довічного утримання» із соціальними працівниками Барвінківського 

районного територіального центру соціального обслуговування. Роз'яснені питання порядку 

надання безоплатної правової допомоги та порядку укладення договору довічного 

утримання. 

 



Крім того поза планом, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів: 

17.01.2017 року, з метою розширення доступу до БПД для внутрішньо переміщених осіб 

та інвалідів, в управлінні соціального захисту Первомайської РДА працював мобільний 

консультаційний пункт відділу «Лозівське бюро правової допомоги».  

18.01.2017 року  відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

семінар на тему: «Розширення доступу до правосуддя» щодо змін до законодавства про 

безоплатну правову допомогу - з колективом Територіального центру соціального 

обслуговування Сахновщинської РДА. 

24.01.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч із керівником Кегичівської районної організації ветеранів України щодо змін до 

Закону України "Про безоплатну правову допомогу". 

24.01.2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва Первомайського МЦ 

провів семінар з питань отримання безоплатної правової допомоги із соціальними 

працівниками Орільського відділення соціально-побутової адаптації територіального 

центру соціального обслуговування Лозівської РДА. Крім того, під час семінару обговорено 

питання порядку нарахування заробітної плати у 2017 році та розміру адміністративного 

збору за державну реєстрацію нерухомості. 

 

   

24.01.2017 року у приміщенні Орільського відділення соціально-побутової адаптації 

територіального центру соціального обслуговування Лозівської РДА для жителів смт. 

Орілька Лозівського району працював мобільний консультаційний пункт. 

07.02.2017 року в приміщенні управління соціального захисту Близнюківської РДА 

працював мобільний консультаційний пункт 

15.02.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційно-консультативний захід: «Розширення доступу до БПД для інвалідів» для 

осіб, які постійно проживають в стаціонарному відділенні Територіального центру. 

15.02.2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва Первомайського 

місцевого центру з надання БВПД провів семінар щодо порядку надання безоплатної 

правової допомоги із соціальними працівниками відділення соціальної допомоги 

Територіального центру соціального обслуговування Лозівської міської ради. З учасниками 

заходу обговорили також порядок призначення аліментів на утримання повнолітніми 

дітьми непрацездатних батьків, а також інші актуальні питання громади (зокрема, поважні 

причини поновлення строку прийняття спадщини) 

15.02.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

семінар на тему : «Працевлаштування інвалідів» - із соціальними працівниками 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Сахновщинської РДА. 

23 та 24 лютого 2017 року представником Первомайського місцевого центру з 

надання БВПД проведено семінари з соціальними працівниками Територіального центру 

соціального обслуговування Лозівської РДА. Обговорили проблемні правові питання, які 

виникають у внутрішньо переміщених осіб, також працівником центру надано 



консультацію щодо поновлення строку прийняття спадщини. Серед учасників заходу 

поширені візитівки Первомайського місцевого центру. 

23.02.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

семінар на тему: «Соціально-правовий захист людей похилого віку. Порядок надання 

безоплатної правової допомоги» для колективу Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Сахновщинської РДА. 

21.02.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено зустріч-

інформування із працівниками та пенсіонерами смт. Кегичівка в територіальному центрі 

соціального обслуговування Кегичівської РДА на тему змін до Закону України "Про 

безоплатну правову допомогу" та про порядок звільнення в зв"язку зі скороченням штатів.  

24.02.2017 року відділом «Близнюківське  бюро правової допомоги» проведено 

лекцію з особами, які перебувають на обліку Близнюківського територіального центру 

обслуговування одиноких громадян (надання соціальних послуг) на тему:  «Актуальні 

питання щодо оформлення спадщини». 

24.02.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч із керівником управління соціального захисту населення Первомайської міської 

ради, обговорювали спрощення доступу до БПД для інвалідів, організацію роботи 

дистанційного пункту доступу до правової допомоги.  

14.03.2017 р. з керівництвом Кегичівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) відділом «Кегичівське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч щодо визначення проблемних питань, з якими люди 

звертаються до соціальних працівників. 

 

   

15.03.2017 в приміщені Близнюківської районної ГО «Союз Чорнобиль України» 

працював мобільний консультаційний пункт, надано консультацію громадянці з питань 

земельного права. 

20 березня 2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено 

семінар з особами, які перебувають на обліку Близнюківського територіального центру 

обслуговування одиноких громадян (надання соціальних послуг) з роз'яснення напрямів 

медичної реформи в Україні в 2017 році. 

22 березня 2017 року працював мобільний консультаційний пункт в територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської районної 

ради. 

29 березня 2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» спільно з 

директором територіального центру соціального обслуговування Первомайської міської 

ради Сипко В.М. проведено семінар для колективу терцентру на тему «Правові гарантії 

соціального захисту інвалідів». 

 

1.4.6. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою 

розширення доступу до БПД для інвалідів (Кількість заходів – 6) : 

14.02.2017, 17.03.2017  року в приміщенні управління праці та соціального захисту 

Лозівської міської ради (64606, Харківська область, м. Лозова, м-н 4, буд.73), відповідно до 



графіку роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, працював 

дистанційний пункт доступу Первомайського місцевого центру з надання БВПД. 

24.02.2017, 29.03.2017 року в управлінні соціального захисту населення Первомайської 

міської ради (64102, Харківська обл.,  м. Первомайський, 3 м-н, буд. 21), працював 

дистанційний пункт доступу до БПД. 

28.03.2017 року проведено консультування осіб, які перебувають на обліку 

Барвінківського районного територіального центрі соціального обслуговування (64703, 

Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Калініна, 11). Досягнуто домовленість про організацію 

роботи в приміщенні територіального центру дистанційного пункту доступ до БПД. 

 

   

25.01.2017, 01.03.2017, 22.03.2017 року дистанційний пункт доступу до БПД працював 

в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального обслуговування (64800, 

Близнюківський р-н, смт. Близнюки, вул. Свободи, 36). 

03.02.2017, 29.03.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД у 

територіальному центрі соціального обслуговування Сахновщинської РДА (64501, 

Харківська область, Сахновщинський район р-н, смт. Сахновщина, вул. Тарасів Шлях, 68). 

14.02.2017, 21.02.2017, 14.03.2017 року в територіальному центрі соціального 

обслуговування Кегичівської РДА (Харківська обл., Кегичівський р-н, смт. Кегичівка, вул. 

Волошина,32) працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

 

Крім того поза планом, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів: 

17.01.2017 року, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів, дистанційний 

пункт доступу до БПД Центру працював у Лозівській первинній територіальній 

організації Українського товариства сліпих (УТОС). 

 

1.4.7. Проведення правопросвітницьких заходів та організація роботи мобільного 

консультаційного пункту з метою розширення доступу до БПД малозабезпечених осіб 

(Кількість заходів – 6) : 

у Лозівському міськрайонному центрі зайнятості (64600, Харківська обл.., м. Лозова, 

Севастопольський бульвар, 14а): 

Представниками центру на  виконання угоди про співпрацю :  

13.01.2017 проведено семінар із особами, які перебувають на обліку Лозівського 

міськрайонного центру зайнятості. Присутніх проінформовано про зміни до Закону України 

"Про безоплатну правову допомогу" в частині розширення категорії осіб, які мають право 

на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, поширено буклети з контактами 

Первомайського МЦ. 

23.01.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку, як безробітні. 

Присутнім доведені до відома зміни до Закону України "Про безоплатну правову 

допомогу", зокрема, в частині розширення доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги для малозабезпечених осіб. Крім того, обговорили порядок звільнення 



працівника у зв'язку зі скороченням штату та у разі ліквідації підприємства. Присутнім 

поширено буклети з контактною інформацією Первомайського МЦ. 

 

   

03.02.2017 року, спільно з провідним юрисконсультом Лозівського міськрайонного 

центру зайнятості проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку як безробітні, на 

тему: «Легальна зайнятість. Порядок оплати праці». Представник місцевого центру 

ознайомив присутніх з порядком надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, типовими проблемними питаннями, з якими звертаються за отриманням 

безоплатної правової допомоги та практиками їх вирішення. Також присутнім був 

доведений до відома порядок оплати праці згідно законодавства, поширені інформаційні 

матеріали Первомайського МЦ. 

20.02.2017 року - проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку. Теми 

обговорення: порядок надання БПД та поняття істотних умов праці і порядок їх зміни за 

Кодексом Законів про працю України.  

02.03.2017 року - проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку. 

Проінформували присутніх про поняття строку позовної давності та яким чином він 

поновлюється. Також серед учасників заходу поширено візитівки Первомайського МЦ.  

23.03.2017 року - проведено семінар із особами, які перебувають на обліку Лозівського 

міськрайонного центру зайнятості на тему: "Спільна сумісна власність. Поділ спільно 

нажитого майна подружжя". Присутніх проінформовано також і про порядок надання БПД. 

у Первомайському міськрайонному центрі зайнятості (Харківська обл., м. 

Первомайський, вул. Харківська,66): 

Представником відділу «Лозівське бюро правової допомоги»  на  виконання угоди про 

співпрацю :  

24.01.2017, 27.01.2017 року проведено семінари для осіб, які перебувають на обліку як 

безробітні. Висвітлені питання змін до Закону України "Про безоплатну правову 

допомогу", а також порядок оформлення спадщини, яка знаходиться на тимчасово 

окупованих територіях України. 

 

   

09.02.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку, як безробітні. 

На заході висвітлені питання змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" в 



частині розширення доступу до БВПД для малозабезпечених осіб та обговорено порядок 

укладення та припинення трудового договору. 

27.02.2017 року проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку, на якому були 

висвітлено питання «Трудовий договір та підстави його припинення». 

у Барвінківському районному центрі зайнятості (64703, Харківська обл., м. Барвінкове, 

вул. Б. Хмельницького, 5): 

Представником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»  на  виконання угоди 

про співпрацю :  

31.01.2017 року проведено семінар щодо змін до Закону України "Про безоплатну 

правову допомогу" та порядку стягнення компенсації з роботодавця за затримку розрахунку 

при звільненні. 

21.02.2017 року проведено семінар з питань надання безоплатної правової допомоги та 

порядку розірвання строкового трудового договору. 

27.02.2017 року проведено семінар з питань надання безоплатної правової допомоги з 

особами, які перебувають на обліку. 

07.03.2017 р.  проведено семінар з питань отримання безоплатної правової допомоги з 

особами, які перебувають на обліку. 

22.03.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку. Тема: 

«Порядок звільнення працівників в зв’язку зі скороченням штатів, порядок стягнення 

заборгованості по заробітній платі». Крім того проінформовано про діяльність 

Барвінківького бюро. 

 

   

у Близнюківському районному центрі зайнятості (64801, Харківська область, 

Близнюківський район, сел. Близнюки, вул. Свободи, 24): 

Представником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги»  на  виконання 

угоди про співпрацю :  

12.01.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку в щодо змін до 

Закону України "Про безоплатну правову допомогу". 

30.01.2017 року проведено бесіду з особами, які перебувають на обліку на тему: 

«Правова характеристика трудового договору та цивільно-правового договору, критерії за 

якими вони відрізняються», також до відома присутніх доведена інформація про порядок 

надання безоплатної правової допомоги. 

14.02.2017 року проведено бесіду з особами, які перебувають на обліку на тему: 

«Підстави припинення трудового договору»,  також представник бюро правової допомоги 

розповіла про  завдання функції бюро, та про порядок надання безоплатної правової 

допомоги згідно законодавства. Поширені буклети на правову тематику.  

22.02.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку; розповіли про 

діяльність Бюро правової допомоги, його завдання та функції, про порядок надання БПД. 

Серед присутніх поширені буклети на правову тематику. 



02.03.2017 року проведено бесіду з особами, які перебувають на обліку на тему: «Зміна 

істотних умов праці на виробництві», також серед учасників заходу поширено інформаційні 

буклети на правову тематику. 

06.03.2017 року спільно з провідним фахівцем Близнюківського районного центру 

зайнятості проведено семінар з особами, які перебувають на обліку на тему: «Зміна 

істотних умов на виробництві», також роз’яснено діяльність Бюро правової допомоги.  

у Сахновщинському районному центрі зайнятості (64501, Харківська область, 

Сахновщинський район р-н, смт. Сахновщина, вул. Тарасів Шлях, 68): 

Представником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги»  на  виконання 

угоди про співпрацю :  

12.01.2017 року проведено бесіду  з особами, що перебувають на обліку і. Роз'яснені 

положення реформ Уряду України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг в частині реєстрації місця 

проживання фізичних осіб. 

25.01.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку на тему: 

«Зміни до закону «Про безоплатну правову допомогу», під час семінару також розглянуто 

питання щодо можливостей забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок. 

17.02.2017 року  проведено семінар із особами, які перебувають на обліку на тему 

"Соціальний і правовий захист безробітного". 

17.03.2017 року проведено правовий діалог з особами, що перебувають на обліку на 

тему: «Порядок отримання безоплатної правової допомоги». Присутнім роз’яснено у чому 

полягає надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, хто має право 

отримати ці види допомоги та основні зміни щодо розширення кола осіб, які мають право 

на отримання БВПД . Серед присутніх розповсюджено буклети розроблені Первомайським 

МЦ. 

 

   

01.03.2017 року проведено бесіду з працівниками Сахновщинського районного центру 

зайнятості, в ході якої обговорено зміни до закону України « Про безоплатну правову 

допомогу» та надано для поширення серед населення Сахновщинського району буклети 

Первомайського місцевого центру з надання БВПД. 

у Кегичівському районному центрі зайнятості (Харківська обл., Кегичівський р-н, смт. 

Кегичівка, вул. Калинова, 1 А): 

Представником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги»  на  виконання угоди 

про співпрацю :  

18.01.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку щодо змін до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та про порядок звільнення в разі 

ліквідації підприємства.  

25.01.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку та 

працівниками Кегичівського районного центру зайнятості щодо змін до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» та про порядок звільнення в разі ліквідації 

підприємства. 



20.02.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку щодо порядку 

надання БВПД, а також поспілкувались на тему добровільного об"єднання територіальних 

громад.  

23.02.2017 р. - проведено семінар з колективом Кегичівського районного центру 

зайнятості - роз'яснені зміни до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», поширено буклети Первомайського МЦ. 

22.03.2017 р. проведено семінар з питань надання безоплатної правової допомоги 

особам, які перебувають на обліку.  

 

1.4.8. Організація роботи дистанційного пункту доступу до БПД, з метою 

розширення доступу до БПД малозабезпечених осіб (Кількість заходів – 3) : 

Дистанційний пункт доступу до БПД у Лозівському міськрайонному центрі зайнятості 

(64600, Харківська обл.., м. Лозова, Севастопольський бульвар, 14а)працював: 13.01.2017, 

03.02.2017, 20.02.2017, 02.03.2017 року:. 

Дистанційний пункт доступу до БПД у Первомайському міськрайонному центрі 

зайнятості (Харківська обл., м. Первомайський, вул. Харківська,66)працював 24.01.2017, 28 

березня 2017 року: 

Дистанційний пункт доступу до БПД у Близнюківському районному центрі зайнятості 

(64801, Харківська область, Близнюківський район, сел. Близнюки, вул. Свободи, 24) 

працював 13.01.2017, 14.02.2017, 06.03.2017 року. 

 

Крім того поза планом, з метою розширення доступу до БПД для малозабезпечених 

осіб: 

12.01.2017, 17.02.2017, 24.03.2017  року — працював дистанційний пункт доступу до 

БПД в Сахновщинському районному центрі зайнятості. 

18.01.2017, 25.01.2017, 20.02.2017 року в приміщенні Кегичівського районного центру 

зайнятості працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

 

   

1.4.9. Забезпечення роботи «мобільних соціальних офісів», організація  виїзних 

прийомів, дистанційних пунктів доступу до БВПД тощо  на території сільських, 

селищних, міських рад (Кількість виїздів – 3) : 

Тихопільська сільська рада(64682, Харківська обл., Лозівський район, с. Тихопілля, вул. 

Полтавська, 39): 

31.03.2017 року працював мобільний консультаційний пункт у приміщенні 

Тихопільської сільської ради Лозівського району.  

Грушинська сільська рада (64131, Харківська обл., Первомайський р-н, с. Грушине, вул. 

Радянська, буд. 4): 

25.01.2017 року мобільний консультаційний пункт в Грушинській сільській раді 

Первомайського району. 

Шевченківська сільська рада (64513, Харківська обл., Сахнощинський р-н с.Шевченкове 

вул.. Леніна, 7): 



23.02.2017 року в приміщенні Шевченківської сільської ради працював мобільний 

консультаційний пункт. 

  

Крім того, мобільні консультаційні пункти, дистанційні пункти доступу до БПД, 

поза планом на І квартал працювали на території наступних сільських, селищних рад: 

20.01.2017 року працював мобільний консультаційний пункт Первомайського МЦ у 

Смирнівській сільській раді Лозівського району. 

20.01.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу в приміщенні 

Єфремівської сільської ради Первомайського району. 

17.01.2017 року працював мобільний консультаційний пункт в приміщенні 

Добровільської сільської ради Близнюківського району Харківської області. 

 

   
 

24.01.2017 у приміщенні Олійниківської сільської ради Сахновщинського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

24.01.2017 року в приміщенні Софіївської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

26.01.2017 року у приміщенні Тавежнянської сільської ради Сахновщинського району 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

26.01.2017 року у  Слобожанській селищній раді Кегичівського району, працював 

дистанційний пункт доступу до БПД.  

31.01.2017 року в приміщенні Розсохуватської сільської ради Кегичівського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

03.02.2017 року в приміщенні Кіровської сільської ради Близнюківського району 

Харківської області працював мобільний консультаційний пункт. 

10.02.2017 року працював мобільний консультаційний пункт Барвінківського бюро 

працював у Великомишуватській сільській раді Барвінківського району. 

10.02.2017 року в приміщенні Бурбулатівської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

17.02.2017 р. - мобільний консультаційний пункт у Парасковіївській сільській раді 

Кегичівського району. 

23.02.2017 року мобільний консультаційний пункт Центру працював у Чернігівській 

сільській раді Лозівського району. 

27.02.2017 р. в приміщенні Дубовогрядської сільської ради працював дистанційний 

пункт доступу до БПД. 

28.02.2017 року спеціалістом Барвінківського бюро здійснено виїзд до Подолівської 

сільської ради Барвінківського району, працював мобільний консультаційний пункт. 

28.02.2017 року мобільний консультаційний пункт у двох сільських радах 

Первомайського району - Ржавчицькій та Суданській.  

06.03.2017 року в приміщенні Аполонівської сільської ради Сахновщинського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

09.03.2017 року мобільний консультаційний пункт Центру працював у Царедарівській 

сільській раді Лозівського району. 

16.03.2017 року в приміщенні Семенівської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультаційний пункт бюро, 



22.03.2017 року працював мобільний консультаційний пункт у приміщенні 

Катеринівської сільської ради Сахновщинського району.  

27.03.2017р. - мобільний консультаційний пункт у Медведівській сільській раді 

Кегичівського району.  

28.03.2017 року працював мобільний консультаційний пункт у Лебедівській сільській 

раді Сахновщинського району.  

31.03.2017 року в приміщенні Острівщанської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

31.03.2017 року працював мобільний консультаційний пункт в Іллічівській сільській 

раді Барвінківського району. 

 

   

Крім того, поза планом мобільні консультаційні пункти Центру, дистанційні 

пункти доступу до БПД та його відділів «бюро правової допомоги» працювали: 

 

06.01.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в службі у справах 

дітей Сахновщинської РДА. 

11.01.2017 року в приміщенні Близнюківського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді працював мобільний консультаційний пункт, відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги». 

18.01.2017 року в приміщенні Близнюківського районного сектору пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції працював мобільний консультаційний пункт 

Близнюківського бюро правової допомоги. 

23.01.2017 року працював мобільний консультаційний пункт у відділі з питань 

надання адміністративних послуг Кегичівської РДА. 

26.01.2017 року в приміщенні служби у справах дітей Близнюківської РДА працював 

мобільний консультаційний пункт. 

07.02.2017 року було працював мобільний консультаційний пункт відділу в Центрі 

надання адміністративних послуг Первомайської районної державної адміністрації. 

08.02.2017 року мобільний консультаційний пункт працював у ЦНАП Первомайської 

міської ради.  

17.02.2017 – працював мобільний консультаційний пункт у приміщенні Центру з 

надання адміністративних послуг Лозівської РДА. 

02.03.2017р. — у Кегичівському районному відділі державної виконавчої служби ГТУЮ 

у Харківській області працював мобільний консультаційний пункт. 

17.03.2017 р. -  працював мобільний консультаційний пункт у Кегичівській 

центральній районній бібліотеці. 

23.03.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД при Сахновщинській 

районній дитячій бібліотеці.  

30.03.2017 року у відділі надання адміністративних послуг Близнюківської РДА 

працював мобільний консультаційний пункт. 



Крім того, за графіком, впродовж звітного періоду працювали дистанційний пункт 

доступу до БПД через Skype-зв’язок із:  

Бурбулатівською (25.01.2017) сільською бібліотекою Близнюківського району, 

Верхньосамарською (09.02.2017, 23.02.2017) сільською бібліотекою Близнюківського 

району, 

Олександрівською (14.03.2017) сільською бібліотекою Близнюківського району, 

 Андріївською (16.01.2017, 24.01.2017, 10.02.2017) сільською бібліотекою Кегичівського 

району, 

Слобожанською (24.02.2017, 23.03.2017) селищною бібліотекою Кегичівського району, 

Нікопольською, Григорівською сільськими бібліотеками Барвінківського району, 

Барвінківською центральною районною бібліотекою (08.02.2017, 15.02.2017), 

Сахновщинською (17.01.2017, 08.02.2017, 15.03.2017) центральною районною 

бібліотекою, 

Сахновщинською дитячою бібліотекою (27.01.2017, 28.02.2017, 23.03.2017), 

Кегичівською центральною районною бібліотекою (17.03.2017), 

Катеринівською, Краснопавлівською сільськими бібліотеками (06.01.2017, 20.01.2017. 

03.02.2017, 17.02.2017, 03.03.2017, 13.03.2017) Лозівського району, 

Чернігівською сільською бібліотекою (03.03.2017, 13.03.2017) Лозівського району, 

Олексіївською, Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району, 

Первомайською центральною міською бібліотекою, Первомайським міськрайонний 

центром зайнятості (06.01.2017, 20.01.2017, 03.02.2017, 17.02.2017, 03.03.2017, 17.03.2017).  

 

   

Крім того: 

27.03.2017 - проведено спільний прийом з начальником Кегичівського районного відділу 

державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області. 29.03.2017 - спільні прийоми 

проведені з начальником Кегичівського районного відділу державної виконавчої служби та 

Кегичівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного  

стану ГТУЮ у Харківській області. 

27.03.2017 року проведено спільний прийом громадян начальником відділу 

«Сахновщинське БПД» Клімовою Л.В. та в.о.начальника Сахновщинського РВ державної 

виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області. 

29.03.2017 року проведено спільні прийоми громадян з керівництвомСахновщинського 

РВ державної виконавчої служби та Сахновщинського РВ державної реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ у Харківській області. 

27.03.2017 та 29.03.2017 року проведено спільні прийоми громадян з начальником 

Близнюківського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській 

області. 

 

1.4.10. Здійснення виїзних прийомів, надання адресної допомоги особам з 

обмеженими можливостями пересування (Відсоток виїздів в разі звернення – 100 %) : 

06.03.2017 року надано адресну допомогу ветерану війни, мешканцю м. Лозова. 



30.03.2017р. - надано адресну правову допомогу за місцем проживання в с.Коханівка 

Кегичівського району. 

31.03.2017 року надано адресну допомогу жінці з інвалідністю, мешканці м. Лозова. 

 

  
 

1.4.12. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України (Відсоток наданих послуг в разі звернення – 100 %) : 

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

належні умови для надання доступу населення до електронних сервісів Міністерства 

юстиції. 

 

1.4.13. Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових 

знань, бесід тощо)  в навчальних закладах, (кількість заходів – 3) : 

21.03.2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання БППД Первомайського МЦ  спільно з психологом Лозівського 

міськрайонного відділу з питань пробації, провели з учнями 8-9 класів Лозівського ліцею № 

4 урок правових знань. Захід було організовано за ініціативи Первомайського МЦ. Мета 

заходу - підвищити правову свідомість молоді. Представник Первомайського МЦ у формі 

діалогу обговорив з дітьми права та обов'язки громадянина за Конституцією України, 

згадавши, зокрема, про право на безоплатну правничу допомогу. Учням поширено буклети 

Центру з контактною інформацією, а також листівки з порадами як себе поводити при 

спілкуванні з поліцією. Поговорили також і про відповідальність неповнолітніх. 

27.01.2017 до Дня ратифікації Конвенції ООН про права дитини відділом 

«Близнюківське бюро правової допомоги» проведено урок правових знань для учнів 

молодших класів Кіровської філії Близнюківської ЗОШ на тему: «Ми громадяни України», 

дітям роз'яснені основні положення Конституції України щодо прав та обов'язків 

громадянина. 

 

   

 



27.02.2017 р. - відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено з учнями 

Кегичівського ліцею бесіду на тему: “Життя без правил і законів неможливе”; також із 

вчителями ліцею проведено бесіду - висвітлили питання основ міжнародного і 

національного законодавства щодо здоров`я людини, акцентувавши увагу на категорії 

неповнолітніх.  

Крім того, поза планом із учнями навчальних закладів проведено наступні заходи: 
08.03.2017 р. – з учнями Кегичівського ПТУ № 60 відділом «Кегичівське бюро 

правової допомоги» проведено бесіду на тему “Життя без правил, законів і прав 

неможливе”. Висвітлені питання прав та обов`язків неповнолітніх, а також вік, з якого 

неповнолітні можуть бути притягнуті до кримінальної або адміністративної 

відповідальності, як захистити свої права. 

09.03.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» з учнями 10-11 

класів Сахновщинської гімназії проведено правову годину на тему: «Загальні засади прав 

людини». Також поширено інформаційні матеріали Первомайського МЦ. 

10.03.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено урок права 

учням 9 класу Первомайської загальноосвітньої школи № 1. Висвітлені питання поняття 

безоплатної правової допомоги, прав, обов’язків та відповідальності неповнолітніх, 

17.03.2017 року в Барвінківському районному центрі соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді за участю представників районного центру зайнятості відділом «Барвінківське 

бюро правової допомоги» проведено зустріч з батьками вихователями прийомних дітей. 

Участь у цьому заході за запрошення центру соціальних служб взяв також і представник 

Барвінківського бюро правової допомоги. Учасників заходу проінфомовано про порядок 

надання безоплатної правової допомоги, а також серед присутніх поширені визитівки бюро 

та буклети Центру. 

 

     

22.03.2017 року для учнів 11 класу Катеринівського НВК Сахновщинського району 

відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено правопросвітницький 

захід на тему: «Права дитини у сучасному суспільстві». Учнів ознайомлено з їх правами, 

закріпленими у Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законі України 

«Про охорону дитинства» та проінформовано про функції бюро правової допомоги. 

 

1.4.14. Утворення та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу, шляхом 

використання системи «Бібліоміст» бібліотек – для проведення скап-консультувань, 

відео конференцій (Кількість утворених пунктів доступу – 1) : 

У лютому 2017 року утворено дистанційний пункт доступу до БПД шляхом Skype-

зв’язку шляхом використання системи «Бібліоміст» у Чернігівській сільській бібліотеці 

Лозівського району. Графік роботи – кожної 1 та 3 п’ятниці місяця з 11:00 до 13:00. 

Крім того дистанційні пункти доступу через скайп-зв’язок утворено: 

- У Бурбулатівській  сільській бібліотеці Близнюківського району; 

- у Нікопольській сільській бібліотеці Барвінківського району; 

- у Слобожанській сільській бібліотеці-філії Кегичівського району; 



- у Андріївсьекій сільській бібліотеці Кегичівського району. 

 

1.4.15. Утворення дистанційних пунктів до БПД в територіальних підрозділах 

Державної міграційної служби (Кількість утворених пунктів доступу – 1) : 

27.01.2017 року в.о. начальника відділу "Барвінківське бюро правової допомоги" провів 

робочу зустріч із керівником Барвінківського районного сектору ГУДМС України в 

Харківській області (64701, Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Б. 

Хмельницького, 15). Обговорено подальшу співпрацю щодо спільного надання правової 

допомоги під час оформлення документів вимушеним переселенцям із зони АТО. 

Досягнуто домовленості про роботу в приміщенні сектору міграційної служби 

дистанційного пункту доступу до БПД, який працюватиме за потреби. 

 

Завдання 5:  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

1.5.1. Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та забезпечення 

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

За період з 03.01.2017 року по 31.03.2017 року до Первомайського МЦ (враховуючи показники 

Бюро) :загальна кількість звернень клієнтів - 1450   , з них:      надано роз’яснення -  1373 

- кількість звернень про надання БВПД - 77кількість рішень про надання БВПД - 75 

- кількість виданих доручень про призначення адвоката - 45 

- кількість наказів про призначення представником працівника МЦ – 32 

Центром здійснено аналіз   статистичних показників звернень з метою  виявлення потреби та 

забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД. 

 

1.5.2. Розробка та затвердження Порядку розподілу справ між адвокатами, які 

надають БВПД (Кількість розроблених документів – 1) : 

28.03.2017 року затверджено Порядок розподілу справ між адвокатами,  які уклали 

контракти з Первомайським МЦ та  надають БВПД ,  

 

1.5.3. Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями (Відсоток надання допомоги – 100 %) : 

- 16.01.2017 року доведено до відома адвокатів Порядок оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та Методику 

обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, у зв'язку з прийняттям та набранням чинності з 01 січня 2017 року  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 року № 1048 “Про внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465” 

Адвокатам постійно надається консультативна допомога щодо оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 

 

1.5.5. Здійснення моніторингу та поширення серед адвокатів інформації щодо 

навчальних заходів, котрі проводяться адвокатським самоврядуванням (зокрема, 

Радою адвокатів Харківської області), ГО, судами тощо в яких могли б взяти участь 

адвокати (Відсоток поширення інформації – 100 %): 
Серед усіх адвокатів, які співпрацюють з Первомайським МЦ  регулярно поширювалась 

інформація про проект «Адвокат майбутнього» інші навчальні заходи,які проводяться 

адвокатським самоврядуванням. 

 

1.5.9. Узагальнення та поширення кращих практик адвокатської діяльності, 

прикладів успішного захисту, інформації щодо успішних та типових справ працівників 

центру. Постійне наповнення інформаційного дайджесту системи безоплатної 

правової допомоги в Україні (Кількість узагальнень – 3): 

Центром регулярно розповсюджуються  інформаційні дайджести БПД № 21, 22, 23  серед 

адвокатів, які надають БВПД та уклали контракти з Первомайським МЦ. 



 

1.5.12. Вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання 

БВПД. Узагальнення та аналіз  заяв, скарг і пропозицій  громадян щодо дій працівників 

Центру (Кількість узагальнень – 1) : 

Центром  за результатами звернень  до Первомайського МЦ  вивчено та узагальнено   

потреби та рівень задоволеності клієнтів  центру які звертаються за отриманням 

безоплатної  правової допомоги.   

 

1.5.16. Аналіз скарг на адвокатів, результатів проведеного моніторингу якості 

надання БВПД, участь адвоката в підвищенні кваліфікації та винесення на 

обговорення Керівної ради питання щодо виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які 

надають БВПД (Кількість аналітичних заходів – 1) : 

Центром постійно  аналізується  наявність(відсутність) скарг  щодо адвокатів,які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу клієнтам Первомайського МЦ. 

 

1.5.17. Надання консультацій з питань державної реєстрації громадських формувань 

місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечення 

прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань 

(Відсоток наданих послуг в разі звернення – 100 %) : 

В Первомайському МЦ забезпечено належні умови для надання консультацій з питань 

метою державної реєстрації громадських формувань . 

 

1.5.19. Моніторинг дотримання МЦ та Бюро правової допомоги Регламенту надання 

безоплатної первинної правової допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні 

консультування тощо) (Кількість моніторингів – 1) : 

Центром здійснюється моніторинг  дотримання умов надання працівниками якісної 

первинної правової допомоги.  

 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
 

Завдання 1: Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих 

центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання 

функції представництва 

2.1.1. Навчальні заходи для  адвокатів, працівників центрів з питань застосування 

стандартів якості по ЦАС (кількість  навчань – 1): 

- 07.03.2017 року проведено семінар з адвокатами, які надають БВПД на тему: “Новий 

порядок прийняття актів регіональним та місцевим центрами. Стандарти якості по ЦАС”; 

 

2.1.2. Участь працівників Первомайського місцевого центру з надання БВПД у 

навчаннях , обмін працівниками між Центрами з метою навчання та поширення 

позитивного досвіду (кількість  навчань – 2): 

20-21 лютого 2017 року представник Первомайського МЦ та його відділу «Кегичівське 

бюро правової допомоги» взяли участь у семінарі, організованому Всеукраїнським 

благодійним фондом "Горєніє". Обговорювали питання: проблеми соціально-правового 

характеру, що виникають у внутрішньо переміщених осіб. Огляд практики у справах 

захисту прав ВПО. Виявлення та розробка найбільш дієвих механізмів вирішення цих 

проблем. 

24.02.2017 року в місті Харкові начальник та головний спеціаліст відділу правової 

інформації та консультацій Первомайського МЦ разом із в.о. начальника відділу 

"Кегичівське бюро правової допомоги" пройшли тренінг, організований Всеукраїнською 

благодійною організацією "Точка опори". Тема: "Підвищення рівня толерантності серед 

правників під час роботи з дискримінованими групами (внутрішньо переміщеними 

особами, представниками ЛГБТ-спільноти та людьми, що живуть із ВІЛ)". 



28.02.2017 року представник Центру взяв участь у семінарі для посадових осіб органів 

державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, 

установ і організацій на тему "Практичні особливості електронного декларування доходів", 

"Особливості земельних відносин в Україні". 

13.03.2017 року директор Центру Ирина Шевченко взяла участь у семінарі на тему: 

«Добровільне об’єднання територіальних громад. Можливості заради розвитку», який 

відбувся у приміщенні Близнюківської районної державної адміністрації. 

 

      
 

2.1.3. 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 (кількість  навчань – 1): 

- 31.01.2017 року  проведено семінар-навчання з метою підвищення кваліфікації 

працівників Центру на тему: «Зміни до законодавства України у 2017 році»;   

- 16.02.2017 року проведено семінар-навчання з метою підвищення кваліфікації 

працівників Центр на тему: «Кроки відновлення документів щодо права власності на 

домоволодіння». 

22.02.2017 проведені внутрішні навчання для працівників Первомайського МЦ щодо 

вирішення проблем соціально-правового характеру внутрішньо переміщених осіб. 

02.03.2017 проведені внутрішні навчання для працівників Первомайського МЦ на тему: 

«Порядок оформлення інвалідності». 

07.03.2017 року проведено семінар-навчання з питань підвищення кваліфікації 

працівників місцевого центру на тему: «Стандарти якості з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у цивільних та адміністративних справах» - за участі завідувача 

Лозівської міжрайонної юридичної консультації ХОКА Соколової Р.І. 

16.03.2017 проведені внутрішні навчання для працівників Первомайського МЦ на тему: 

«Забезпечення комерційного обліку природного газу». 

 

2.1.4. Проведення навчальних заходів для працівників центрів за участю ГТУЮ 

(кількість  навчань – 3): 

27.03.2017 року представники Первомайського МЦ взяли участь у навчаннях, 

організованому ГТУЮ у Харківській області з наступних тем: «Механізм затосування 

Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»; «Зняття арешту з 

майна»; «Як зареєструвати новонароджену дитину батькам, які не мають документів. 

 

2.1.5. Залучення у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для 

забезпечення надання БВПД суб’єктам відповідного права, у разі, коли зазначені 

суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими 

(відсоток залучення у разі необхідності – 100 %): 

Необхідності у залученні сурдоперекладача протягом звітного періоду не виникало. 

 



2.1.7. Організація та проведення семінару для адвокатів на тему  Порядку укладання 

контрактів, подання актів та оплати послуг (кількість  навчань – 1): 

- 16.01.2017 — проведено семінар з адвокатами на тему: “Порядок укладення контрактів з 

адвокатами, які надають БВПД” 

- 27.01.2017 року проведено робочу зустріч з адвокатами, які надають БВПД з питання 

укладення контрактів з Первомайським МЦ (обговорення умов, строків, погодження проекту 

контракту); 

- 01.02.2017 року проведена зустріч із адвокатами , які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, укладені контракти з адвокатами Поповим А.О., Соколовою Р.І., Цувіною О.О., 

Остапенко С.Ю.; 

 

     
 

Завдання 2: Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ: 

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

кваліфікації (кількість  – 1): 

У відповідь на запит Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській 

областях від 03.02.2017 року  щодо переліку тем, з яких є потреба в отриманні консультації 

від ГТУЮ у Харківській області Первомайським МЦ 06.02.2017 надіслано відповідні 

пропозиції. 

 

2.2.3. Висвітлення інформації про функціонування МРКП мережі Інтернет 

(кількість  – 1): 

Інформацію про запровадження МРКП висвітлено на офіційній сторінці Первомайського 

МЦ 09.03.2017 та 29.03.2017 року: 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/1866306190310174  

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/1866309836976476  

 

Завдання 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" – відповідно до тематики, визначеної КЦ (кількість 

завантажених консультацій – 2): 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ розроблено 2 консультації для  довідкової 

онлайн-платформи правових консультацій "WikiLegalAid", а саме: 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/1866306190310174
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/1866309836976476


«Порядок набуття права власності на нерухоме майно члена кооперативу в порядку 

спадкування.»(Сахновщинське бюро правової допомоги) та «Пільги щодо здобуття освіти, 

передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»(Близнюківське бюро правової допомоги) 

 

2.3.2. Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 

"WikiLegalAid" в т. ч. наступних тем: «Виплата грошової компенсації за 

невикористану санаторно-курортну путівку»; «Вимоги до претендентів на 

нагородження золотою або срібною медалями випускників навчальних закладів»; 

«Пільги та гарантії інвалідів»;. «Працевлаштування та застосування праці інвалідів»; 

«Порядок отримання застрахованими особами санаторно-курортного лікування» 

(кількість оновлень – 6): 
Доповнюються та  підтримуються в актуальному стані раніше викладені  до довідкової 

онлайн-платформи правових консультацій "WikiLegalAid" правові консультації на теми: 

“Порядок отримання застрахованими особами санаторно-курортного лікування”; “Виплата 

грошової компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку”; “Пільги та гарантії 

інвалідів.”; “Працевлаштування та застосування праці інвалідів”; “Вимоги до претендентів 

на нагородження золотою або срібною медалями випускників навчальних закладів ” 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Завдання 1: Сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної майстерності 

адвокатів 

3.1.1. Участь у засіданнях Керівної ради (кількість – 1) 

22.03.2017 року директор Центру Шевченко І.М. взяла участь у засіданні керівної ради 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях та відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в цих областях. За результатами засідання прийняті рішення щодо 

покращення організації роботи відповідних центрів з надання БВПД. 

 

3.1.2. Аналіз діяльності Центрів з урахуванням квартальних планів роботи та 

внесення пропозицій щодо подальшого розвитку на розгляд Керівної ради (кількість – 1) 

Аналіз діяльності  місцевого центру проведено з урахуванням квартального плану 

роботи  проведено у 2 декаді березня з метою підготовки  до засідання Керівної ради. 

 

    
 

3.1.3. Оприлюднення  звіту про виконання Плану заходів Первомайського МЦ на IV 

квартал 2016 року (кількість – 1) 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з 

надання БВПД на IV квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної 

правової допомоги у Харківській області на 2016 рік надіслана до РЦ для оприлюднення 

10.01.2017 року. 



 

3.1.4. Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

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

метою прийняття управлінських рішень (кількість – 1): 

- 30.01.2017 року відбулась робоча нарада керівного складу Первомайського МЦ з 

оперативного вирішення поточних питань діяльності Центру;  

    22.02.2017 – проведено робочу нараду керівного складу Первомайського МЦ з 

оперативного вирішення поточних питань діяльності Центру;  

 

3.1.5. Розробка та запровадження Регламенту надання МЦ та Бюро правової 

допомоги безоплатної первинної правової допомоги (кількість регламентів – 1) 

Проект Регламенту  надання БППД було надано  на розгляд Керівної ради  22.03.2017. 

Після погодження доопрацьованого Регламенту він буде запроваджений в місцевому центрі 

 

Завдання 2: Сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної майстерності 

адвокатів 

3.2.1. Аналіз поданої інформації до РЦ та моніторинг проведення 

правопросвітницької роботи МЦ (кількість аналітичних заходів – 1): 

Постійно проводиться аналіз   інформації ,яка надається до Регіонального центру. Проведено 

моніторинг право просвітницької роботи центру, за його результати визначено пріоритетні 

напрямки цієї роботи у другому кварталі 2017 року.  

 

3.2.2. Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг проведення 

правопросвітницької роботи Бюро правової допомоги (кількість заходів – 1): 

Проведено   аналіз інформації ,наданої бюро правової допомоги  до центру ,  за його 

результати визначено пріоритетні напрямки цієї роботи у другому кварталі 2017 року.  

 

3.2.4. Виїзний моніторинг, спостереження та оцінювання надання Бюро 

безоплатної правової допомоги (кількість моніторингів – 1): 

10.02.2017  року у відділі «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено виїзний  

моніторинг порядку надання Бюро безоплатної правової допомоги. 

 

3.2.5. Аналіз своєчасності та повноти надання звітів МЦ за напрямками діяльності 

(кількість аналітичних заходів – 1): 

Проаналізовано своєчасність на наповнення звітів центру за напрямками 

діяльності.Проведено у другій декаді січня. Висновок: звіт Первомайського МЦ за 

результатами роботи у IV кварталі 2016 року надано вчасно та в повному обсязі. 

 

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

покращення роботи (кількість аналітичних заходів – 1): 

Проведено внутрішній моніторинг виконання відділами «бюро правової допомоги» 

Первомайського МЦ плану на І квартал 2017 року щодо проведення правопросвітницьких 

та комунікативних заходів, виїзних прийомів. Отримані результати використані у 

плануванні роботи Первомайського МЦ та його відділів у березні 2017 року. 

 

3.2.9. Аналіз ефективності використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб (кількість аналітичних заходів – 3): 

Центром щомісячно аналізується ефективність використання бюджетних коштів та  

виявлення додаткових потреб. 

 

Завдання 3: Управління людськими ресурсами 

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

навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової 

допомоги, з надання БППД та БВПД (кількість працівників, які пройшли навчання – 7): 



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

навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ,  включно з бюро правової 

допомоги, з питань роботи з адвокатами (кількість працівників, які пройшли навчання 

– 3): 

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

навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ, включно з бюро правової 

допомоги з питань управління персоналом (кількість працівників, які пройшли 

навчання – 3): 

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

навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ,  включно з бюро правової 

допомоги з питань організації та планування фінансової діяльності, раціонального 

використання бюджетних коштів, формування бюджетних запитів (кількість 

працівників, які пройшли навчання – 4): 

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

навчання), участь у навчаннях РЦ для персоналу РЦ та МЦ,  включно з бюро правової 

допомоги з питань організації, планування діяльності МЦ, Бюро; аналітичної 

спроможності центрів (кількість працівників, які пройшли навчання – 1): 

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

навчання) для персоналу РЦ та МЦ включно з бюро правової допомоги з питань 

комунікації: проведення правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних 

матеріалів, презентацій, організація та проведення круглих столів тощо (кількість 

працівників, які пройшли навчання – 6): 

07.03.2017 року у приміщенні Первмоайського МЦ проведено внутрішні навчання 

працівників Центру, за участю працівників відділв «бюро правової допомоги» з 

використанням Skype-зв’язку (загалом взяли участь 15 чоловік). Розглянуто наступні 

питання: 

1. Регламент надання БВПД та БППД у бюро правової допомоги; 

2. Організація надання БППД та взаємодія з адвокатами; 

3. Управління персоналом із застосуванням спеціалізованого ПЗ; 

4. Раціональне використання бюджетних коштів; 

5. Стратегічне планування діяльності; 

6. Правопросвітництво у громадах; 

7. Електронний документообіг . 

 

Заходів по стратегічному напряму 4 у виконанні в І кварталі 2017 року річним 

планом діяльності Первомайського МЦ не передбачено. 

 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій. 

 

Завдання 1: Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі бюджетне та 

фінансове управління. 

5.1.1. Застосування ПЗ «1С Бухгалтерія 8» для бюджетних установ для 

забезпечення автоматизації  основних ділянок обліку: 

Застосовується постійно у разі необхідності виконання посадових обов’язків головного 

бухгалтера Первомайського МЦ. 

 

Завдання 2: Електронний документообіг та кадровий облік. 

5.2.1. Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 

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

(відсоток впровадження ПЗ – 100 %): 

5.2.3. 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) (відсоток 

впровадження ПЗ – 100 %): 

Станом на 31.03.2017 року на 100 % робочих комп’ютерів працівників Центру (в тому 

числі на ПК працівників відділів «бюро правової допомоги» Первомайського МЦ) 

встановлено системи обліку робочого часу TimeTracker. 

 

5.2.4. Навчання персоналу застосування 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) (кількість навчань - 1): 

5.2.2. Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління (електронний 

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

основної діяльності) (кількість навчань - 1): 

(див. захід 3.3.9) 

 

Завдання 3: Інноваційні форми доступу до БПД. 

5.3.1. Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БВПД через 

налагодження Skype-зв’язку, зокрема, з використанням можливостей системи 

«Бібліоміст» (кількість утворених дистанційних пунктів доступу через Skype-зв’язок – 

3): 

У лютому 2017 року утворено дистанційний пункт доступу до БПД шляхом Skype-

зв’язку у Чернігівській сільській бібліотеці Лозівського району. Графік роботи – кожної 1 

та 3 п’ятниці місяця з 11:00 до 13:00. 

Крім того дистанційні пункти доступу через скайп-зв’язок утворено: 

- У Бурбулатівській  сільській бібліотеці Близнюківського району; 

- у Нікопольській сільській бібліотеці Барвінківського району; 

- у Слобожанській сільській бібліотеці-філії Кегичівського району; 

- у Андріївсьекій сільській бібліотеці Кегичівського району. 

 

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

(кількість нових угод, у яких передбачене утворення точок доступу – 100 %): 

Центром протягом звітного періоду укладено 8 угод про співпрацю:  

- з Лозівською спілкою учасників АТО (30.03.2017); 

- з Лозівською міськрайонною громадською організацією "Центр громадських ініціатив 

"Народна дія" (02.03.2017); 

- з Барвінківським районним центром зайнятості (21.02.2017); 

- з Сахновщинським районним центром зайнятості (17.02.2017); 

- з Кегичівським районним центром зайнятості (01.02.2017); 

- з Сахновщинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(20.02.2017); 

- з Кегичівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(17.02.2017); 

- з Барвінківським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(28.03.2017) 

В кожній угоді передбачено утворення дистанційного пункту доступу до БПД. 

 

5.3.3. Аналіз даних із СПЗ КІАС, щодо необхідності її модернізації (кількість 

аналітичних заходів – 1): 

Аналіз щодо модернізації даних до КІАС проведено у 3 декаді березня.,підготовлено 

відповідні пропозиції. 

 

Завдання 4: Створення порталу системи БПД. 

5.4.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту 

БПД (відсоток інформаційного наповнення – 100 %): 



Впродовж звітного періоду фахівці Центру надавали детальні роз’яснення громадянам з 

питань порядку звернення до Центру,  його  діяльність, а також актуальні статті на правову 

тематику  регулярно висвітлюється на сторінці Центру у соціальній мережі:  

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/  

 

Завдання 6: Розвиток аналітичної спроможності центрів. 

5.6.1. Організація системного аналізу звернень по БПД, підготовка та регулярна 

актуалізація  типових проблемних питань громад (кількість аналітичних заходів – 1): 

На виконання планів  роботи  здійснено Аналіз потреб громад,який зафіксовано   у 

розділі 3 Звіту за результатами аналізу ситуації щодо забезпечення права на безоплатну 

первинну правову допомогу та спроможності органів місцевого самоврядування до 

утворення спеціалізованих установ/залучення осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги Первомайського МЦ станом на 10.03.2017 року. 

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/0B7RYHXpEc48OV1p4UTdobjk2dzQ  

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у І 

кварталі 2017 року визначено найбільш поширені  правові питання клієнтів  

Первомайського МЦ. 

 

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

виданих доручень) (кількість аналітичних заходів – 3): 

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. 

5.6.3. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу 

(кількість аналітичних заходів – 1): 

Протягом звітного періоду до Первомайського МЦ надійшло 1450 звернень, що 

становить 0,6 % від загальної кількості населення, яке проживає на території, на яку 

поширюється діяльність Первомайського МЦ (240 592 чол.). Також проаналізовано  

кількість точок доступу до БПД у відділах центру станом на 31.03.2017 року. . 

 

5.6.4. Аналіз кількості прийнятих актів від адвокатів (кількість аналітичних 

заходів – 3): 

Щомісячно проводиться аналіз кількості прийнятих  центром актів від адвокатів. 

 

5.6.5. Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, 

кількості довіреностей на представництво працівниками МЦ (кількість аналітичних 

заходів – 3): 

У третіх декадах щомісяця протягом звітного періоду проводились відповідні аналітичні 

заходи.  

5.6.7. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам (кількість аналітичних заходів 

– 3): 

Відповідний аналітичний захід проводився протягом звітного періоду щомісячно у 3 

декадах. 

5.6.8. 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) (кількість аналітичних заходів – 1): 

Здійснено аналіз показників центру та  визначення потреби у забезпеченні адвокатами 

районів області,на які поширюється діяльність Первомайського МЦ 

 

 

 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/
https://drive.google.com/drive/folders/0B7RYHXpEc48OV1p4UTdobjk2dzQ


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2017 року по 01.04.2017 року місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1450 звернень клієнтів, 1373 особам було надано правову консультацію,  

77 особи   написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 75 рішень 

про надання БВПД та надано 45 доручень адвокатам та 32 штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 0  

письмовим зверненням було надано відмову у наданні 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 Первомайського 

МЦ 

581 522 59 0 

2 Відділ «Барвінківське БПД» 97 97 0 0 

3 Відділ «Близнюківське БПД» 126 124 2 0 

4 Відділ «Кегичівське БПД» 189 186 3 0 

5 Відділ «Лозівське БПД» 203 195 8 0 

6 Відділ «Сахновщивське БПД» 254 249 5 0 

 Разом по МЦ 1450 1373 77 0 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з інших питань 245 

(16,9%), сімейного 201 (13,9%), іншого цивільного права 186 (12,8%), соціального 

забезпечення 183 (12,6 %), спадкового 176 (12,1 %), земельного 148 (10,2%), трудового 71 

(4,9%), житлового 69 (4,8%), договірного 69 (4,8%), питань виконання судових рішень 59 

(4,1%), з неправових питань 18 (1,2%),  адміністративного права 18 (1,2%);  медичного 

права  7 (0,5%). 

 



 

 

 

 

 

інше; 16,9 
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питання; 

1,2 

виконання 
судових 

рішень; 4,1 

інше цивільне; 
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житлове; 4,8 

договірне; 5,1 
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забезпечення; 

12,60 спадкове; 12,10 

сімейне; 13,9 

трудове; 4,9 

адміністративне; 
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Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань 

Чоловіки 
40% 

Жінки 
60% 

Розподіл клієнтів Перомайського МЦ за статтю 



 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід 

особи не перевищує двух розмірів прожиткового мінімуму 47 ( 62,6%), інвалідам 13 

(17,3%), внутрішньо переміщеним особам  – 8 (3 %) та ветеранам війни 7 (9,4 %), 
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0% 18-35 

23% 

35-60 
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понад 60 
20% 

Розподіл клієнтів Первомайського МЦ за 
віком 



 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 

було: 

 здійснено 99 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 38 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 287 

особи, у  мобільних консультаційних пунктах - 165 осіб, з яких 162 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень та у 3 осіб прийнято звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; 122 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД.      

 надано методичну допомогу 41 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги; 

 опрацьовано 45 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено ____ правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано  2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 

 

 

Малозабезпече
ні особи 

63% 

Інваліди 
17% 

Ветерани війни 
9% 

Внутрішньо 
переміщені 

особи 
11% 

Розподіл клієнтів Первомайського МЦ за 
категорією осіб, які мають право на 

отримання БВПД 



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Первомайського місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 

61/165 38/122 41 202 2 

2 Первомайський МЦ 8/26 7/18 41 42 2 

3 Барвінківське БПД 5/7 2/3 0 27 0 

4 Близнюківське БПД 16/29 5/11 0 28 0 

5 Кегичівське БПД 13/22 10/38 0 41 0 

6 Лозівське БПД 12/35 5/4 0 19 0 

7 Сахновщивське БПД 7/46 9/48 0 45 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський МЦ 
(відділ 

правопросвітництва) 

Лозівське бюро 
правової допомоги  

Барвінківське бюро 
правової допомоги  Близнюківське бюро 

правової допомоги  

Сахновщинське 
бюро правової 

допомоги  

Кегичівське бюро 
правової допомоги  

Кількість проведених правопросвітницьких та 
комунікативних заходів 


