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ЗМІСТ: 
 

Вступ. 

 

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. 
 Завдання 1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

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

проводяться Урядом України. 

 Завдання 2: Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД. 

 Завдання 3: Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів. 

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

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів. 

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

БПД. 

[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 
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ВСТУП 

 

В Первомайському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у 2017 році працює 15 працівників, з яких 7 працюють 

безпосередньо в центрі, а ще 8 – у бюро правової допомоги (Сахновщинське – 

2, Кегичівське – 2, Лозівське – 2, Близнюківське – 1, Барвінківське – 1) 

 

Діяльність центру охоплює 6 районів: 

 

м. Лозова та Лозівський район  95,4  тис. осіб  1410  км²  

м. Первомайський та Первомайський район  46,7  тис. осіб  1200  км²  

Близнюківський район  19,1  тис. осіб  1380  км²  

Барвінківський район  22,0  тис. осіб 1365  км²  

Сахновщинський район  21,5  тис. осіб 1170  км²  

Кегичівський район  21,7  тис. осіб 780  км²  

ВСЬОГО  226,4  тис. осіб  7305  км²  

(від загальної кількості по Харківській 
області)  

8,4  %  23,3  %  

 

8% 

92% 

Відношення кількості населення  
по районам місцевого центру 

з надання БВПД в м. Лозова до  
населення області (2017 рік) 

Первомайський 
місцевий центр 
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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): 

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у ІІ 

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 IІ кварталі до Первомайського МЦ:   
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Захід 1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової 

аудиторії громадян, інших право просвітницьких заходів, розробка інформаційних 

матеріалів (зокрема, заходів, присвячених Всесвітньому Дню книги і авторського права, 

Всесвітньому Дню охорони праці, Міжнародному Дню сім’ї, Міжнародному Дню захисту 

дітей, Дню Конституції України) в тому числі спільно з ОМС, ОВВ, іншими установами 

та організаціями ГО тощо, спрямовані на найактуальніші питання життя громад, 

зокрема, реформа органів місцевого самоврядування, соціальний захист інвалідів та осіб з 

обмеженими можливостями пересування, соціальний захист учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС, протидія насильству в сім’ї та дискримінації, охорона праці тощо (кількість 

запланованих  заходів – 24, хронологія відповідно до Плану): 

 

05.04.2017 року представник Первомайського 

МЦ провів семінар із сільськими 

бібліотекарями Лозівського району в примі-

щенні Лозівської центральної районної 

бібліотеки. Тема: "Реформа органів 

місцевого самоврядування в Україні". 

Присутнім роз'яснені основні положення 

Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" стосовно етапів 

створення об'єднаної територіально громади 

та повноважень старости ОТГ. Поширені 

буклети та оголошення про діяльність 

Центру, з метою подальшого їх розміщення в 

сільських бібліотеках району. 
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07.04.2017 року в приміщенні Лозівського 

міського центру соціальних служб для сім'ї. 

дітей та молоді проведено круглий стіл на 

тему: "Моделі міжвідомчого співробітництва 

під час роботи з сім'ями та особами, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах". Учасники заходу: директор 

Лозівського міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді та 

представник Лозівського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 

керівники служб у справах дітей Лозівської 

міської ради та Лозівської РДА, керівник 

Первомайського МЦ Ірина Шевченко, 

представники  УСЗН.  

 

 

25.05.2017 року представник Центру провів 

семінар із особами. які перебувають на обліку 

Лозівського міськрайонного центру зайнятості 

на тему: "Захист прав споживачів 

комунальних послуг". Присутнім роз'яснено, 

які права і обов'язки має споживач за Законом 

України "Про житлово-комунальні послуги". 

Додатково обговорили актуальне питання 

процедури встановлення газових лічильників 

на багатоквартирних будинках. 

 

 

26.06.2017 року представник Центру 

провів семінар у Лозівській центральній 

районній бібліотеці, присвячений Дню 

Конституції України. Тема: "Конституційна 

реформа". У заході взяли участь працівники 

та відвідувачі бібліотеки. Присутнім були 

роз'яснені зміни до Конституції, що набули 

чинності 30 вересня 2016 року. Увагу 

слухачів було акцентовано на реформі 

прокуратури України та введенні інституту 

конституційної скарги. Додатково обгово-

рили, як запобігти шахрайству в повсякден-

ному житті. Поширено друковані матеріали, 

Також роз'яснений порядок надання БПД в 

Первомайському МЦ.  

 

25.04.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено  лекцію до 

Всесвітнього дня книги та авторського права на тему «Знати права – реалізувати 

можливості» в приміщенні Первомайської ЗОШ І-ІІІ № 2. Було докладно  висвітлено права 

та обов’язки дітей відповідно до законодавства України , охарактеризовано в доступній для 

слухачів формі поняття авторського права.
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30.06.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» спільно з головою 

Первомайської районної профспілкової організації працівників державних установ Азаровою 

Оленою Анатоліївною проведено семінар в приміщенні відділу культури Первомайської  

РДА на тему "Зміни в трудовому законодавстві". Також було  акцентовано увагу  учасників 

заходу на проблемі запобігання шахрайству із платіжними картками та поширено 

інформаційні матеріали відповідної тематики та візитівки Центру. 

 

13.06.2017 року працівниками відділу «Лозівське бюро правової допомоги» проведено 

зустріч-інформування на тему : "Порядок отримання санаторно-курортних путівок ветеранам 

війни" із членами громадської організації «Первомайська міська організація ветеранів». 

 
01.06.2017 року працівники відділу «Лозівське бюро правової допомоги»  спільно з 

директором Первомайської ЦБС Захватовою Т.М. провели семінар на тему «Конституційна 

реформа в Україні» в приміщенні Первомайської міської бібліотеки - з колективом 

бібліотекарів району. 

 

07.06.2017 року В.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»  з 

учнями Барвінківського професійного аграрного ліцею провів семінар на тему: "Ні – 

насильству та дискримінації". Додатково керівник бюро докладно проінформував присутніх 

з питань запровадження ЄС безвізового режиму для України. 
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 29.06.2017 року керівником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»   

проведено бесіду із колективом відділу освіти Барвінківської РДА на тему "Значення 

правової освіти неповнолітніх в правовій державі" , також було осягнуто домовленості про 

регулярне проведення правопросвітницьких заходів у навчальних закладах м. Барвінкове. 

 

29.06.2017 року в. о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з керівником профспілкового комітету працівників управління АПР 

Костенко Д.В. Головним питанням для обговорення були гарантії діяльності профспілок в 

Україні. 

 
27.06.2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» в 

приміщенні  Барвінківської районної центральної бібліотеки з мешканцями міста проведено 

семінар на тему: "Порядок утворення ОСББ". 

 

30.05.2017 року в приміщенні читального залу Близнюківської районної бібліотеки 

начальником відділу «Близнюківське бюро 

правової допомоги»  проведено семінар на 

тему: «Зміни в трудовому законодавстві» за 

участі представників профспілок 

Близнюківського району та працівників, які 

відповідають за ведення кадрового 

діловодства в установах. Висвітлені питання 

новацій у трудовому законодавстві, зокрема 

щодо оплати праці, відповідальності за 

порушення законодавства про працю, 

порядку проведення перевірки з питань 

дотримання норм трудового законодавства та 

застосування фінансових санкцій.  
 

З нагоди відзначення Дня Матері та Міжнародного Дня Сім’ї 16.05.2017 року в 

приміщенні читального залу Близнюківської 

районної бібліотеки начальником відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги»  
проведено круглий стіл на тему: «Разом – 

проти насильства та дискримінації в сім’ї». В 

заході також взяли участь представники 

Близнюківської РДА - служби у справах дітей, 

Близнюківського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу освіти, 

молоді та спорту, та інших установ - начальник 

Близнюківського відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області,  
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інспектор Близнюківського районного сектору пробації. Були обговорені  питання 

насильства в родині, що до цього спонукає, які фактори на це впливають та які наслідки 

домашнє насильство може мати для дітей,важливість профілактичних заходів та дієвої 

співпраці всіх зацікавлених служб та посадових осіб району . Підсумком заходу стала 

домовленість щодо продовження  проведення спільних інформаційно-просвітницьких 

заходів з метою попередження вчинення насильства в сім’ях та злочинності неповнолітніх. 

 

22.06.2017 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування начальником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги»  

проведено семінар на тему: «Порядок безоплатного отримання земельних ділянок» - для 

осіб, які перебувають на обліку та колективу терцентру.   

   
02.06.2017 року в приміщенні Близнюківської районної бібліотеки начальником 

Близнюківського бюро проведено семінар на тему: «Конституційна реформа в Україні» за 

участі працівників Близнюківської ЦБС та сільських бібліотекарів району. Під час семінару 

висвітлені основні аспекти конституційної реформи: децентралізація влади, органів 

місцевого самоврядування та судоустрою. 

 

12.04.2017 року головним спеціалістом відділу «Сахновщинське  бюро правової 

допомоги» проведено семінар на тему: «Права і обов'язки батьків за сімейним 

законодавством» з працівниками Сахновщинського районного центру соціальних служб для 

сім׳ ї, дітей та молоді. 
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26.04.2017 працівники відділу «Сахновщинське  бюро правової допомоги»  взяли участь 

у заходах, присвячених Чорнобильської трагедії. Після чого начальником відділу проведено 

семінар із членами ГО «Сахновщинське об'єднання інвалідів «Союз Чорнобиль України» на 

тему: «Соціальний захист учасників ліквідації аварії на ЧАЕС», надали додаткові 

роз’яснення щодо захисту прав громадян щляхом звернення за правовою допомогою до 

бюро. 

 

10.05.2017 року головним спеціалістом 

відділу «Сахновщинське  бюро правової 

допомоги»  для учнів 9-А класу 

Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 проведено 

правову годину на тему: «Загальні засади 

прав людини». Учням надано вичерпні 

відповіді на запитання щодо професії юриста, 

також дітям роз’яснений порядок дій під час 

затримання працівниками поліції. 

Розповсюджено інформаційні матеріали 

Первомайського МЦ. Крім того, учні 

дізнались про адміністративну, цивільну та 

кримінальну відповідальність неповнолітніх. 

 

 29.06.2017 року начальником відділу «Сахновщинське  бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з головою ради районної громадської організації ветеранів війни і праці 

Єкімовою А.Г. на тему: «Пільги учасникам війни»,акцентувавно увагу  на передбачених 

законодавством пільгах учасникам бойових дій старше 85 років та пільгах  ветеранам праці, 

на можливості в найкоротший строк реалізувати своє прав на захист прав,в разі їх порушення 

за допомогою звернень до . 

    
25.04.2017р. - представником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено 

семінар на тему «Аспекти права інтелектуальної власності» – у Кегичівській районній 

бібліотеці. Поширено інформаційні матеріали Первомайського МЦ. 

 

17.05.2017 року відділом  «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено семінар в 

Кегичівській центральній районній бібліотеці за участю представників профспілок 

Кегичівського району до Всесвітнього дня охорони праці на тему «Зміни в трудовому 

законодавстві». 
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01.06.2017 року працівники відділу 

«Кегичівське бюро правової допомоги» 

приєднались до урочистих заходів до Дня 

захисту дітей. Під час заходів спільно з 

представниками служби у справах дітей 

Кегичівської РДА та Кегичівського 

районного центру соціальних служб для сім׳ 

ї, дітей та молоді для прийомних сімей, які 

були присутні на заході, проведено бесіду 

«Права і обов'язків батьків (осіб, що їх 

замінюють) за сімейним законодавством 

України». 

 

 

27.06.2017 – відділом «Кегичівське бюро 

правової допомоги» до Дня Конституції 

України проведено семінар в Кегичівській 

центральній районній бібліотеці на тему: 

«Конституційна реформа в Україні». У 

заході взяли участь працівники та 

відвідувачі бібліотеки. Спеціалістом бюро 

роз'яснені зміни до Конституції, які набрали 

чинності у вересні 2016 року. Додатково під 

час семінару обговорили, як запобігти 

шахрайству в повсякденному житті, 

поширено друковані матеріали відповідної 

Центру.  

 

Також, на виконання цього пункту плану , Первомайським МЦ розроблений буклет на 

тему: «Конституційна реформа в Україні»: 
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Крім того, в цьому напрямку в  ІІ кварталі 2017 року Первомайським МЦ проведено 

наступні правопросвітницькі заходи  поза планом  : 

 

04.04.2017 року для учнів 9-х класів Сахновщинської ЗОШ №2 у Сахновщинській 

центральній районної бібліотеці відділом "Сахновщинське бюро правової допомоги" 

проведено правову годину на тему: «Ми маємо право» . Учням роз’яснено поняття прав і 

свобод людини та механізм їх захисту, доведено до відома міжнародні правові документи 

щодо прав людини і прав дитини. 

05.04.2017 року в.о. начальника відділу "Барвінківське бюро правової допомоги" 

здійснив інформування начальників фельдшерсько-акушерських пунктів Барвінківського 

районного центру медико-санітарної допомоги, Присутнім доведено інформацію про 

Барвінківське бюро, а також порядок отримання первинної і вторинної безоплатної правової 

допомоги, поширено присутнім інформаційні матеріали. 

   
06.04.2017 року представник Центру взяв участь у зборах завідуючих сільськими клубами 

Лозівського району. З присутніми проведено семінар щодо порядку отримання безоплатної 

правової допомоги, також надані оголошення про діяльність Первомайського МЦ, буклети та 

візитівки Центру, з метою іх подальшого поширення на території сіл та селищ Лозівщини. 

19.04.2017 року представником Сахновщинського бюро для колективу управління праці 

та соціального захисту населення Сахновщинської РДА проведено лекцію на тему: «Як 

працюватиме безвізовий режим з ЄС». 

   
20.04.2017 року начальником відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги"  з 

працівниками Сахновщинської дитячої бібліотеки проведено правовий діалог на тему: 

«Отримання безкоштовних або пільгових лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування». 

24.04.2017 року начальником відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги"  з 

працівниками служби у справах дітей Сахновщинської РДА проведено діалог на тему: 

«Відповідальність батьків за неналежне виховання дитини» . 
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25.04.2017 року начальник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» в 

приміщенні Близнюківського територіального центру обслуговування одиноких громадян з 

нагоди відзначення Всесвітнього Дня книги і авторського права, дня пам’яті аварії на ЧАЕС 

взяла участь у презентації книги С. Алексієвич «Чорнобильська молитва. Хроніка 

майбутнього». Під час зустрічі обговорені питання соціального захисту учасників ліквідації 

ЧАЕС,можливість безоплатного захисту своїх прав в разі їх порушення за допомогою 

системи БПД. 

26.04.2017р.  у Кегичівській центральній районній бібліотеці відбувся захід із учнями 

старших класів, присвячений річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС . Представником 

відділу "Кегичівське бюро правової допомоги" проінформовано  присутніх про механізм 

соціального захисту,гарантованого  державою для учасників ЧАЕС,зосереджено увагу на 

важливості  розуміння громадянами  шляхів поновлення своїх прав в разі їх порушення. 

 

    
 

26.04.2017 року до Всесвітнього Дня охорони праці головним спеціалістом відділу 

"Сахновщинське бюро правової допомоги"  для трудового колективу Сахновщинського 

районного відділу статистики та управління агропромислового розвитку Сахновщинської 

РДА проведено лекцію на тему: «Нешкідливі та безпечні умови праці – запорука здоров’я 

працюючих». 

05.05.2017 року відділом "Сахновщинське бюро правової допомоги" з відвідувачами 

Сахновщинської центральної районної бібліотеки проведено семінар на тему «Соціальний 

захист гарантовано державою»  з метою роз’яснення положень забезпечення соціального 

захисту ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової 

війни, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, забезпечення 

надання їм необхідної медичної допомоги та матеріальної підтримки. 
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12.05.2017 року працівники відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги" взяли 

участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня матері та Всесвітнього Дня сім'ї. 

Представники бюро правової допомоги надали інформацію щодо порядку отримання БПД та 

презентували буклети, розроблені Первомайським місцевим центром. 

15.05.2017р. – відділом "Кегичівське бюро правової допомоги" проведено семінар з 

колективом Кегичівського районного сектору пробації на тему: «Захист прав соціально-

вразливих категорій громадян».  

   
 

18.05.2017 року представник Центру провів бесіду з колективом Єлизаветівської сільської 

ради Лозівського району щодо порядку надання безоплатної правової допомоги; в органі 

місцевого самоврядування залишені для подальшого поширення населенню громади буклети 

Первомайського МЦ. 

18.05.2017 року представник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» взяла 

участь у заходах присвячених Міжнародному Дню Вишиванки – у Близнюківській районній 

бібліотеці. Під час  заходу провела з присутніми бесіду на тему «Новели законодавства». 

Категорія учасників: відділ культури і туризму Близнюківської РДА, працівники районної 

бібліотеки, запрошені гості (мешканці селища та району). 

19.05.2017 року спеціалістами Сахновщинського бюро проведено годину спілкування з 

відвідувачами дитячої бібліотеки на тему: «Твій вік – твої права».  
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22.05.2017 року відділом "Кегичівське бюро правової допомоги" проведено бесіду з 

колективом управління агропромислового розвитку Кегичівської РДА на тему: "Права 

працівника за трудовим законодавством", обговорено питання порядку оплати праці, 

надання відпусток відповідно  до  законодавства. 

23.05.2017 - керівник відділу "Кегичівське бюро правової допомоги" провела зустріч-

інформування  з працівниками Ощадбанку. Обговорено питання порядку обміну 

пошкодженого паспорту громадянина України, порядку стягнення аліментів та відновлення 

втрачених правовстановлюючих документів на нерухомість.  

 

    
 

24.05.2017 року представником ГТУЮ спільно з начальником Сахновщинського бюро 

проведено семінарське заняття на тему: «Новели законодавства у сфері внесення змін до 

статутів громадських об'єднань». В заході, місцем проведення якого стало приміщення бюро, 

взяли участь представники громадських об'єднань, зареєстрованих на території 

Сахновщинського району. Протягом заходу учасникам надано вичерпні консультації щодо 

порядку внесення змін до статутних документів громадського об'єднання. 

 

25.05.2017 року представник відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги" 

відвідала Лигівську сільську бібліотеку, де відбулось інформування  колективу установи. 

Учасникам заходу надана інформація щодо порядку отримання БПД та роздані буклети 

Центру. 
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29.05.2017 начальником відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги" прочитано 

лекцію для учнівської молоді – відвідувачів Сахновщинської дитячої бібліотеки на тему: 

«Шляхами прав та обов'язків». Роз'яснено поняття ювенальної юстиції, акцентовано увагу 

що дитина, яка порушила закон, має право на справедливе судочинство і правову допомогу. 

30.05.2017 головним спеціалістом відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги" 

проведено правовий діалог на тему "Права дітей в сім'ї та обов'язки батьків" з підлітками – 

відвідувачами дитячої бібліотеки. о. Учасникам заходу також була надана інформація щодо 

порядку надання БПД та презентовано буклети Первомайського МЦ. 

 

    
 

30.05.2017 року відбулось урочисте нагородження дітей-учасників позашкільних гуртків, 

які протягом навчального року відстоювали честь Лозівщини на обласних та Всеукраїнських 

конкурсах. До участі в святі також було запрошено представника Центру, який нагадав 

присутнім , що 1 червня у світі відзначатиметься Міжнародний день захисту прав дітей, 

проінформував  про  важливу роль сім’ї, суспільства та держави у реалізації прав 

неповнолітніх, вихованні правової свідомості дітей. ,розповів про роботу  Первомайського 

МЦ. 

30.05.2017 року працівники відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провели 

зустріч-інформування на тему: "Порядок надання БВПД" з членами профспілки працівників 

державних установ в приміщенні відділу культури. 
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06.06.2017 року представник Центру взяв участь у нараді керівників позашкільних гуртків 

Лозівського району. З присутніми проведено бесіду "Безвізовий режим України з ЄС: 

запитання та відповіді". Крім того, детально роз'яснені завдання центру з надання БВПД: 

надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та забезпечення доступу до 

електронних сервісів Міністерства юстиції України, підвищення правової свідомості, 

освіченості та культури населення шляхом проведення Первомайським МЦ 

правопросвітницьких заходів (в т.ч. у навчальних закладах міста Лозова та Лозівського 

району). 

09.06.2017 року представники Центру провели бесіду на тему "Порядок надання 

безоплатної правової допомоги" із колективом залізничного вокзалу станції Лозова. 

Розповіли про діяльність Центру та порядок надання безоплатної правової допомоги. 

Додатково обговорили актуальне питання попередження шахрайства з банківськими 

картками - для присутніх залишено друковані матеріали відповідної тематики.  

 

    
 

09.06.2017 року представниками Центру проведено семінар на тему "Попередженння 

шахрайства" із поштарями Центру поштового зв'язку № 6 міста Лозова. Працівникам пошти 

роз'яснено як необхідно себе поводити, щоб не стати жертвою телефонного шахрайства. У 

приміщенні залишено інформаційні матеріали - соціальні газети, буклети та візитівки 

Первомайського МЦ, для подальшого поширення відвідувачам поштового відділення. 

14.06.2017 року представник Центру провів семінар щодо порядку надання безоплатної 

правової допомоги із педагогічним колективом Миколаїівського НВК Лозівської районної 

ради., розповів про основні напрями діяльності Центру, акцентував увагу присутніх на 

важливості   проведення  актуальних  правопросвітницьких заходів у навчальних закладах. 

Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю в цьому напрямі. 
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14.06.2017 року відділом "Сахновщинське бюро правової допомоги" з вчителями 

Сахновщинської гімназії проведено бесіду на тему: "Запобігання шахрайству": роз'яснено 

алгоритм поведінки у випадках, коли телефонують шахраї, наведено конкретні приклади, 

коли люди стали жертвами телефонних шахраїв. Під час заходу учасникам роздано 

тематичні друковані матеріали та буклети про діяльність системи БПД. 

14.06.2017 року представники центру поширили інформаційні матеріали на тему 

попередження шахрайства та буклети Первомайського МЦ у Миколаївській сільській раді 

Лозівського району, обговорили порядок надання БПД із посадовими особами місцевого 

самоврядування.  

14.06.2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

провів семінар на тему: "Запровадження ЄС безвізового режиму для України" у 

Барвінківській центральній районній бібліотеці - за участю читачів та колективу бібліотеки. 

 

    
 

16.06.2017 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено семінар із колективом та читачами Сахновщинської центральної районної 

бібліотеки на тему "Запобігання шахрайству". В бібліотеці залишено для поширення 

візитівки бюро та соціальні газети (підготовлені Українською міжбанківською асоціацією 

членів платіжних системи ЄМА) з порадами, як правильно вести себе у спілкуванні із 

шахраями та коли людина стала жертвою шахрайства. 

19.06.2017 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено семінар для працівників управління фінансів Сахновщинської РДА на 

тему “Правові аспекти створення та діяльності ОСББ”. 
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22.06.2017 року представник Первомайського МЦ провів зустріч-інформування щодо 

порядку надання безоплатної правової допомоги із колективом Панютинського професійного 

аграрного ліцею. Присутніх детально проінформовано про напрями діяльності Центру, а 

також наведено приклади успішної практики вирішення правових проблем клієнтів. Серед 

учасників заходу поширені візитівки та буклети Первомайського МЦ. З керівництвом 

навчального закладу досягнуто домовленості про проведення правопросвітницьких заходів 

для студентів ліцею у наступному навчальному році. 

Також, користуючись нагодою, 22.06.2017 представник Центру завітав до Панютинської 

міської бібліотеки. Завідуючій бібліотеки роз'яснений порядок надання безоплатної правової 

допомоги, а в приміщенні закладу читачам для ознайомлення залишено буклети 

Первомайського МЦ на правову тематику. 

     
23.06.2017 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено семінар працівників бібліотечної системи Сахновщинського району на тему: 

«Новели трудового законодавства – основні зміни нового Кодексу Законів про працю 

України». Також поширено інформацію про роботу бюро правової допомоги, поширені 

друковані матеріали.  \ 

23.06.2017 року головним спеціалістом відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено правовий діалог з відвідувачами юнацької бібліотеки на тему: «Права 

людини починаються з прав дитини». Діалог спрямований на поширення знань серед молоді 

про свої права та вміння користуватися ними. 
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30.06.2017 року представники Лозівського бюро провели зустріч-інформування щодо 

порядку надання безоплатної правової допомоги з колективом Первомайського відділення № 

2 УДППЗ «Укрпошта» Поширено інформаційні матеріали, буклети Центру. 

 
 

Загалом Первомайським МЦ проведено 61 захід на виконання п. 1.1.2 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 36. 

 

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

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

(кількість запланованих  заходів – 1): 

23.05.2017 року спільно  з провідним фахівцем з питань зайнятості відділу надання 

соціальних послуг Близнюківського РЦЗ Будаквою Л.О. та начальником відділу 

«Близнюківське  бюро правової допомоги» Тищенко Л.О. проведено лекцію для учнів  10 

класу Близнюківської ЗОШ на тему: «Право на працю неповнолітніх». Учнів ознайомлено з 

трудовими правами неповнолітніх громадян України, а також обговорено питання 

самовизначення, формування реального погляду на вибір професії з урахуванням бажань, 

можливостей учнів та потреб ринку праці. 
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Крім того, в цьому напрямку поза планом на ІІ квартал 2017 року представниками 

Первомайським МЦ проведено наступні спільні заходи/представники Первомайського 

МЦ взяли участь у наступних заходах: 

11.04.2017 року відділом «Сахновщинське  бюро правової допомоги» в приміщенні 

Сахновщинського районного центру зайнятості з колективом проведено правовий діалог на 

тему «Проблемні питання в процесі надання БПД». 

    
19.04.2017 року начальник відділу «Близнюківське  бюро правової допомоги» в 

приміщенні Близнюківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

ГТУЮ у Харківській області взяла участь у  правовому обговоренні  спільно з 

представниками Близнюківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Близнюківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області, служби у 

справах дітей Близнюківської РДА. Тема обговорення: «Пілотний проект «державна 

реєстрація народження дитини у пологовому будинку». 

27.04.2017 р. проведено виїзд у складі мобільної бригади соціально - психологічної 

допомоги за участі представників Первомайського МЦ, Лозівського районного центру 

соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді в с. Садове, Риздвянка, Смирнівка 

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

бажаючі отримали правові роз'яснення та інформацію про діяльність Центру. Поширені 

візитівки та буклети Центру. 

   

13.05.2017 р. відбувся виїзд мобільної бригади соціально - психологічної допомоги за 

участі представників Первомайського МЦ до Орільського навчально - виховного 

комплексу. Для учнів в рамках Тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного 

здоров'я було проведено профілактичний захід. Представник Первомайського МЦ нагадала 

учнівській молоді про права неповнолітніх,  про кримінальну та адміністративну 

відповідальність неповнолітніх, наголосила на необхідності постійного підвищення правової 

обізнаності з метою уникнення життєвих помилок; розповіла про діяльність Первомайського 

місцевого 



ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД 22 

 

Центру. Також серед учнів та педагогічних працівніків закладу поширені візитівки та 

буклети Центру. 

«Як отримати інформацію» - на таку тему було проведено 23.05.2017 року тренінг для 

старшокласників та педагогів Близнюківщини експертом Чугуївської правозахисної групи 

Ю.В. Чумаком в Близнюківському Будинку дитячої та юнацької творчості . До участі в 

тренінгу активно долучилась керівник Первомайського МЦ Шевченко І.М., яка 

ілюструвала прикладом, надання інформації розповідь про роботу центру та бюро правової 

допомоги у селищі Близнюки, наголосивши на важливості отримання учнівською молоддю 

знань,які допомагають реалізувати або захистити свої права. 

   
12.06.2017 року начальником відділу «Сахновщинське  бюро правової допомоги» 

проведено семінарське заняття з працівниками Сахновщинського районного центру 

зайнятості на тему: «Порядок організації ОСББ, органів самоорганізації населення». 

14.06.2017 року представник Центру взяв участь у нараді керівників ОСББ м. Лозова, яка 

відбулась у приміщенні Лозівської міської ради. Протягом заходу, в якому також взяли 

участь керівники управління житлово-комунального господарства та будівництва та 

управління праці та соціального захисту Лозівської міської ради, присутні обговорювали 

проблемні питання діяльності ОСББ. Представник Первомайського МЦ проінформував 

учасників наради про основні напрями діяльності Центру та поширив візитівки,запросив 

керівників ОСББ міста до співпраці у вирішенні проблемних правових питань. 

   
15.06.2017 року в приміщенні відділу Близнюківське бюро правової допомоги спільно з 

районним інспектором Близнюківського районного сектору пробації, службою у справах 

дітей Близнюківської РДА, Близнюківським районним центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проведено бесіду особами, які перебувають обліку районного сектору з 

питань пробації на тему: «Бережи здоров’я змолоду!». Обговорені основні права громадян 

України,  закріплені Конституцією України, зокрема право на життя, право на охорону 

здоров'я, важливість дбайливого ставлення до здоров’я, як основи успішної реалізації 

життєвих цінностей. 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 9 заходів на виконання п. 1.1.3 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 8. 
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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): 

20 червня 2017 року в приміщенні Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

відбулось засідання круглого столу на тему "Проблемні питання в діяльності ОСББ". У 

заході взяли участь голови правлінь ОСББ м. Лозова та начальник відділу реформу-вання 

управління житлово-комунального 

господарства та будівництва Лозівської 

міської ради Гадяцька С.В. У вступній 

частині директор Центру Ірина 

Шевченко ознайомила присутніх із 

основними завданнями Первомайського 

МЦ, детально розкривши механізм 

надання безоплатної правової допомоги в 

Центрі, з наведенням конкретних 

прикладів правових проблем, за 

вирішенням звертаються клієнти Центру. 

Заступник начальника відділу 

правопросвітництва та начальник відділу 

представництва Первомайського МЦ 

роз'яснили правові аспекти вирішення 

деяких проблемних питань, з якими в місті Лозова стикаються ОСББ, зокрема: належність і 

умови утримання та обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій, інженерних мереж; 

особливості укладення ОСББ договорів про виконання робіт (надання послуг), трудових 

договорів із фізичними особами; права об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

щодо забезпечення виконання власниками своїх обов'язків. Результатом заходу стала 

домовленість про продовження та про розширення подальшої співпраці Центру, ОСББ м. 

Лозова та управління ЖКГ Лозівської міської ради з метою вирішення правових проблем 

громади. Серед присутніх керівників  ОСББ поширено інформаційні матеріали Центру. 

 

17.05.2017 року, в приміщенні відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги» 
було проведено засідання круглого столу на 

тему: «Позитивний досвід створених ОСББ», 

в якому взяли участь голови ОСББ селища 

Близнюки та інші представники громади. 

Під час засідання обговорено питання 

доцільності створення ОСББ в селищі, а 

визначено,які  чинники успішного 

виконання покладених на ОСББ завдань, та 

які негативні фактори впливають на їх 

діяльність.  
 

24.05.2017 - у приміщені відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено 

круглий стіл на тему «Завдання поліції та самоорганізація населення у забезпеченні 

громадської безпеки» за участі представників Кегичівського відділення поліції 

Красноградського ВП ГУНП у Харківській області, Кегичівської селищної ради Кегичівської 

РДА, Кегичівських районних громадських організацій. Розглянуто  питання організації 

громадської безпеки у суспільстві, яку роль в цьому відіграють правоохоронні органи та чим 

громадські об’єднання, інші форми самоорганізації суспільства можуть бути корисні у 

підтримці громадської безпеки.  
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Крім того,  Первомайським МЦ поза планом проведено наступні комунікативні та 

правопросвітницькі заходи в цьому  напрямку: 

06.04.2017р. – в приміщенні відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено 

круглий стіл за участі представників Кегичівського відділення поліції Сахновщинського ВП 

ГУНП в Харківській області, Кегичівської районної організації ветеранів України, 

Кегичівської селищної ради з метою розвитку мережі партнерів та провайдерів надання БПД 

та визначення правових проблем громади смт. Кегичівка. 

10.05.2017 року проведено відділом «Лозівське бюро правової допомоги» круглий стіл 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, посадових осіб Первомайського міськрайонного відділу з 

питань пробації, та неповнолітніх засуджених. Під час заходу обговорювали питання 

правового захисту неповнолітніх засуджених, збереження сімейних стосунків та зв’язків у 

громаді, надання правової допомоги незахищеним верствам населення. 

31.05.2017 року у приміщенні відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги»  

проведено круглий стіл на тему: «Права дітей». У засіданні взяли участь працівники служби 

у справах дітей Сахновщинської РДА, Сахновщинського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, Сахновщинської 

центральної районної бібліотеки та 

співробітники відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області. Обговорено стан реалізації 

прав дитини в Україні, положення дитини у 

суспільстві. Працівниками відділу роз’яснено 

присутнім значення окремих прав дитини. 

Приділено увагу характеристикам обов’язків 

дітей, обговорили також яким чином ці 

обов'язки реалізуються. 

09.06.2017 року головним спеціалістом 

відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено семінарське заняття на 

тему: «Реформа органів місцевого самоврядування (об'єднання територіальних громад - 

основні положення)». В заході взяли участь працівники Сахновщинського відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Харківській області, сектору державної реєстрації Сахновщинської РДА, секретарі 

Новоолександрівської, Катеринівської та Дарнадеждинської сільських рад. Також  присутніх 

проінформовано про діяльність системи безоплатної правової допомоги в Україні. Надано 

консультацію з питань організації надання первинної правової допомоги в органах місцевого 

самоврядування. Розповсюджені інформаційні матеріали про бюро. 



ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД 25 

 

    
 

Загалом Первомайським МЦ проведено 7 заходів на виконання п. 1.1.4 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 4. 

 

1.1.5. Проведення правопросвітницьких заходів спільно з відділами, секторами з 

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

3): 

22.06.2017 року відділом «Лозівське бюро 

правової допомоги» спільно з представником 

Первомайського міськрайонного відділу з 

питань пробації Харківської області на базі 

Первомайської виправної колонії № 117 

проведено семінар на тему «Захист прав осіб, 

які відбувають покарання в місцях позбавлення 

та обмеження волі». 

Представниками бюро доведені права і 

обов’язки засуджених у місцях позбавлення 

волі, наголошено на питанні захисту прав осіб, 

які відбувають покарання в місцях позбавлення 

волі, зокрема, на праві осіб, які відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі, на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Старшим інспектором Первомайського 

міськрайонного відділу з питань пробації старшим лейтенантом внутрішньої служби 

Мариною Науменко до відома засуджених доведено Закон України “Про пробацію”, а саме, 

що передбачає пенітенціарна пробація, яка спрямована на підготовку засуджених до 

звільнення та положення  законопроекту № 6344 із запланованими змінами, які стосуються 

умовно – дострокового звільнення.  
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13.06.2017 року відбулась зустріч –інформування в.о. начальника відділу «Барвінківське 

бюро правової допомоги»  з начальником Барвінківського районного відділу з питань 

пробації БілоконьО.В.з питань  важливості та необхідності  проведення спільних 

правопросвітницьких заходів,  спрямованих на запобігання насильства та дискримінації, 

рецидивних проявів злочинності. 

22.05.2017 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

спільно з представником Сахновщинського відділення поліції прведено лекцію для учнів 9-

10 класів Сахновщинської гімназії на тему: «Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх». 

 

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

04.04.2017 року в Близнюківському бюро правової допомоги спільно начальником 

відділу та інспектором Близнюківського районного сектору пробації проведено бесіду з 

особами, які перебувають на обліку на тему: «Права і обов’язки громадянина України, 

порядок їх захисту». 

   
16.05.2017 року в Близнюківському бюро правової допомоги проведено захід у формі 

тематичної бесіди з особами, які перебувають на обліку Близнюківського районного сектору 

з питань пробації. Тема бесіди: «Як правильно оформити спадщину». Під час бесіди були 

обговорені питання щодо вступу в спадщину, строки прийняття спадщини та наслідки їх 

пропущення. 

06.06.2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено бесіду з 

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

«Порядок укладення та розірвання договору оренди земельної ділянки». Під час бесіди 

обговорено істотні умови договору оренди землі, підстави для одностороннього розірвання 

договору. Учасникам заходу надано буклети Центру на правову тематику. 

    
09.06.2017  представником Первомайського МЦ проведено семінар із особами, які 

перебувають на обліку та працівниками Лозівського міськрайонного відділу з питань 

пробації. Тема: "Порядок відновлення трудової книжки". Присутнім роз'яснений алгоритм 

дій у разі, якщо особі необхідно отримати дублікат трудової книжки замість втраченої, 

непридатної для користування або у випадку, якщо трудову книжку неможливо отримати 



ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД 27 

 

через те, що підприємство знаходиться у зоні проведення АТО. Також обговорені інші 

питання, які цікавили учасників заходу. 

13.06.2017 року - представником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

проведено семінар із особами, які перебувають на обліку у Кегичівському районному секторі 

пробації на тему "Порядок надання допомоги малозабезпеченим, порядок забезпечення 

житлом в Україні". Поширено інформаційний матеріал.  

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 8 заходів на виконання п. 1.1.5 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 3. 

 

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 щоквартально. 

Центром протягом звітного періоду укладено 13 (тринадцять, з них позапланових – 11) 

угод про співпрацю:  

- Лозівським міськрайонним, Первомайським міськрайонним, Барвінківським 

районним відділами та Сахновщинським, Кегичівським і Близнюківським секторами з 

питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (загалом 6 меморандумів); 

- громадською організацією  «Близнюківська районна організація ветеранів»; 

- Кегичівською районною громадською організацією «Ветерани України»; 

- громадською організацією «Спілка учасників АТО Сахновщинського району»; 

- громадською організацією  «Сахновщинська районна організація ветеранів війни 

та праці»; 

- громадською організацією «Спілка учасників АТО Близнюківщини»; 

- громадською організацією «Близнюківська районна організація «Союз Чорнобиль 

України» 

- Близнюківською районною організацією інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України»; 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 14 заходів на виконання п. 1.2.1 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 13. 

 

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): 

21.04. 2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено круглий стіл 

на тему «Порядок безоплатного отримання земельної ділянки» за участі представників 

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

Первомайської міської організації інвалідів та ветеранів війни, управління соціального 

захисту Первомайської міської ради, ГО «Українська спілка ветеранів АТО».
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30.06.2017 року в,о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги», з 

метою розвитку мережі партнерів Первомайського МЦ та бюро, провів зустріч-

інформування про порядок надання БПД з колективом Барвінківського комунального 

підприємтсва "Благоустрій". Додатково обговорено питання надання пільг інвалідам по 

оплаті житлово-комунальних послуг. 

12.05.2017 року відділом «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» до Дня матері та 

Всесвітнього Дня сім'ї спільно з 

Сахновщинським районним центром 

соціальних служб для сім׳ї, дітей та молоді, 

службою у справах дітей Сахновщинської 

РДА, районним центром зайнятості проведено 

круглий стіл на тему: «Сім'я в правовому 

полі». Обговорено права і обов’язки 

подружжя, батьків і дітей згідно сімейного 

законодавства, а також аспекти державного та 

соціального захисту сім’ї в Україні. 

 

 

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

Первомайським МЦ проведені наступні комунікативні заходи: 

06.04.2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

проведено зустріч-інформування з питань співпраці в сфері безоплатної правової допомоги з 

державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Барвінківської РДА 

Харківської області. 

    
10.04.2017 начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

зустріч із посадовими особами Новочернещинської сільської ради визначення основних 

проблем громади, обговорення необхідності прийняття Програми правової допомоги.  

11.04.2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

провів робочу зустріч з керівником СТОВ агрофірма "Барвінківська". Проінформовано про 

напрями діяльності бюро та досягнуто усної угоди щодо співпраці в сфері надання БПД.



ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД 29 

 

    
13.04.2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»  

проведено бесіду з начальником Барвінківського районного відділу з питань пробації,на якій 

обговорено актуальні правові питання підоблікових громадян. 

27.04.2017 року головним спеціалістом відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч з посадовими особами Багаточернещинської сільської 

ради. Під час зустрічі обговорено необхідність та доцільність прийняття програми правової 

допомоги у громаді.  

    
04.05.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведена робоча 

зустріч із головою Власівської сільської ради Кегичівського району з метою обговорення 

важливості прийняття програми правової допомоги  у громаді.  

05.05.2017 року зустріч-інформування  головного спеціаліста відділу «Кегичівське бюро 

правової допомоги» із посадовими особами  Лозівської сільської ради Кегичівського 

району. Під час зустрічі обговорено порядок отримання  БВПД та  основні положення Закону 

України “Про добровільне об`єднання територіальних громад». 

    
11.05.2017 року в Близнюківській РДА проведено зустріч-обговорення  за участю 

начальника відділу «Близнюківське бюро правової допомоги», представників 

Близнюківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області, головного 
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спеціаліста-юрисконсульта Близнюківської РДА та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації. Тема обговорення: «Безвізовий режим для України». Визначили 

можливості, які відкриваються із схваленням безвізового режиму для громадян України, а 

також які документи необхідно мати для того, щоб під час перетину кордону із Євросоюзом 

не виникло проблем. Підсумком проведення зустрічі стала домовленість про проведення у 

подальшому спільних інформаційно-просвітницьких заходів. 

12.05.2017 року головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з колективом Кегичівського районного відділу державної виконавчої 

служби щодо поточних питань співпраці та актуальних правових питань громадян під час 

звернень до бюро та під час виконання виконавчих проваджень.  

 

    
 

12.05.2017 року головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч з начальником Кегичівського районного відділу державної 

виконавчої служби. Обговорили поточні питання співпраці, а також актуальні правові 

проблеми, які виникають у громадян у виконавчому провадженні, зокрема, при виконанні 

рішень суду про стягнення аліментів. 

16.05.2017р. – проведено зустріч-інформування головного спеціаліста відділу 

«Кегичівське бюро правової допомоги»  з колективом фінансового управління 

Кегичівської РДА на тему ; « Зміни  в законодавстві 2017» . 

18.05.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч з посадовими особами  Огіївської сільської ради з метою роз'яснення змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України та обговорення  необхідності та доцільності 

прийняття Програми правової допомоги у громаді. 

18.05.2017 року - проведена робоча зустріч начальника відділу «Кегичівське бюро 

правової допомоги» із завідуючою сектором у справах молоді та спорту Кегичівської РДА з 

обговоренням питання забезпечення санаторно-курортними путівками дітей сиріт та дітей, 

що проживають в будинках сімейного типу. 

23.05.2017 року відбулась робоча зустріч керівника Центру І. Шевченко із 

Близнюківським селищним головою Королем Г.С., в ході якої було обговорено важливість 

масштабної інформаційної кампанії для населення щодо можливості реалізації його 

конституційного права на отримання професійної правової допомоги. Досягнута 

домовленість про розміщення на території селища Близнюки банерів з інформацією про 

Первомайський МЦ та відділ Близнюківське бюро правової допомоги: 
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25.05.2017 року проведено робочу зустріч представника відділу «Сахновщинське бюро 

правової допомоги» з посадовими особами Лигівської сільської ради Сахновщинського 

району з  обговоренням доцільності  прийняття Програми правової допомоги у громаді.  

25.05.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» з державним 

реєстратором проведено  обговорення проблемних питань громади, а саме встановлення 

відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутності 

суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх 

обтяженнями. 

    
24.05.2017 - представником Кегичівського бюро проведено бесіду  із головою 

Павлівської сільської ради Кегичівського району на тему "Добровільне об`єднання 

територіальних громад".  

24.05.2017 року представником Центру проведено зустрічі-інформування з керівниками 

Надеждівського фельдшерсько-акушерського пункту та Надеждівської сільської бібліотеки, 

в обох установах розміщені оголошення про діяльність Центру, буклети й візитівки 

Первомайського МЦ. Досягнуто домовленості про організацію у сільській бібліотеці 

дистанційного пункту доступу до БПД шляхом Skype-зв'язку із Первомайським МЦ. 
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31.05.2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з головою   Гусарівської сільської ради Барвінківського району. 

обговорено питання співпраці в сфері надання  безоплатної правової допомоги. 

07.06.2017 року представником Кегичівського бюро проведено бесіду  з керівником 

Шляхівської сільської ради Кегичівського району про порядок надання БПД та проблемні 

питання добровільного об`єднання територіальних громад у Кегичівському районі.  

07.06.2017 Відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено бесіду  з 

керівником Первомайської організації ветеранів ДП «Хімпром» щодо  організації та 

проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

громади Первомайського району,зокрема членів  організації. 

    
08.06.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено бесіду  з 

колективом служби у справах дітей Кегичівської РДА щодо  важливості захисту житлових і 

майнових прав дітей та забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які зазнали жорстокого 

поводження. Заплановано спільні заходи.  

09.06.2017 року відбулась зустріч-інформування  керівника  відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги»  із керівником Барвінківського районного центру соціальних служб з 

питань   актуальних  змін  у законодавстві. 

   
12.06.2017 року працівниками відділу «Лозівське бюро правової допомоги» проведено 

робочу зустріч із представником БФ "Право на захист" Родіоновою О.О. Обговорили  

поширені проблемні питання внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території 

міста Первомайський та Первомайського району, а також позитивну  практику вирішення 

правових проблем вимушених переселенців Первомайським МЦ (зокрема у відділі 

"Лозівське бюро правової допомоги"). 

13.06.2017 року начальник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» взяла 

участь у семінарі «Забезпечення рівних можливостей для працівників при прийомі на роботу 

– позитивний імідж організації та сучасного керівника», який було проведено у 

консалтинговому центрі Близнюківського районного центру зайнятості. У заході взяли 

участь також представники управління соцзахисту Близнюківської РДА, Управління 

Державної казначейської служби України у Близнюківському районі, фінансового 

управління РДА, комунального підприємства «Близнюківська центральна районна лікарня». 

Обговорювали проблематику гендерної рівності при прийнятті на роботу. 
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13.06.2017 року представник Центру спільно з представником БФ Право на захист 

провели 2 робочі зустрічі із керівниками управління праці та соціального захисту Лозівської 

міської ради та Лозівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України. Обговорили 

аспекти взаємодії органів державної влади та внутрішньо переміщених осіб та проблемні 

питання, з якими звертаються переселенці. 

14.06.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» інформування 

колективу фінансового управління Кегичівської РДА з питань запобігання шахрайству.  

 

    
 

14.06.2017 року проведено бесіду представника Центру з питань надання безоплатної 

правової допомоги із керівником Миколаївського ФАП Центру первинної медико-санітарної 

допомоги, в приміщенні ФАП залишено оголошення та візитівки Центру. 

15.06.2017 року працівниками відділу «Лозівське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду  з керівником Первомайського міськрайонного відділу з питань пробації щодо 

планування та  проведення спільних правопросвітницьких заходів. 

27.06.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено зустріч 

– інформування з посадовими особами Великобучківської сільської ради щодо визначення 

основних правових  проблем громади, роз'яснення порядку надання БПД.  
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30.06.2017 року керівником відділу  «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч із посадовими особами Новоолександрівської сільської 

ради щодо роз'яснення порядку надання БПД та визначення основних  правових проблем 

громади. Обговорено необхідність прийняття Програми правової допомоги у громаді. У 

приміщенні сільської ради організовано роботу мобільного консультпункту. 

Загалом Первомайським МЦ проведено 36 заходів на виконання п. 1.2.1 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 33. 

 

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 і направлених 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 квітня підготовлено методичні рекомендації на тему: «Порядок розгляду 

звернень на отримання безоплатної первинної правової допомоги. Медіація як позасудовий 

спосіб вирішення спору», які поширено серед 4 органів місцевого самоврядування. 

у 3 декаді травня методичні рекомендації на тему: «Порядок розгляду звернень на 

отримання безоплатної первинної правової допомоги. Медіація як позасудовий спосіб 

вирішення спору» поширено серед 8 органів місцевого самоврядування. 

у 3 декаді червня методичні рекомендації на тему: «Порядок розгляду звернень на 

отримання безоплатної первинної правової допомоги. Медіація як позасудовий спосіб 

вирішення спору» поширено серед 6 органів місцевого самоврядування. 

Загалом Первомайським МЦ проведено 3 заходи на виконання п. 1.2.1 протягом ІІ 

кварталу. 

 

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,  
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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.  

 

 1.2.7. Проведення консультацій та 

здійснення виступів на депутатських 

комісіях ОМС з питань надання правової 

допомоги в територіальних громадах та 

розробки відповідних програм (кількість 

заходів - 1): 

27.06.2017 року начальник відділу «Сах-

новщинське бюро правової допомоги» взяла 

участь в роботі постійно діючої депутатської 

комісії у справах бюджету та комунальної 

власності Великобучківської сільської ради 

Сахновщинського району, обговорили 

можливість виділення коштів на фінансування 

районної програми надання БПД. 

 

1.2.8. Розробка Програми надання правової допомоги у територіальних громадах та 

взаємодія з органами місцевого самоврядування з метою їх затвердження (кількість 

заходів - 1): 

Первомайським місцевим центром протягом звітного періоду розроблено проект 

Програми надання безоплатної правової допомоги населенню м. Первомайський. Керівник 

Центру 27.06.2017 року взяла участь у сесії Первомайської міської ради, під час якої 

обговорювались питання прийняття місцевих цільових програм. 

 

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): 

03.04.2017 року, на засіданні розширеної 

апаратної наради Первомайської РДА, 

керівник відділу "Лозівське бюро правової 

допомоги" Первомайського МЦ Стракуля 

Г.О. була представлена керівником 

Первомайського МЦ Шевченко І.М. та 

головою Первомайської районної державної 

адміністрації Павленком В.М. керівникам 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, державних установ міста та 

району. Крім того, Шевченко І.М. розповіла 

про діяльність Центру та його структурних 

підрозділів в поточному році.
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29.05.2017 року начальник відділу 

"Близнюківське бюро правової допомоги" 
взяла участь у засіданні колегії Близнюківської 

районної державної адміністрації.  

27.06.2017 року директор Центру взяла 

участь у сесії Первомайської міської ради, під 

час якої обговорювались питання прийняття 

місцевих цільових програм. 

27.06.2017 року директор Центру взяла 

участь у колегії Близнюківської районної 

державної адміністрації та зборах 

адміністративно-господарського активу району,провела робочі зустрічі з міським головою та 

його заступником  з питань можливості проведення інформаційної кампанії  про діяльність 

бюро правової допомоги,шляхом розміщення відповідної інформації на рекламних  банерах  

в місті. 

Начальник відділу "Близнюківське бюро правової допомоги" 29.06.2017 року взяла 

участь у засіданні районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 

населення в Близнюківській районній державній адміністрації. Було розглянуто та 

обговорено підвищення правової свідомості, 

культури та освіченості населення, надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, стан 

правоосвітньої роботи з питань роз’яснення 

державним службовцям щодо змін в 

антикорупційному законодавстві, правовий 

супровід та соціально-психологічну адаптацію 

осіб, умовно засуджених без позбавлення волі, 

внутрішньо-переміщених осіб, учасників 

антитерористичної операції, самотніх 

малозабезпечених громадян, хід проведення 

роз’яснювальної роботи стосовно практичної 

реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

 

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 запланованих  виступів  – 

1): 

14.04.2017 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію «Права 

споживача у супермаркеті». 

14.04.2017 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Права споживача 

у супермаркеті»». 

26.05.2017 в ефірі Лозівської радіокомпанії та радіостудії «Вісті Первомайщини» 

оголошено інформацію на тему «Що таке виконавчий лист та як отримати його дублікат? 

Зміни в порядку призначення аліментів». 

31.05.2017 в ефірі Лозівської радіокомпанії та радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено 

інформацію на тему «Порядок оскарження результатів ЗНО». 

02.06.2017 в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію на тему 

«Порядок оскарження результатів ЗНО». 

11.06.2017 в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію на тему 

«Права пасажира у поїзді». 

23.06.2017 в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію на тему «Права 

пасажира у поїзді».
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28.06.2017 в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «До Дня Конституції 

України». 

Загальна кількість позапланових виступів - 8. 

    

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): 

30.06.2017 року у приміщенні відділу "Близнюківське бюро правової 

допомоги" проведено презентаці результатів 

діяльності Первомайського місцевого центру з 

надання БВПД та відділу "Близнюківське бюро 

правової допомоги." У заході взяли участь 

запрошені директор Близнюківського 

районного центру зайнятості Жерно-

клєєва О.В., начальник служби у справах дітей 

Близнюківської РДА Макарова Н.Б., начальник 

Близнюківського районного відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Харківській 

області Закорко Я.В., директор 

Близнюківського районного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Лобунець Л.В., 

директор Близнюківського районного територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пужайчереда С.Б., директор Близнюківського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Сухова Л.П., представники Близнюківської районної 

державної адміністрації та Близнюківської селищної ради , Близнюківського районного 

сектору з питань пробації Близнюківської районної бібліотеки, Близнюківської ЗОШ та 

Близнюківської районної газети "Нове життя", а також адвокат Попов А.О., який вже не один 

рік плідно працює в системі БПД. 

Керівник Первомайського місцевого 

центру з надання БВПД Шевченко І.М. у 

першій частині презентації докладно 

розповіла присутнім про поетапний 

розвиток системи безоплатної правової 

допомоги в Україні,акцентуючи увагу та 

результатах та здобутках роботи 

місцевого центру в м.Лозова на протязі 

2015-2017 рр. , поділилась позитивною 

практикою вирішення правових проблем 

клієнтів центру. Начальник 

Близнюківського бюро Людмила 

Тищенко продовжила захід 

презентуванням результатів роботи бюро 

правової допомоги за період з 01.09.2016 по 29.06.2017 року. Під час обговорення підсумків 

учасники заходу висловили теплі слова подяки на адресу керівника бюро Тищенко Л.О. 

стосовно її постійної співпраці та взаємодії з установами селища та району. 

 

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 «Близнюківське бюро правової 

допомоги» висвітлена в публікації в Близнюківській районній газеті «Нове життя» від 

08.07.2017 року.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009434148479&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017191485747&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001173328043&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013440283370&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013440283370&fref=mentions
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1.3.6. Публікації в засобах масової інформації, зокрема в друкованих ЗМІ, (газетах 

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

3): 

У Сахновщинській районній газеті "Колос" від 15.04.2017 року № 15 в рубриці 

"Юридична консультація" опубліковано підготовлену спеціалістом Первомайського МЦ 

інформацію щодо поділу майна подружжя. 
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У Барвінківській районній газеті "Вісті Барвінківщини" від 05.05.2017 року № 35-36 в 

рубриці "Юридичне віконце" опубліковано підготовлену спеціалістом Первомайського МЦ 

інформацію щодо спадкування земельної ділянки. 
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У Сахновщинській районій громадсько-політичній газеті "Колос" № 22 від 03.06.2017 

року опубліковано статтю "Чи зобов'язані громадяни України обміняти паспорт-книжку на 

ID-паспорт?". 
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У Первомайській міськрайонній газеті "Знамя труда" № 47-48 від 17.06.2017 року 

опубліковано статтю у рубриці "Питання юристу" (консультація з житлового права). 
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У Лозівській міськрайонній газеті "Голос Лозівщини" № 68-69 від 23.06.2017 року 

опубліковано статтю «Припинення сплати аліментів на дитину взамін на передачу 

нерухомості». 

 
 

У Сахновщинській районій громадсько-політичній газеті "Колос" № 26 від 24.06.2017 

року опубліковано статтю " Захищене дитинство: аліменти збільшено". 
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У Лозівській міськрайонній газеті "Голос Лозівщини" № 68-69 від 23.06.2017 року 

опубліковано статтю «Припинення сплати аліментів на дитину взамін на передачу 

нерухомості». 

 

 
Кількість позапланових  публікацій -  4. 

Крім того, у травні  за сприяння Близнюківського селищного голови Геннадія Короля та 

Координаційного центру з надання правової допомоги на вулицях селища Близнюки 

Харківської області з'явились бігборди з контактною інформацією Близнюківського бюро, 

звернувшись до якого громадяни можуть отримати правову інформацію, консультацію, 

допомогу у складенні документів непроцесуального характеру (заяв, звернень тощо), а також 

безоплатну вторинну правову допомогу (складення процесуальних документів, 

представництво інтересів особи в суді, інших державних органах) відповідно до положень 

Закону України "Про безоплатну правову допомогу". 

  
Також бігборди із адресою Первомайського МЦ з’явились на території міста Лозова у 

червні 2017 року –  завдяки Лозівській міській раді і особисто Лозівському міському голові 

Сергію Зеленському . 

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-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
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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=240  

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

nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy  

 

1.3.7. Розробка інформаційних матеріалів (буклетів, методичних рекомендацій тошо) 

з метою наступного їх поширення в мережі партнерів системи БПД, зокрема, для 

вирішення правових проблем громад (кількість – 1): 

Первомайським місцевим центром та його структурними підрозділами, бюро правової 

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

коштів за неякісний товар», «Порядок прийняття та оформлення спадщини неповнолітніми», 

«Порядок відновлення трудової книжки», «Порядок перерахунку пенсії», «Порядок 

здійснення реєстрації місця проживання», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», 

«Права дитини», «Права пасажира у поїзді», «Порядок оформлення права власності на 

спадщину», «Відпустка по догляду за дитиною по досягненні нею трирічного віку», «Чи 

зобов’язані громадяни України обміняти паспорт-книжку на ID-паспорт?», «Новий Трудовий 

кодекс: основні очікувані зміни в трудовому законодавстві», «Конституційна реформа в 

Україні», «Порядок відсторонення від роботи», «Як переселенцю стати на облік в якості 

безробітного?», «Порядок оголошення особи померлою», «Порядок отримання податкової 

знижки за оплату навчання у вищих навчальних закладах»).  

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=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
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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): 

14.04.2017 та 01.06.2017 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» 

проведено вуличне інформування населення щодо порядку отримання БПД. 

08.06.2017 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено вуличне 

інформування населення смт. Кегичівка. 

07.04.2017 року головний спеціаліст відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провів 

вуличне інформування відвідувачів Управління Пенсійного фонду України в 

Первомайському районі.  Також відділом «Лозівське бюро правової допомоги проведено 

вуличне інформування 11.05.2017 року. 

 

    
 

21.04.2017, 06.06.2017 та 13.06.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведені вуличні інформування. 

09.06.2017 року Первомайським МЦ проведено вуличне інформування пасажирів та 

залізничній станції «Лозова». 

Кількість позапланових інформувань: 6 
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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, Сахновщинському, 

Кегичівському районних центрах зайнятості, Барвінківському, Близнюківському 

районному судах, Кегичівському районному відділі державної виконавчої служби ГТУЮ у 

Харківській області тощо. (кількість поширень  – 12): 

Буклети  Первомайського місцевого центру з надання БВПД 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) - 151 

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

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

квітні 2017 року.  
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 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) : 

09.06.2017 року представник відділу 

«Лозівське бюро правової допомоги»  
робочу зустріч з керівником ГО «Українська 

спілка ветеранів АТО» Первомайського 

району Стрельніковим А.В. в приміщенні 

бюро. Обговорили питання подальшої 

співпраці, Поширено друковані інформаційні 

матеріали Лозівського бюро Первомайського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

12.06.2017 року у приміщенні громадської 

організації «Близнюківська районна організація ветеранів» з метою забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги для інвалідів працював дистанційний пункт доступу до 

БПД відділу «Близнюківське бюро правової 

допомоги». 

15.05.2017 року відділом «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» організовано роботу 

мобільного  пункту консультування у  ГО 

«Спілка учасників АТО Сахновщин-ського 

району». 

 

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”: 

15.05.2017 року головним спеціалістом відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги» прочитано лекцію у  ГО «Спілка учасників 

АТО Сахновщинського району» на тему: «Пільги якими користуються учасники АТО та 
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члени їх сімей». Учасникам заходу надана інформація щодо порядку отримання БПД та 

презентовано буклети. 

09.06.2017 року у відділі «Близнюківське бюро правової допомоги» допомоги відбулась 

робоча зустріч начальника відділу та голови громадської організації «Спілка учасників АТО 

Близнюківщини» Куряченко В.В., в ході якої обговорені проблемні питання громади та 

правові проблеми з якими з у повсякденному житті стикаються учасники АТО.  

23.06.2017 року представник Центру провів 

бесіду із членами громадської організації 

"Лозівська спілка учасників АТО". Тематика: 

"Порядок надання відпусток 

військовослужбовцям за контрактом". Додатково 

зупинились на тематиці запобігання 

телефонному шахрайству. Із членами спілки 

обговорено актуальні правові проблеми, з якими 

стикаються учасники бойових дій, зокрема, 

порядок надання учасникам АТО пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг. 

 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 6 заходів на виконання п. 1.4.1 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 3. 

 

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) : 

23.06.2017 року у приміщенні громадської 

організації "Лозівська спілка учасників АТО" 

працював дистанційний пункт доступу до до 

БПД Первомайського МЦ. 

23.06.2017 року для членів ГО "Барвінківська 

районна спілка учасників АТО" працював 

мобільний консультаційний пункт відділу 

«Барвінківське бюро правової допомоги» . 

29.06.2017 року в приміщенні Кегичівської 

районної громадської організації ветеранів 

працював мобільний консультаційний пункт 

відділу «Кегичівське бюро правової допомоги». 

 

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”: 

23.06.2017 року відбулась робоча зустріч в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги»  із засновниками громадської організації "Барвінківська районна спілка 

учасників АТО". Обговорено напрями подальшої співпраці. 

29.06.2017 проведено робочу зустріч відділу «Кегичівське бюро правової допомоги»  із 

керівництвом Кегичівської районної громадської організації ветеранів з метою досягнення 

домовленості про укладення угоди про співпрацю з Первомайським МЦ.  

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 5 заходів на виконання п. 1.4.2 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 3. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83?source=feed_text&story_id=1904897176451075
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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 їх на облік, як внутрішньо 

переміщених осіб (Кількість заходів – 1) : 

10.04.2017 року працював мобільний 

консультаційний пункт відділу «Кегичівське 

бюро правової допомоги»  у приміщенні 

управління праці та соціального захисту Кегичівської РДА. 

 

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

переміщених осіб: 

03.04.2017 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено правовий діалог з особами, які перебувають на обліку в управлінні праці та 

соціального захисту населення Сахновщинської РДА на тему: «Державна соціальна 

допомога малозабезпеченим сім'ям та ВПО у 2017 році» .  

19.04.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» було організовано роботу 

мобільного консультаційного пункту в Управлінні соціального захисту населення 

Первомайської районної ради. 

   
04.05.2017, 13.06.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу 

«Кегичівське бюро правової допомоги» в приміщенні управління праці та соціального 

захисту населення Кегичівської РДА . 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 5 заходів на виконання п. 1.4.3 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 3. 

 

 

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) :
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10.04.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги» в управлінні праці та соціального захисту 

населення Сахновщинської РДА 

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

переміщених осіб: 

21.04.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД Первомайського МЦ 

у приміщенні управління праці та соціального захисту Лозівської міської ради. 

04.05.2017, 07.06.2017, 20.06.2017 року працював дистанційний пункт доступу доБПД 

відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги»в управлінні праці та соціального 

захисту населення Сахновщинської РДА. 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 5 заходів на виконання п. 1.4.4 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 3. 

 

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) : 

   
21.06.2017 року у приміщенні Краснопавлівського відділення денного перебування 

територіального центру соціального обслуговування Лозівської РДА працював мобільний 

консультаційний пункт  Первомайського МЦ. 

14.06.2017 року працівниками відділу «Лозівське бюро правової допомоги» із 

соціальними працівниками територіального центру соціального обслуговування 

Первомайської міської ради проведено семінар на тему «Запобігання шахрайству в Україні». 

Додатково розглянуто питання порядку встановлення індивідуальних газових лічильників, та 

оформлення спадщини на земельну ділянку. 

18.04.2017 року в приміщенні територіального центру соціального обслуговування 

Сахновщинської РДА працював мобільний 

консультаційний пункт відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги». 

 

Крім того поза планом, з метою 

розширення доступу до БПД для інвалідів: 

18.04.2017 року начальником відділу 

Сахновщинське бюро правової  допомоги 
для осіб, які проживають в стаціонарному 

відділені територіального центру соціального 

обслуговування Сахновщинської РДА 

проведено бесіду на тему: «Прості кроки для 
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отримання безкоштовних або пільгових лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування». Також для цих осіб проведено правовий діалог з питань порядку 

отримання безоплатної правової допомоги. 

  
06.04.2017р. відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено зустріч-

інформування з колективом Кегичівського територіального центу соціального 

обслуговування, під час якої обговорювалися новини законодавства, зокрема, медична 

реформа в Україні. 

07.04.2017р. – відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено робочу 

зустріч в управлінні праці та соціального захисту Кегичівської РДА під час якої 

обговорювали питання отримання санаторно-курортної путівки та надання матеріальної 

допомоги інвалідам та ветеранам війни до 8,9 травня. 

16.05.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу «Кегичівське 

бюро правової допомоги»в приміщенні терцентру Кегичівської РДА. 

  
17.05.2017 року представник Первомайського МЦ провів семінар із соціальними 

працівниками територіального центру соціального обслуговування Лозівської міської ради. 

Тема: "Права і обов'язки працівника за трудовим договором". Роз'яснений порядок оплати 

праці, надання відпусток за законодавством, роль правил внутрішнього розпорядку на 

підприємстві. Обговорено також відповідальність працівника у разі неналежного виконання 

ним обов'язків за трудовим договором, а також умови матеріальної відповідальності 

працівника. По закінченню семінару серед присутніх поширено тематичні буклети та 

визитівки Первомайського МЦ. 

17.05.2017 року в приміщенні територіального центру соціального обслуговування 

Лозівської міської ради працював мобільний консультаційний пункт Первомайського 

МЦ. 

18.05.2017 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування представник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» взяла 

брала участь у заходах присвячених Міжнародному Дню Музеїв та  провела бесіду на тему:
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 «Конституційні права громадян». Категорія учасників: особи, які перебувають на обліку, 

працівники терцентру. Питання до обговорення: основні права громадян України та як 

правильно захистити права в разі їх порушення, а також обговорювалися реформи, що 

проводяться Урядом України.  

  
27.05.2017 року представники Центру взяли участь у зборах членів Лозівської 

міськрайонної громадської організації "Чорнобиль". Присутнім роз'яснений порядок надання 

безоплатної правової допомоги, зокрема, порядок надання БВПД інвалідам та ветеранам 

війни. Багато хто з учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС належать до цих соціально 

вразливих категорій населення. Серед членів спілки поширені буклети та візитівки 

Первомайського МЦ. 

07.06.2017 року відділом «Сахновщинське бюро правової  допомоги» проведено бесіду 

з колективом територіального центру соціального обслуговування Сахновщинської РДА на 

тему "Порядок надання безоплатної правової допомоги особам з інвалідністю".  

  
21.06.2017 року представник Первомайського МЦ провів семінар на тему "Як не стати 

жертвою шахрайства у повсякденному житті" із соціальними працівниками 

Краснопавлівського відділення денного перебування територіального центру соціального 

обслуговування Лозівської РДА. Серед учасників заходу поширено друковані матеріали, 

підготовлені Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем. Додатково 

представник Первомайського МЦ під час семінару висвітлив питання стосовно порядку 

зняття особи з реєстрації місця проживання (в т.ч. за рішенням суду), поділу майна 

подружжя, яке проживало у "цивільному" шлюбі, прав пасажира у громадському транспорті. 

Усім присутнім були роздані візитівки та буклети на правову тематику, підготовлені 

Первомайським МЦ. 

22.06.2017 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено семінар на 

тему: «Порядок безоплатного отримання земельних ділянок» - для осіб, які перебувають на 

обліку та  соціальних представників.
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Загалом Первомайським МЦ проведено 14 заходів на виконання п. 1.4.5 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 11. 

 

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

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

29.05.2017 року в приміщенні Лозівської міськрайонної громадської організації 

"Чорнобиль"працював дистанційний пункт доступу до БПД Первомайського місцевого 

центру з надання БВПД. 

14.06.2017 року у територіальному центрі соціального обслуговування Первомайської 

міської ради, працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Лозівське бюро 

правової допомоги» . 

19.05.2017 року в приміщенні відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

проведено семінар з членами громадської організації "Товариство інвалідів Барвінківського 

району". Тема заходу: "Порядок оформлення субсидії, соціальні виплати інвалідам". Серед 

учасників поширено інформаційні матеріали. 

24.05.2017 року в приміщенні Близнюківської районної організації «Союз Чорнобиль 

України» працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Близнюківське бюро 

правової допомоги».  

  
13.06.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги» у Сахновщинській районній громадській 

організації «Союз.Чорнобиль.України». 

27.06.2017 року в Кегичівській ГО "Союз Чорнобиль Україна" працював мобільний 

консультаційний пункт відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» .



ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД 55 

 

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

05.04.2017 року в приміщенні управління соціального захисту населення Близнюківської 

РДА працював мобільний консультаційний пункт відділу «Близнюківське бюро правової 

допомоги». 

11.04.2017 року, з метою розширення доступу до БПД для інвалідів, дистанційний пункт 

доступу до БПД Центру працював у Лозівській первинній територіальній організації 

Українського товариства глухих (УТОГ). 

12.04.2017 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Близнюківське 

бюро правової допомоги». 

  
18.05.2017 та 22.06.2017 року в приміщенні Близнюківського територіального центру 

соціального обслуговування працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги». 

19.05.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Барвінківське 

бюро правової допомоги» в управлінні соціального захисту Барвінківської РДА. 

  
16.06.2017 працював мобільний консультаційний пункт Первомайського МЦ в 

управлінні праці та соціального захисту Лозівської міської ради. 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 13 заходів на виконання п. 1.4.6 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 7. 

 

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): на  виконання угоди про співпрацю :  

18.04.2017 представник Центру провів семінар із особами, які перебувають на обліку, на 

тему: "Захист прав споживачів". Присутніх проінформовано також і про порядок надання 

БПД.
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12.05.2017 року представник Центру 

провів семінар із особами, які перебувають 

на обліку, на тему: "Порядок визнання особи 

такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням". Також поширено 

буклети Первомайського МЦ. 

02.06.2017 року, представник Центру 

провів черговий семінар з особами, які 

перебувають на обліку Лозівського 

міськрайонного центру зайнятості. Тематика 

заходу: "Міжнародний день захисту прав 

дітей. Обов'язок батьків утримувати 

дитину". Особливу увагу приділено 

роз'ясненню обов'язків батьків у вихованні 

неповнолітніх дітей відповідно до актів міжнародного законодавства та Сімейного кодексу 

України, та порядку призначення аліментів. 

23.06.2017 року - проведено черговий семінар із особами, які перебувають на обліку 

Лозівського міськрайонного центру зайнятості. Тема: "Запобігання шахрайству із 

банківськими картками". Представник Первомайського МЦ роз'яснив присутнім, яку 

інформацію не можна надавати особам, які телефонують і представляються співробітниками 

банківських установ. Також надано роз'яснення щодо порядку надання безоплатної правової 

допомоги у Первомайському МЦ, поширено відповідний інформаційний матеріал. 

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

вул. Харківська,66): 

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

співпрацю: 

07.04.2017, представники провели семінар з особами, які перебувають на обліку, на тему: 

«Істотні умови трудового договору та підстави його припинення».   

30.05.2017 року працівники відділу провели семінар з особами, які перебувають на обліку 

Первомайського міськрайонного центру зайнятості на тему: "Новели трудового 

законодавства". Розглянуто питання порядку надання БПД. 

20.06.2017 року спеціалісти відділу  спільно з представниками Первомайського 

міськрайонного відділу з питань пробації та провідним фахівцем з питань зайнятості відділу 

активної підтримки безробітних Первомайського міськрайонного центру зайнятості провели 

семінар в приміщенні Первомайського МРЦЗ, з особами які перебувають на обліку. Тема: 

"Як не стати жертвою шахрая". На семінарі також висвітлено питання соціального захист від 

безробіття та соціального захисту інвалідів. 

 
 

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

вул. Б. Хмельницького, 5): 
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Представником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»  на  виконання угоди 

про співпрацю :  

13.04.2017 року з особами, які перебувають на обліку на тему: "Порядок укладення 

договору оренди земельного паю". 

11.05.2017 року в.о. начальника відділуБарвінківське бюро правової допомоги 

Пісковський О.М. провів семінар із особами, які перебувають на обліку на тему: "Поняття 

строкового трудового договору". 

25.05.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку на тему: 

"Переважне право на залишення на роботі при скорочені штату працівників". Серед 

учасників поширено візитівки бюро та інформаційні буклети Центру. 

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 : 

  
06.04.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку в на тему: 

«Трудові права мобілізованих». Поширені буклети на правову тематику.  

20.04.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку на тему: 

«Підстави та наслідки розірвання трудового договору». Громадянам також були надані 

інформаційні буклети на правову тематику. 

04.05.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку на тему: 

«Трудові права громадян України». Поширені буклети на правову тематику. 

11.05.2017 року начальником відділу проведено семінар із особами, які перебувають на 

обліку на тему: «Трудові права громадян України». Присутнім роз’яснені права працівника, 

закріплені в Конституції та Кодексі Законів про працю України. Громадянам були надані 

інформаційні буклети на правову тематику.  

07.06.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку на тему: «Умови 

праці за сумісництвом». 

09.06.2017 року проведено семінар з особами, які перебувають на обліку на тему: «Умови 

праці за сумісництвом». 

   
у Сахновщинському районному центрі зайнятості (64501, Харківська область, 

Сахновщинський район р-н, смт. Сахновщина, вул. Тарасів Шлях, 68):
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Представником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги»  на  виконання 

угоди про співпрацю :  

11.04.2017 року проведено семінар на тему: «Як працюватиме безвізовий режим з ЄС» для 

осіб, які перебувають на обліку. 

11.05.2017 року проведено семінар із особами, які перебувають на обліку на тему: 

«Підстави зняття з реєстрації місця проживання. Порядок визнання фізичної особи такою, 

що втратила право користування житловим приміщенням». 

  
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 :  

03.05.2017 року проведено бесіду з особами, які перебувають на обліку порядку надання 

БПД.  

27.06.2017 року  проведено семінар в Кегичівському районному центрі зайнятості з 

особами, які перебувають на обліку на тему «Про порядок встановлення приладів обліку 

газу". 

Загалом Первомайським МЦ проведено 20 заходів на виконання п. 1.4.6 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 14. 

 

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 Барвінківському районному центрі зайнятості 

(64703, Харківська обл.., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Б. Хмельницького, 5) 

працював: 13.04.2017, 11.05.2017, 07.06.2017 року. 

  
Дистанційний пункт доступу до БПД у Сахновщинському районному центрі зайнятості 

(64501, Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт. Сахновщина, вул. Тарасів Шлях, 68) 

працював 11.05.2017, 12.06.2017 року. 
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Дистанційний пункт доступу до БПД у Кегичівському районному центрі зайнятості 

(Харківська область, Кегичівський район, смт. Ккегичівка, вул. Калинова, 1а) працював 

19.04.2017, 03.05.2017 року. 

  
 

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

осіб: 

14.04.2017, 04.05.2017, 25.05.2017, 02.06.2017,   року — працював дистанційний пункт 

доступу до БПД в Лозівському міськрайонному районному центрі зайнятості. 

06.04.2017, 11.05.2017 року в приміщенні Близнюківського районного центру зайнятості 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

   
21.04.2017, 30.05.2017, 23.06.2017 року в приміщенні Первомайського міськрайонного 

центру зайнятості працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

Загалом Первомайським МЦ проведено 17 заходів на виконання п. 1.4.8 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 14. 

 

  
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) : 
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Краснопавлівська селищна рада (64682, Харківська обл., Лозівський район, с. Тихопілля, 

вул. Полтавська, 39): 

26.04.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД Центру у приміщенні 

Краснопавлівської селищної ради Лозівського району.  

Верхньоорільська сільська рада (64131, Харківська обл., Первомайський р-н, с. Верхня 

Орілька, вул. Шевченка, буд. 69): 

29.05.2017 року мобільний консультаційний пункт відділу «Лозівське бюро правової 

допомоги»  працював в Грушинській сільській раді Первомайського району. 

Гусарівська сільська рада (Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Нікополь, вул.. 

Донецька, 2а): 

31.05.2017 року в приміщенні Гусарівської сільської ради працював дистанційний пункт 

доступу до БПД відділу «Барвінківське бюро правової допомоги». 

  
 

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

планом на ІI квартал працювали на території наступних сільських, селищних рад: 

10.04.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» Первомайського МЦ у Новочернещинській сільській раді 

Сахновщинського району. 

10.04.2017 року в приміщенні Гаврилівської сільської ради працював мобільний 

консультаційний пункт відділу «Барвінківське бюро правової допомоги». 

13.04.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги» в приміщенні Олексіївської сільської ради 

Близнюківського району. 

     
18.04.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу «Близнюківське 

бюро правової допомоги» в приміщенні Уплатнівської сільської ради Близнюківського 

району Харківської області. 
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25.04.2017 у приміщенні Красненської сільської ради Первомайського району працював 

мобільний консультаційний пункт відділу «Лозівське бюро правової допомоги». 

  
26.04.2017 року в приміщенні Миронівської сільської ради Первомайського району 

працював мобільний консультаційний пункт відділу «Лозівське бюро правової 

допомоги». 

27.04.2017 року у  Багаточернещинській селищній раді Сахновщинського району, 

працював мобільний консультаційний пункт відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги». 

28.04.2017 року в приміщенні Миролюбівської сільської ради Лозівського району 

працював мобільний консультаційний пункт Центру 

   
04.05.2017 в приміщенні Власівської сільської ради Кегичівського району працював 

мобільний консультативний пункт відділу «Кегичівське бюро правової допомоги». 

05.05.2017 в приміщенні Лозівської сільської ради Кегичівського району працював 

мобільний консультативний пункт відділу «Кегичівське бюро правової допомоги». 

18.05.2017 у приміщенні Огіївської сільської ради Сахновщинського району працював 

мобільний пункт консультування відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги». 
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18.05.2017 року у приміщенні Єлизаветівської сільської ради Лозівського району 

працював мобільний консультаційний пункт Центру. 

22.05.2017 року в приміщенні Новоукраїнської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультпункт відділу «Близнюківське бюро правової допомоги». 

 

  
 

 23.05.2017 року в приміщенні Лукашівської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультпункт відділу «Близнюківське бюро правової допомоги». 

24.05.2017 року працював мобільний консультаційний пункт Центру у приміщенні 

Надеждівської сільської ради Лозівського району. 

 

 
 

24.05.2017 - в приміщенні Павлівської сільської ради Кегичівського району працював 

мобільний консультаційний пункт відділу «Кегичівське бюро правової допомоги». 

25.05.2017 року у приміщенні Лигівської сільської ради Сахновщинського району 

працював мобільний консультаційний пункт відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги». 

07.06.2017 - в приміщенні Шляхівської сільської ради Кегичівського району працював 

мобільний консультаційний пункт відділу «Кегичівське бюро правової допомоги». 
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07.06.2017 року мобільний консультаційний пункт Первомайського МЦ працював у 

Перемозькій сільській раді Лозівського району. 

14.06.2017 року мобільний консультаційний пункт Первомайського МЦ працював у 

приміщенні Миколаївської сільської ради Лозівського району. 

16.06.2017 – В приміщенні Бурбулатівської сільської ради Близнюківського району працював 

мобільний консультаційний пункт відділу «Близнюківське бюро правової допомоги». 

22.06.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу «Лозівське бюро 

правової допомоги» в Роздольській сільській раді Первомайського району. 

23.06.2017 року в приміщенні Надеждинської сільської ради Близнюківського району 

Харківської області працював мобільний консультаційний пункт Близнюківського бюро. 

  
26.06.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу «Лозівське бюро 

правової допомоги» в Суданській сільській раді Первомайського району.
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30.06.2017 року відбувся виїзд до Григорівської сільської ради Барвінківського району 

Харківської області, в сільраді працював мобільний консультаційний пункт відділу 

«Барвінківське бюро правової допомоги». 

   
30.06.2017 у приміщенні Новоолександрівської сільської ради організовано роботу 

мобільного консультпункту відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги». 

 

Крім того, поза планом мобільні консультаційні пункти Центру, дистанційні пункти 

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

31.05.2017 року в приміщенні Баврінківського районно відділу ДВС ГТУЮ у Харківській 

області працював мобільний консультаційний пункт відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги». 

27.04.2017 року у приміщенні служби у справах дітей Близнюківської РДА працював 

дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Близнюківське бюро правової 

допомоги». 

05.05.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги» в приміщенні Сахновщинської центральної 

бібліотеки. 

05.05.2017 року в приміщенні Близнюківського районного центру  соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу 

«Близнюківське бюро правової допомоги». 

   
11.05.2017 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Кегичівське 

бюро правової допомоги» в приміщенні служби у справах дітей Кегичівської РДА. 

19.05.2017 року організовано роботу дистанційного пункту доступу до БПД відділу 

«Сахновщинське бюро правової допомоги»в ЦНАП Сахновщинської РДА.  

14.06.2017 року в приміщенні Барвінківської центральної районної бібліотеки працював 

мобільний консультаційний пункт відділу «Барвінківське бюро правової допомоги». 

27.06.2017 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» організовано мобільний 

консультаційний пункт в Управлінні соціального захисту населення Первомайської районної 

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

доступу до БПД через Skype-зв’язок із:  

Верхньосамарською (17.05.2017, 25.05.2017) сільською бібліотекою Близнюківського 

району, 

Олексіївською (17.05.2017, 25.05.2017) сільською бібліотекою Близнюківського району, 

 Андріївською (17.04.2017, 22.05.2017) сільською бібліотекою Кегичівського району, 

  
Слобожанською (21.04.2017, 12.05.2017, 08.06.2017) селищною бібліотекою Кегичівського 

району, 

Нікопольською (14.04.2017), Григорівською (22.05.201), Гусарівською (27.06.2017) 

сільськими бібліотеками Барвінківського району (08.02.2017, 15.02.2017), 

Сахновщинською (06.04.2017, 25.04.2017, 05.05.2017, 23.06.2017) центральною районною 

бібліотекою,Сахновщинською дитячою бібліотекою (20.04.2017, 28.04.2017, 29.05.2017), 

Катеринівською, Краснопавлівською, Чернігівською сільськими бібліотеками (07.04.2017, 

21.04.2017. 05.05.2017, 19.05.2017, 02.06.2017, 16.06.2017) Лозівського району, 

Орільською міською бібліотекою (02.06.2017, 16.06.2017) Лозівського району, 

 
Олексіївською, Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району,  

Первомайським міськрайонний центром зайнятості (07.04.2017, 21.04.2017, 05.05.2017, 

19.05.2017).  
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Крім того: 

05.04.2017, 05.05.2017, 26.05.2017 року в приміщенні Сахновщинського проведено 

спільний прийом громадян із в.о.начальника та головним спеціалістом Сахновщинського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області. 

  
05.04.2017 року - спільні прийоми громадян проведені з начальником Кегичівського 

районного відділу державної виконавчої служби та Кегичівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області. 

05.04.2017 року в Близнюківському бюро правової допомоги проведено спільний прийом 

громадян із представниками Близнюківського районного відділу ДВС та начальником 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області. 

07.04.2017 року в приміщенні відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

Первомайського МЦ проведено прийом громадян спільно з головним спеціалістом відділу з 

питань нотаріату ГТУЮ у Харківській області Клемпарською Валентиною Миколаївною та 

провідним спеціалістом відділу з питань нотаріату ГТУЮ у Харківській області Нагорняк 

Русланою Іванівною. 

  
24.04.2017, 13.05.2017 року проведено спільні прийоми громадян з начальником 

Сахновщинського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській 

області.  

24.04.2017, 12.05.2017 року проведено спільні прийоми громадян з начальником 

Близнюківського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській 

області.  

26.04.2017, 26.05.2017 року в Близнюківському бюро правової допомоги проведено 

спільний прийом громадян із начальником районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській 

області.
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26.04.2017, 26.05.2017 року - спільний прийом громадян, проведений з начальником 

Кегичівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у 

Харківській області. 

  
27.04.2017 року в приміщенні відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» відбувся 

прийом громадян спільно з начальником управління Державної виконавчої служби ГТУЮ у 

Харківській області Лактіним І.С. 

05.05.2017 року в Первомайському МЦ відбувся прийом громадян спільно зі спеціалістом 

відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських 

формувань Управління державної реєстрації ГТУЮ у Харківській області Чертковою А.І. 

Звернувся представник ГО "Законність і правопорядок" з питання внесення змін до статуту 

громадської організації. 

13.05.2017 року відбувся прийом громадян спільно з начальником Барвінківського відділу 

ДВС ГТУЮ у Харківській області. 

13.05.2017 року відбувся прийом громадян спільно з начальником Первомайського 

міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області. 

19.05.2017 року відбувся прийом громадян спільно з начальником Первомайського 

міськрайонного відділу ДРАЦС  ГТУЮ у Харківській області. 
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23.05.2017 року відповідно до затвердженого графіку в приміщенні Первомайського 

місцевого центру з надання БВПД начальником Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області Єгоровою Т.П. проведено прийом 

громадян. За консультацією звернулись клієнти, яких цікавили питання реалізації пілотного 

проекту Мін'юсту "Реєстрація шлюбу за 24 години" на території Харківщини, також надано 

консультації з питань порядку реєстрації змін до установчих документів громадських 

формувань. 

24.05.2017 року в приміщенні бюро проведено прийом громадян за участі головного 

спеціаліста відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та 

громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області Літвинчук Ірини Ігорівни. 

 

Загалом Первомайським МЦ проведено 37 заходів на виконання п. 1.4.9 протягом ІІ 

кварталу, поза планом – 34. 

 

 

1.4.10. Здійснення виїзних прийомів, надання 

адресної допомоги особам з обмеженими 

можливостями пересування (Відсоток виїздів в 

разі звернення – 100 %) : 

12.06.2017 року працівники відділу правової 

інформації та консультацій Первомайського МЦ 

здійснили прийом звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за місцем 

проживання ветерана війни. 

 

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) : 

16.05.2017 року заступник начальника 

відділу правопросвітництва Первомайського 

МЦ провів правову вікторину в галузях 

конституційного, цивільного та кримінального 

права з учнями 9 та 10 класів Лозівського 

навчально-виховного комплексу "ЗНЗ-ДНЗ" № 

10. Окрім того, з учнями проведено бесіду на 

тему "Право інтелектуальної власності". У 

доступній формі роз'яснена суть поняття 

інтелектуальної власності, які права за 

законодавством має автор на свій твір. 

Додатково проведено бесіду з керівництвом та 

педагогічним колективом школи щодо порядку 

надання безоплатної правової допомоги, також поширено буклети Первомайського МЦ. 

10.04.2017 року начальником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» та 

інспектором Близнюківського районного сектору пробації проведено бесіду з учнями 7 класу 

Близнюківської ЗОШ на тему: «Правова толерантність – шлях до мирного існування». Під 
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час бесіди обговорені та висвітлені поняття «дискримінація», «стереотипи», «націоналізм», 

«толерантність», «терпимість», питання щодо відповідальності неповнолітніх. 

 
25.05.2017 року - відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено бесіду з 

учнями молодших класів Кегичівського ліцею на тему «Ти і право». У доступній формі 

охарактеризовано зміст прав та обов`язків учнів у навчальному процесі. Під час бесіди, учні 

активно відповідали та ставили питання. Серед дітей та педагогічного колективу поширені 

буклети Центру. 

 

Крім того, поза планом із учнями навчальних закладів проведено наступні заходи: 
18.05.2017 року заступник начальника відділу правопросвітництва Первомайського МЦ 

провів бесіду з учнями 7-8 класів Єлизаветівського навчально-виховного комплексу 

Лозівської районної ради на тему "Права і обов’язки громадянина за Конституцією України". 

Роз'яснені поняття прав і обов’язків людини, а також роль Основного закону держави у 

забезпеченні прав людини та організації державного устрою в Україні. Також підліткам у 

доступній формі роз’яснено права неповнолітніх за Цивільним кодексом України, а також 

основні аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, що не досягли 18 

років.  Бесіда проходила у форматі правової вікторини. Також проведено робочу зустріч із 

керівником школи з роз’ясненням порядку надання безоплатної правової допомоги; 

поширено буклети Первомайського МЦ. 

  
23.05.2017 року представник Первомайського МЦ провів бесіду на тему "Як захистити 

свої права" з учнями 10-х класів Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 11. 

Роз'яснено основні положення ІІ розділу Конституції України щодо прав і обов'язків 

громадянина. Спеціаліст Центру відповідав на всі питання учнів, зокрема, торкнулись 

тематики прав і обов'язків учнів у навчальному процесі. Також поширено інформаційні 

матеріали - візитівки та буклети Первомайського МЦ.
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24.05.2017 року представником Центру проведено бесіду на тему "Права неповнолітніх та 

їх захист" з учнями 8-10 класів Надеждівського НВК Лозівської районної ради. Підліткам 

роз'яснені поняття "право", "відповідальність" та основні положення Конституції України. 

Також у доступній формі охарактеризовано зміст цивільної дієздатності осіб віком від 14 до 

18 років. Серед дітей та педагогічного колективу навчального закладу поширені буклети 

Центру. 

14.06.2017 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено правовий діалог із дітьми, що відвідують літній табір відпочинку при 

Сахновщинській гімназії . Захід проведено під гаслом «Ти маєш право знати», завдання - 

поширення знань дітей про свої права та вміння користуватися ними. Маленьким учасникам 

заходу надані друковані матеріали «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її 

отримати?».  

  
14.06.2017 року Начальником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» в 

Квітневській філії Близнюківської ЗОШ для дитячого табору з денним перебуванням 

«Веселка» проведено тематичну бесіду з дітьми на тему: «Права дитини». Протягом заходу 

обговорили, які права мають маленькі українці в нашій державі. 

15.06.2017 року Начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з дітьми, що відвідують літній табір відпочинку при Сахновщинській ЗОШ 

№2. Захід проведено під гаслом «Ти маєш право знати». Завдання: доступно роз'яснити дітям 

про їх права, та як можна скористатись своїм правом. Маленьким учасникам заходу надані 

друковані матеріали «Що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати?». 

 
23.06.2017 року головний спеціаліст відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

провела бесіду на тему "Як не стати жертвою шахрайства у повсякденному житті" із 

колективом та студентами Кегичівського професійного училища №60. Додатково розглянули 

питання щодо порядку прийняття спадщини за законом та заповітом. Серед учасників заходу 
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поширено друковані матеріали, підготовлені Українською міжбанківською Асоціацією 

членів платіжних систем, а також візитівки та буклети Первомайського МЦ. 

 

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 травні 2017 року утворено дистанційний пункт доступу до БПД шляхом Skype-зв’язку 

шляхом використання системи «Бібліоміст» у Орільській міській 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 Гусарівській сільській бібліотеці Барвінківського району; 

- у Олексіївській сільській бібліотеці Близнюківського району; 

 

1.4.15. Утворення дистанційних пунктів до БПД в територіальних підрозділах 

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

31.05.2017 року працював мобільний консультаційний пункт відділу "Лозівське бюро 

правової допомоги" в приміщенні Первомайського районного сектору ГУ Державної 

міграційної служби України у Харківській області. 

 

 
Крім того, поза планом в територіальних підрозділах Державної міграційної служби: 
21.06.2017 року відбулась робоча зустріч в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги» з начальником Барвінківського РС ГУДМС України в Харківській 

області Жудіною І.В., обговорено актуальні правові питання, що виникають в ході 

практичної діяльності міграційної служби, досягнуто домовленості найближчим часом 

здійснити виїзд до сільської ради з метою проведення спільного прийому  

громадян. 

 

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 01.04.2017 року по 01.07.2017 року місцевим центром з надання БВПД та 

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

зареєстровано 1444 звернень клієнтів, 1366 особам було надано правову консультацію,  

  - кількість звернень про надання БВПД – 78, 

- кількість рішень про надання БВПД - 80 

- кількість виданих доручень про призначення адвоката - 52 

- кількість наказів про призначення представником працівника МЦ – 28 

Центром здійснено аналіз   статистичних показників звернень з метою  виявлення 

потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД.
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1.5.3. Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями (Відсоток надання допомоги – 100 %) : 

 - 04.05.2017 року проведено робочу зустріч з адвокатами з адвокатами, які надають БВПД 

на тему: “ Підвищення розміру прожиткового мінімуму з 1 травня 2017 року відповідно до 

Закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік”; 

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. 

 

1.5.6. Проведення круглого столу «Кращі практики адвокатської діяльності» 

(кількість заходів – 1): 
27.04.17 року – в приміщенні Лозівської юридичної консультації АО «ХОКА» з 

адвокатами, які працюють в системі БВПД, проведено круглий стіл «Кращі практики 

адвокатської діяльності», розглянуто позитивну практику вирішення питань клієнтів Центру 

та найкращі практики діяльності адвокатів БПД по Україні за І квартал 2017 року. 

 

1.5.8. Забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД також із 

залученням ресурсної бази партнерів (кількість заходів – 1): 
- 02.06.2017 року начальник відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

Цетру, за участі адвокатів Остапенко С.Ю. та Цувіної О.О. прийняла участь у відкритому 

засіданні Робочої групи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях з питань підготовки проекту Практичних 

застосувань Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу; 

 

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 № 23, 24, 25  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 звертались я за отриманням безоплатної  

правової допомоги протягом звітного періоду.   

 

1.5.14. Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу 

адвокатів Які надають БВПД (Кількість аналітичних заходів – 1) : 

Центром проаналізовано потребу  в проведенні конкурсу адвокатів., після цього  

27.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017 року  в Лозівському, Первомайському, Сахновщинському 

та Кегичівському районах проведені робочі зустрічі з адвокатами  надано роз’яснення  щодо 
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порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної 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 ю 

державної реєстрації громадських формувань. 

 

1.5.18. Організація та проведення навчальних семінарів з якості надання БПД для 

працівників місцевого центру також на базі МРКП, за участю ГО, адвокатів-тренерів 

(кількість заходів – 1): 

13-14 квітня 2017 року представники Первомайського МЦ та його відділів «Кегичівське 

бюро правової допомоги», «Лозівське 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. 

 
17.06.2017 у готелі "Рейкарц" м. Дніпро пройшов Тренінг адвокатів-тренерів для 

працівників бюро правової допомоги організований спільно Координаційним центром з 

надання правової допомоги та Проектом Ради Європи "Посилення захисту прав людини 

внутрішньо переміщених осіб в Україні" в якому взяли участь працівники 

відділів"Барвінківське бюро правової допомоги" та "Лозівське бюро правової допомоги" 

Первомайського МЦ. 
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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  постійно здійснюється моніторинг  дотримання умов надання працівниками 

якісної первинної правової допомоги.  

 

1.5.20. Проведення навчального заходу для адвокатів з питань застосування 

стандартів якості по ЦАС (Кількість заходів – 1) : 

24.05.2017 року із адвокатами, які працюють в системі безоплатної правової допомоги 

проведено семінар «Практичне застосування стандартів якості у ЦАС».  

 

[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): 

- 19.04.2017 року начальник відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

Центру взяв участь у тренінгу для працівників РЦ та МЦ, який відбувся в приміщенні ГТУЮ 

Харківської області. Питання. які розглядались: застосування стандартів якості по ЦАС, 

проблемні питання перевірки Актів розрахунків винагороди адвокатам. 

 

 
 

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): 

 

 27.04.2017 року представник Центру взяв участь в одноденному навчальному семінарі 

на тему «Взаємодія органів юстиції та центрів безоплатної вторинної правової допомоги при 

реалізації повноважень у сфері реєстрації громадських об’єднань», який відбувся в м. Києві.
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З 29.05.2017 року по 01.06.2017 року керівник Центру Шевченко І.М. взяла участь у 

семінарі-тренінгу на тему “Формування середовища обслуговування місцевих центрів. Роль 

та місце центрів БВПД у громадах”, який проходив у Червоноградському місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

21.06.2017 начальник відділу представництва  та начальник відділу "Сахновщинське бюро 

правової допомоги"  взяли участь у семінарі "Гендерно обумовлене насильство в умовах 

збройного конфлікту: організація надання правової допомоги", який відбувся у приміщенні 

конференц-залі агенства ООН. 

  

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): 

26.05.2017 проведені внутрішні навчання з 

працівниками Центру, розкриті питання: 

«Порядок переміщення осіб через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей», «Порядок отримання громадянами 
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України паспорту у вигляді ID-картки. Безвізовий режим України з ЄС», «Зміни в порядку 

призначення субсидій». 

 

2.1.4. Проведення навчальних заходів для працівників центрів за участю ГТУЮ 

(кількість  навчань – 3): 

28.04.2017 року працівники центру взяли участь у навчальному семінарі в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області, з наступних тем: «Питання права 

інтелектуальної власності», «Зміни до процесуального законодавства»,  «Питання державної 

реєстрації громадських формувань». 

 

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. 

 

2.1.6.  Навчання параюристів територіальних громад (кількість  навчань – 1): 

23.05.2017 року працівниками відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги" 

проведено засідання клубу «Правова Планета» на тему: «Закони – якорі держави» в 

приміщенні Сахновщинської центральної районної бібліотеки. Тема обговорення: «Торгівля 

людьми: чи є це злочином проти людства?». Учасників засідання, якими були фахівці центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Сахновщинської РДА, а 

також бібліотекарі, було орієнтовано на надання первинної правової допомоги в якості 

параюристів територіальної громади. 

 

  
 

Завдання 2: Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ: 

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

кваліфікації (кількість  – 1): 

11.04.2017 року працівники Первомайського МЦ та відділу "Лозівське бюро правової 

допомоги" пройшли інтерв’ювання керівником Харківської МРКП Ростиславом 

Росоловським. Під час інтерв’ювання працівники Центру висловили пропозиції щодо тем, з 

яких існує потреба у проведенні навчань. 

 

2.2.3. Висвітлення інформації про функціонування МРКП в мережі Інтернет 

(кількість  – 1): 

Інформацію про запровадження МРКП висвітлено на офіційній сторінці Первомайського 

МЦ 10.05.2017 року: 
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https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/1910178459256280  

 

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 консультацію, яку розміщено у  

довідковій онлайн-платформі правових консультацій "WikiLegalAid", на тему «Захист тварин 

від жорстокого поводження». 

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): 
Протягом звітного періоду  виправленні та підтримувались в актуальному стані статті 

наповнення довідково-інформаційної платформи — внесених правових консультацій 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 ”; “Пільги щодо здобуття освіти, передбачені законодавством для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” ; “Порядок набуття права власності на 

нерухоме майно члена кооперативу в порядку спадкування”). 

 

[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) 

29.05.2017 року в.о. директора Центру Шевченко О.Б. взяла участь у нараді Регіонального 

центру з надання БВПД у Луганській та Харківській областях з керівниками місцевих 

центрів з надання БВПД Луганської та Харківської області з поточних питань діяльності 

(проведення правопросвітницьких заходів, стан співпраці зі ЗМІ та органами місцевого 

самоврядування, питання взаємодії РЦ та МЦ, порядок розгляду скарг, затвердження 

регламенту надання БПД, проведення навчальних заходів для працівників МЦ, оптимізація 

діяльності). За результатами наради визначено рекомендації для вдосконалення подальшої 

роботи. 

Крім того, директор Центру І. Шевченко взяла участь у робочій нараді керівників МЦ з 

РЦ з надання БВПД у Луганській та Харківській областях шляхом скап-зв’язку 26.06.2017 

року. 

Засідання Керівної ради протягом звітного періоду в приміщенні РЦ з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях не проводились. 

 

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 3 декаді травня з метою підготовки до скайп-наради 29.05.2017 року.

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/1910178459256280
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3.1.3. Оприлюднення  звіту про виконання Плану заходів Первомайського МЦ на I 

квартал 2017 року (кількість – 1) 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з 

надання БВПД на I квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової 

допомоги у Харківській області на 2017 рік надіслана до РЦ для оприлюднення 10.04.2017 

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): 

- 05.04.2017 року відбулась робоча нарада керівного складу Первомайського МЦ з 

поточних питань діяльності Центру;  

- 26.05.2017 – проведено робочу нараду керівного складу Первомайського МЦ з 

вирішення поточних питань діяльності Центру;  

  -  28 06.2017  -  проведено  робочу нараду нараду керівного складу Первомайського МЦ з 

вирішення поточних питань діяльності Центру; 

 

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 правопросвітницької роботи центру, за його результатами визначено 

пріоритетні напрямки цієї роботи у третьому 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 третьому кварталі 2017 року.  

 

3.2.4. Виїзний моніторинг, спостереження та оцінювання надання Бюро безоплатної 

правової допомоги (кількість моніторингів – 1): 

Протягом звітного періоду виїзний  моніторинг порядку надання Бюро безоплатної 

правової допомоги проведено у відділі «Лозівське бюро правової допомоги». 

 

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

(кількість аналітичних заходів – 1): 

Проаналізовано своєчасність та  наповнення звітів центру за напрямками діяльності. 

Проведено у другій декаді квітня. Висновок: звіт Первомайського МЦ за результатами 

роботи у I кварталі 2017 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): 

У 3 декаді травня проведено внутрішній моніторинг виконання відділами «бюро правової 

допомоги» Первомайського МЦ плану на ІІ квартал 2017 року щодо проведення 

правопросвітницьких та комунікативних заходів, виїзних прийомів. Отримані результати 

використані у плануванні роботи Первомайського МЦ та його відділів у червні 2017 року. 

 

3.2.9. Аналіз ефективності використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб (кількість аналітичних заходів – 3):
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Центром щомісячно аналізується ефективність використання бюджетних коштів та  

виявлення додаткових потреб. 

 

Завдання 3: Управління людськими ресурсами 

3.3.1. Розробка штатного розпису, з урахуванням навантаження та подання його на 

затвердження (кількість заходів – 1): 

Проаналізовано штатний розпис з урахуванням навантаження на працівників центру. 

 

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

налагодження взаємозв’язків між співробітниками (кількість заходів – 1): 

20.05.2017 року, з метою налагодження взаємозв’язків між співробітниками проведено 

неформальну зустріч працівників Центру та відділів «бюро правової допомоги». 

 

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): 

Протягом звітного періоду 11 працівників Первомайського МЦ (всі працівники відділів 

«бюро правової допомоги» та працівники відділу правової інформації та консультацій та 

відділу представництва Первомайського МЦ) успішно пройшли курс дистанційного 

навчання «Робота з клієнтом» та отримали сертифікат про проходження курсу. 

 

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 – 6): 

3.3.8. 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 матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури, 

використання ПЗ (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): 

20.05.2017 року у приміщенні Первомайського МЦ проведено внутрішні навчання 

працівників Центру, за участю працівників відділів «бюро правової допомоги» (загалом 

взяли участь 14 чоловік). Розглянуто наступні питання: 

1. Організація фінансової діяльності, раціональне використання бюджетних коштів; 

2. Поточне планування діяльності; 

3. Використання спеціального ПЗ у поточній діяльності; 

4. Організація та проведення круглих столів . 

 

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

захисту у кримінальних провадженнях. 
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4.1.1 Анкетування адвокатів, за сприянням Ради адвокатів Харківської області, щодо 

їх готовності прийняти участь у діяльності офісів громадського захисту (кількість 

заходів – 1): 

Протягом 3 декади червня відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

проведено опитування адвокатів, які працюють в системі БПД, щодо їх готовності прийняти 

участь у діяльності офісів громадського захисту. Опитано 4 адвокати. 

 

4.1.2. Моніторинг щодо кількості офісів громадського захисту та визначення місця 

розташування (кількість заходів – 1): 

У 3 декаді червня Центром проведено відповідний моніторинг. Станом на 01.07.17 року на 

території діяльності Первомайського МЦ офіси громадського захисту відсутні.  

 

[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 01.07.2017 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. 

 

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 травні 2017 року утворено дистанційний пункт доступу до БПД шляхом Skype-зв’язку у 

Орільській міській бібліотеці Лозівського району. Графік роботи – кожної 1 та 3 п’ятниці 

місяця з 11:00 до 13:00. 

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

- У Гусарівській сільській бібліотеці Барвінківського району; 

- у Олексіївській сільській бібліотеці Близнюківського 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 13 угод про співпрацю:  

- з Лозівським міськрайонним, Первомайським міськрайонним, Барвінківським районним 

відділами та Сахновщинським, Кегичівським і Близнюківським секторами з питань пробації 
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Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції (загалом 6 меморандумів); 

- з громадською організацією  «Близнюківська районна організація ветеранів»; 

- з Кегичівською районною громадською організацією «Ветерани України»; 

- з громадською організацією «Спілка учасників АТО Сахновщинського району»; 

- з громадською організацією  «Сахновщинська районна організація ветеранів війни та 

праці»; 

- з громадською організацією «Спілка учасників АТО Близнюківщини»; 

- з громадською організацією «Близнюківська районна організація «Союз Чорнобиль 

України» 

- з Близнюківською районною організацією інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України»; 

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  необхідності модернізації даних до КІАС проведено у 3 декаді червня 

Завдання 4: Створення порталу системи БПД. 

5.4.1. Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту 

БПД (відсоток інформаційного наповнення – 100 %): 

Актуальні статті на правову тематику  регулярно висвітлюються 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): 

 При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у ІІ 

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. 

- 03.04.2017 року проведено семінар з адвокатами, які надають БВПД на тему: “Порядок 

розподілу справ серед адвокатів, які надають БВПД”; 

 

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

(кількість аналітичних заходів – 1): 

Протягом звітного періоду до Первомайського МЦ надійшло 1444 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 30.06.2017 року. 

 

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

– 3): 

Щомісячно проводиться аналіз кількості прийнятих  центром актів від адвокатів.

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/
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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 у 3 декаді кожного 

місяця.  

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 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 
За період з 01.04.2017 року по 01.07.2017 року місцевим центром з надання БВПД та 

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

зареєстровано 1444 звернень клієнтів, 1366 особам було надано правову консультацію,  

78 особи   написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 80 рішень про 

надання БВПД та надано 52 доручень адвокатам та 28 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 

584 522 62 0 

2 Відділ «Барвінківське БПД» 79 79 0 0 

3 Відділ «Близнюківське БПД» 135 131 4 0 

4 Відділ «Кегичівське БПД» 182 177 5 0 

5 Відділ «Лозівське БПД» 208 204 4 0 

6 Відділ «Сахновщивське БПД» 256 253 3 0 

 Разом по МЦ 1444 1366 78 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного 

права 313 (21,7%), з інших питань 219 (15,2%), сімейного 190 (13,2%), спадкового 154 (10,7 

%), соціального забезпечення 148(10,2 %), земельного 135 (9,3%), питань виконання судових 

рішень 78 (5,4%), трудового 62 (4,3%), житлового 58 (4,0%), договірного 51 (3,5%), 

адміністративного права 18 (1,3%); з неправових питань 12 (0,8%),  медичного права  6 

(0,4%). 
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інше 
15% 

неправове 
питання 

1% 

виконання 
судових 
рішень 

6% 

інше цивільне 
22% 

житлове 
4% 

договірне 
4% 

соціальне 
забезпечення 

10% 

спадкове 
11% 

сімейне 
13% 

трудове 
4% 

адміністративне 
1% 

земельне 
9% медичне 

0% 

Діаграма розподілу клієнтів за категорією питань 

Чоловіки 
34% 

Жінки 
66% 

Розподіл клієнтів Перомайського МЦ за статтю 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід 

особи не перевищує двух розмірів прожиткового мінімуму 45 ( 56,3%), інвалідам 13 (16,3%), 

внутрішньо переміщеним особам  –11 (13,7 %) та ветеранам війни  - 11 (13,7 %), 

До 18 
0% 

18-35 
19% 

35-60 
57% 

понад 60 
24% 

Розподіл клієнтів Первомайського 
МЦ за віком 

Малозабезп
ечені особи 

56% 

Інваліди 
16% 

Ветерани 
війни 
14% 

Внутрішньо 
переміщені 

особи 
14% 

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

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

було: 

 Здійснено 101 виїзд мобільних пунктів (до мобільних пунктів консультування 37 

виїздів, до дистанційних пунктів доступу до БПД – 64 виїзди) та забезпечено діяльність 

45 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 - 123 осіб, з яких 122 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень та у 1 осіб прийнято звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; 165 осіб звернулися до 

дистанційних пунктів доступу до БПД з метою отримання правових консультацій.   

 надано методичну допомогу 18 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 28 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 Проведено 185 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 17  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано  1 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

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: 

37/123 45/165 18 185 1 

2 Первомайський МЦ 7/22 11/27 18 42 1 

3 Барвінківське БПД 5/7 7/11 0 20 0 

4 Близнюківське БПД 7/15 8/21 0 31 0 

5 Кегичівське БПД 4/11 6/54 0 29 0 

6 Лозівське БПД 7/23 6/13 0 20 0 

7 Сахновщивське БПД 7/45 7/39 0 43 0 
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Первомайський МЦ 
(відділ 

правопросвітництва 
23% 

Лозівське бюро 
правової допомоги 

11% 

Барвінківське бюро 
правової допомоги 

11% 

Близнюківське бюро 
правової допомоги 

17% 

Сахновщинське 
бюро правової 

допомоги 
23% 

Кегичівське бюро 
правової допомоги 

15% 

Кількість проведених правопросвітницьких та 
комунікативних заходів 


