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ІНФОРМАЦІЙНА 

ДОВІДКА 
щодо виконання Первомайським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного  плану діяльності  на 2018 рік  

у  I кварталі 
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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, реалізація правопросвітницького проекту “Я маю право”. 

 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:  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

 Завдання 4:  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. 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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ВСТУП 

 

Діяльність центру охоплює 6 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)  

15  %  23 %  

 

 
 

 

15% 

85% 

Відношення кількості населення  
по районам місцевого центру 

з надання БВПД в м. Лозова до  
населення області  

Первомайський 
місцевий центр 

23% 

77% 

Відношення площі, яка охоплена  
діяльністю місцевого центру 

з надання БВПД в місті Лозова 
до площі Харківської області  

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, підтримка в 

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

  При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у І 

кварталі 2018 року визначено найбільш поширені  правові питання клієнтів  

Первомайського МЦ. 

 

 

 КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ : 
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    УЗАГАЛЬНЕНА КАРТА  ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ (відповідно до звернень, 

які надійшли в I кварталі до Первомайського МЦ:   

 

 
 

 

Захід 1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для 

цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, ОВВ, 

іншими установами та організаціями (в т.ч. в центрах зайнятості, територіальних 

центрах соціального обслуговування громадян, бібліотеках та закладах культури, ГО 

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

життя громад (зокрема, на роз’яснення положень Конвенції про права осіб з 

інвалідністю, проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню прав споживачів, 

Всесвітньому Дню соціальної справедливості) (кількість запланованих  заходів – 52): 

 

Відповідно до Плану заходів Центру у І кварталі 2018 року: 

04.01.2018 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» у територіальному 

центрі соціального обслуговування Кегичівської РДА проведено бесіду з працівниками на 

тему "Захист прав споживачів комунальних послуг". Основне питання, які обговорили - що 

робити, якщо споживач має заборгованість по комунальним платежам.  

09.01.2018 року в Кегичівському ПТУ-60 представником відділу «Кегичівське бюро 

правової допомоги»  проведено лекцію-інформування з педагогічним колективом на тему 

"Я маю право". Присутнім надано вичерпну інформацію про загальнонаціональний проект 

Мін'юсту "Я маю право", в т.ч. про сайт проекту і напрями його реалізації. 

09.01.2018 року заступник начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» для працівників територіального центру надання соціальних послуг 

Сахновщинської РДА провела семінар на тему: «Реформи сьогодення». Обговорили ключові 

зміни до процесуальних кодексів, які зачіпають такі інститути процесуального права, як 

система проваджень, стадії судового процесу, а також урегульовують питання діяльності 
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нового Верховного суду як касаційної інстанції. Обговорили також пенсійну реформу. 

Учасникам семінару також доведено до відома що Президент України підписав Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини 

на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів».  

 
12.01.2018 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено семінар з особами, які перебувають на обліку в Сахновщинському районному 

центрі зайнятості, на тему «Дії особи, чиї особисті речі викрадено з камери схову» 

16.01.2018 року представник Первомайського місцевого центру провів зустріч-

інформування з колективом управління праці та соціального захисту Первомайської РДА на 

тему «Новини законодавства у 2018 році». Працівників установи проінформовано про 

основні зміни у законодавстві, які набрали чинності з січня 2018 року. Також в приміщенні 

УПСЗН поширені інформаційні матеріали з контактами Лозівського бюро правової допомоги 

та матеріали проекту «Я маю право!». 

 
17.01.2018 року начальник відділу  «Близнюківське бюро правової допомоги»  спільно з 

представником Близнюківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області 

провела семінар із секретарями сільських рад на тему: «Подання електронних 

декларацій»,під час якого   вони  розповіли ,як    правильно перевірити термін дії та 

працездатність ЕЦП, правильно заповнити розділ 3 «Об’єкти нерухомості» декларації, 

особливості декларування фізичної особи-підприємця, а також розглянули   постанову 

Кабінету Міністрів України від  06.12.2017 року №1004 "Про внесення змін до Порядку 

підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я". 

18.01.2018 року представником Барвінківського бюро проведено семінар з колективом 

Барвінківської центральної районної бібліотеки на тему: "Порядок отримання 

паспорту нового зразка". Розглянуто основні зміни у законодавстві, яке регулює порядок 

оформлення та видачі паспорта громадянина України. 
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18 січня 2018 року відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» в приміщенні 

Близнюківського територіального центру соціального обслуговування проведено семінар із 

працівниками та відвідувачами терцентру на тему: «Медична реформа в Україні. 

 
19.01.2018 року представник Первомайського МЦ провів семінар із особами, які 

перебувають на обліку Первомайського міськрайонного центру зайнятості на тему 

"Компенсація за травму, отриману на льоду". Учасникам заходу роз'яснено куди та з якими 

документами звертатись, щоб отримати компенсацію особі, яка травмувалась на слизькій 

дорозі. Крім того, присутнім роз'яснено порядок надання БПД у бюро правової допомоги, 

поширені інформаційні матеріали. 

23.01.2018 року представник Первомайського місцевого центру з надання БВПД провів 

семінар із соціальними працівниками Орільського відділення територіального центру 

соціального обслуговування Лозівської районної державної адміністрації на тему "Реформи в 

Україні". З присутніми обговорено пенсійну реформу, а також основні зміни до 

законодавства (в т.ч. зміни до соціальних стандартів, до порядку призначення субсидії, 

порядку стягнення аліментів). 

 
23.01.2018 року представником Центру проведено зустріч-інформування стосовно 

порядку надання безоплатної правової допомоги із педагогічним колективом філії Орільської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Лозівського району. Учасникам заходу роз'яснені напрями діяльності 

Первомайського МЦ, в приміщенні школи поширені буклети та візитівки Центру. У 

приміщеннях терцентру, школи та Орільської бібліотеки № 1 також поширено інформаційні 

матеріали правопросвітницького проекту "Я маю право!" та буклети з соціально-правових 

питань. 

26.01.2018 року заступник начальника Сахновщинського бюро для працівників 

Сахновщинської центральної районної бібліотеки провела семінар на тему: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству». Фахівець ознайомила учасників семінару із змінами до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та про новий Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Також працівник розповіла куди 

необхідно звертатися для отримання фахової допомоги з питань насильства в сім’ї. 
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31 січня 2018 року в приміщенні центральної районної бібліотеки відбувся семінар для 

завідувачів бібліотек-філій району на тему: «Захисти себе,допоможи іншим» за участю 

керівника Центру Шевченко І.М. та начальника відділу організаційної роботи,юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Курасової О.К. Присутнім роз’яснено право та порядок 

отримання безоплатної правової допомоги в Україні, висвітлено діяльність центру 

безоплатної вторинної правової допомоги , наведені приклади успішних практик роботи 

центру. Увагу слухачів було також акцентовано на важливості постійного інформування 

читачів та відвідувачів бібліотек району про можливість реалізувати своє конституційне 

право на отримання безоплатної допомоги в сфері права за допомогою скайп-зв’язку. 

Крім того,всі присутні були проінформовані про реалізацію національного проекту «Я маю 

право». 

01.02.2018 року в.о. начальника бюро в Барвінківському районному центрі зайнятості 

проведено семінар з особами, що перебувають на обліку на тему: "Стягнення нарахованої, 

але не виплаченої заробітної плати". 

 
02.02.2018 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги»  для 

працівників Сахновщинської центральної бібліотеки проведено семінар на тему : «Нові 

засоби примусового стягнення боргів за аліментами недобросовісних батьків». Присутніх 

проінформовано про спрощення порядку встановлення тимчасового обмеження у праві 

виїзду боржника за межі України, обмеження у праві керування транспортними засобами, у 

праві користування вогнепальною зброєю та у праві полювання . проінформовано про новий 

вид адміністративної відповідальності – суспільно корисні роботи. Під час спілкування було 

розповсюджено друковані матеріали правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 

07 лютого 2018 року представник Барвінківського бюро провів семінар на тему: 

«Порядок отримання безкоштовних ліків» із членами президії ГО "Барвікнівська районна 

організація інвалідів. Присутнім доведено до відома зміст урядової програми "Доступні ліки" 

та умови, за яких пацієнти можуть скористатись такою програмою. 
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07.02.2018 року представником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги»  у 

Кегичівському районному центрі зайнятості проведено семінар з особами, що перебувають 

на обліку, на тему: "Актуальні зміни в законодавстві". Присутнім роз'яснено основні 

положення медичної та пенсійної реформ, новели цивільного процесуального законодавства 

та виконавчого провадження стосовно виконання судових рішень про стягнення аліментів. 

07.02.2018 року у ДНЗ №2 Кегичівської селищної ради представником Кегичівського 

бюро проведена лекція з батьками вихованців закладу на тему: " Порядок обрання сімейного 

лікаря". Зокрема, присутніх проінформовано про порядок укладення договорів ("декларацій") 

із сімейними лікарями. 

 
08.02.2018 року начальник відділу правопросвітництва Первомайського МЦ провів 

семінар із особами, які перебувають на обліку Лозівського міськрайонного центру 

зайнятості, на тему "Стягнення на незареєстроване майно боржника". Присутнім роз'яснено, 

в яких випадках приватним або державним виконавцем може бути звернено стягнення щодо 

нерухомого майна, яким боржник фактично володіє, але свого часу право власності не 

зареєстрував. Додатково також розглянули нові засоби примусового стягнення з 

недобросовісних батьків заборгованості зі сплати аліментів. Під час вищезазначених заходів 

присутніх також проінформовано про порядок надання безоплатної правової допомоги, про 

загальнонаціональний проект «Я маюь право».  

09.02.2018 року в Кегичівській центральній районній бібліотеці проведено лекцію на тему 

"Реформи в Україні" для працівників центральної районної, центральної дитячої бібліотек, за 

участі представника Кегичівського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області. 

Представником Кегичівського бюро правової допомоги до відома присутніх доведені 

основні аспекти медичної реформи в України, зокрема, яким чином пацієнти будуть обирати 

сімейного лікаря. Представник ДРАЦС повідомила присутнім про порядок розірвання 

шлюбу у випадку, коли місцезнаходження іншого з подружжя невідоме та про умови 

повторної видачі свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=2003388493268609
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12.02.2018 року в приміщенні Близнюківського районного центру зайнятості начальником 

відділу «Близнюківське бюро правової допомоги»  проведено семінар для осіб, які 

перебувають на обліку, на тему: «Порядок виплати соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію за віком». Присутнім роз'яснені питання стосовно порядку та строків 

призначення такого виду соціальної допомоги, її розміру та про те, які документи необхідно 

подати для призначення допомоги. 

15 лютого 2017 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»  

провів із колективом управління соціального захисту населення Барвінківської РДА та 

внутрішньо переміщеними особами семінар на тему: "Зміни в законодавстві щодо прав і 

обовязків внутрішньо переміщених осіб". Додатково роз'яснено порядок надання безоплатної 

правової допомоги, поширено інформаційні матеріали проекту "Я маю право!". 

 
15.02.2018 року відділом  «Лозівське бюро правової допомоги»було проведено семінар 

на тему: «Актуальні питання прийняття спадщини. Заповіт подружжя» - із читачами 

Первомайської міської бібліотеки. Серед питань. які були розглянуті - порядок оформлення 

спадщини за заповітом, оформлення права власності на земельні ділянки в порядку 

спадкування. 

15.02.2018 року заступником начальника Сахновщинського бюро із відвідувачами та  

головою ГО "Представництво Міжнародного конгресу із захисту прав і свобод людини в 

Харківській області" проведено бесіду, присвячену Всесвітньому Дню соціальної 

справедливості, на тему: «Рівні права, рівні  можливості». Прийняття Міжнародною 

організацією праці Декларації про соціальну справедливість з метою справедливої 

глобалізації є лише одним із прикладів, що свідчать про прихильність системи Організації 

Об’єднаних Націй забезпечення соціальної справедливості. У Декларації робиться наголос на 

гарантії досягнення справедливих результатів для всіх через посередництво забезпечення 

зайнятості, соціального захисту, соціального діалогу та основоположних принципів і прав на 

робочому місці. 
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15.02.2018 р. у приміщенні служби у справах дітей Кегичівської РДА начальник 

Кегичівського бюро провела лекцію-інформування для батьків-вихователів на тему 

"Новини законодавства". Більшу частину часу було присвячено розгляду положень Закону 

України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". До присутніх доведена 

інформація про види насильства, засоби його попередження, алгоритм дій суб'єктів,  що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, при отриманні 

повідомлення про випадки насильства над людиною, жорстокого поводження з дитиною. 

16.02.2018 року керівник Лозівського бюро провела семінар  на тему: "Захист прав  та 

законних інтересів військовослужбовців та членів їх  сімей" у приміщенні Первомайського 

об’єднаного міського військового комісаріату. Обговорено пільги військовослужбовцям, 

передбачені законодавством України. Зокрема, на прохання учасників заходу, було 

акцентовано увагу на пільги в галузі трудового права. 

19.02.2018 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги»   з педагогічними 

працівниками Лигівського НВК проведено семінар на тему: «Зміни в законодавстві про 

запобігання домашньому насильству». Присутнім на заході доведено до відома, зміст Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийнятий Верховною 

Радою України 07 грудня 2017 року. Роз'яснені його основні положення, присутніх 

проінформовано про види домашнього насильства; про повноваження органів влади, 

зокрема, органів опіки та піклування, Національної Поліції України, щодо попередження та 

протидії домашньому насильству, а також повідомлено про спеціальні засоби, які 

застосовуються з метою протидії домашньому насильству. 

 
21 лютого 2018 року представник Первомайського місцевого центру провела семінар 

для соціальних працівників відділення денного перебування територіального центру 

соціального обслуговування Лозівської міської ради на тему: "Відшкодування шкоди, 

спричиненої пошкодженням квартири внаслідок залиття". Роз'яснено алгоритм дій жителів 

квартир, якщо вони раптом зазнають шкоди, спричиненої залиттям, зокрема, в якій формі 
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правильно зафіксувати завдану майнову шкоду, як визначити розмір збитків, а також як 

правильно встановити особу, яка буде належним відповідачем у справі щодо відшкодування 

шкоди. Також поширені буклети з соціально-правових питань, матеріали проекту "Я маю 

право!". 

21 лютого 2017 року представником відділу  «Барвінківське бюро правової допомоги» 

в Барвінківському районному центрі зайнятості з особами, що перебувають на обліку, 

проведено семінар на тему: «Перевірка дійсності документів про здобуття вищої освіти». 

Крім того, під час заходу, на прохання учасників, висвітлено порядок та підстави звільнення 

працівника за станом здоров'я. 

 
21 лютого 2018 року в приміщенні територіального центру соціального  

обслуговування за адресою Близнюківської РДА, керівником відділу «Близнюківське бюро 

правової допомоги», спільно із начальником Близнюківського відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області проведено семінар із працівниками та відвідувачами терцентру на тему: 

«Порядок отримання безкоштовних ліків в Україні». В ході заходу обговорено, які ліки 

можна отримати в аптеці безкоштовно та як правильно це зробити, також проінформовано 

про пілотні проекти Мін’юсту. Поширено буклети на правову тематику, буклети Мін’юсту, 

видання «Юстиція відкрита для людей». 

21.02.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

семінар із соціальними працівниками територіального центру соціального обслуговування 

Первомайської міської ради на тему: «Порядок отримання безоплатних ліків». Присутнім 

роз’яснено, що з 1 квітня 2017 року в Україні впроваджено нову соціальну програму – 

компенсація вартості ліків «Доступні ліки». Відтак ліки для хворих на серцево-судинні 

захворювання, бронхіальну астму й цукровий діабет II типу можна отримати безкоштовно 

або з незначною доплатою. Для того, щоб отримати ліки потрібно отримати рецепт у лікаря, 

при цьому рецепт виписується не за торговельною назвою, а за міжнародною 

непатентованою назвою. Ліки можна отримати в аптеці із позначкою “Доступні ліки”, 

безкоштовно або з незначною доплатою лише за рецептом лікаря. Аптеці вартість ліків 

компенсує держава. Під час спілкування розповсюджено друковані матеріали правового 

характеру та буклети «#Я_МАЮ_ПРАВО!»  

 
26.02.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

семінар на тему: «Соціальний захист та пенсійне забезпечення ветеранів МВС» для членів 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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ГО "Первомайська спілка ветеранів МВС". В ході зустрічі були обговорено питання, які 

турбувало присутніх - пенсійне забезпечення та відновлення соціальних гарантій ветеранів 

та пенсіонерів з системи МВС. Представник відділу довела до відома присутніх зміст 

Постанови Кабміну від 21 лютого 2018 р. N 103 «Про перерахунок пенсій особам, які 

звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб». Роз'яснено, що перерахунок 

пенсій здійснюватиметься згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" з урахуванням розміру окладу за 

посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за 

відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби. 

Виплата перерахованих відповідно цієї постанови підвищених пенсій розпочнеться з 1 

березня 2018 р. 

28 лютого 2018 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

провів семінар на тему: "Згода паціента на медичне втручання" в Барвінківському районному 

центрі соціального обслуговування. Крім того додатково розглянуто питання отримання 

безкоштовних ліків за програмою "Доступні ліки". 

 
01 березня 2018 року представник Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

провів бесіду з соціальними працівниками Краснопавлівського відділення територіального 

центру соц. обслуговування Лозівської РДА на тему "Захист прав людини". Присутнім були 

роз'яснені зміни в порядку надання БПД стосовно нових категорій осіб, які отримали право 

на безоплатну вторинну правову допомогу; також розглянуто підстави припинення договору 

оренди земельної ділянки. Обговорили, чи існують способи обійти обмеження, встановлені 

мораторієм на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, та на які 

умови особливо необхідно звернути уваги при укладенні договору оренди землі. Крім того 

присутнім роз'яснено порядок оформлення земельної ділянки (паю,) в спадщину та нові 

засоби примусового виконання рішень відносно боржників, які мають заборгованість зі 

сплати аліментів. В приміщенні терцентру поширені буклети та інформаційні матеріали 

проекту #Я_маю_право!" 

03 березня 2018 року в приміщенні сектору державної реєстрації Близнюківської РДА 

представник Близнюківського бюро спільно із старшим державним виконавцем 

міжрайонного відділу ДВС по Близнюківському, Лозівському районах та м. Лозова 

проведено семінар для працівників сектору та МП «БТІ» на тему: «Зміни в процесуальному 

законодавстві». Представник бюро ознайомила присутніх із справами, які можуть бути 

розглянуті в порядку наказного провадження, розглянули порядок спрощеного позовного  

провадження, поняття «малозначних справ». Державний виконавець доповіла про зміни в 

Законі України «Про виконавче провадження». 

03.03.2018 року начальник Сахновщинського бюро для працівників КЗОЗ 

«Сахновщинська Центральна районна лікарня» провела лекцію на тему: «Порядок виконання 

рішення суду». Фахівець роз'яснила учасникам заходу, що виконання судового рішення є 

кінцевою стадією судового захисту. Обов'язковість рішень суду визнається однією з 

основних засад судочинства. Рішення суду може бути виконано в добровільному, або в 

примусовому порядку. Постанова або ухвала суду, що набрали законної сили, є 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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обов'язковими для виконання на всій території України, а також і за межами України, 

відповідно до умов міжнародних договорів, якщо особи, які беруть участь у справі, 

знаходяться за кордоном. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 

встановлену законом. Присутнім також роз'яснені стадії виконавчого провадження. 

 
06.03.2018 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» в Кегичівському 

територіальному центрі соціального обслуговування населення проведено круглий стіл на 

тему "Захист прав людей з інвалідністю. Алгоритм встановлення інвалідності" - із 

пенсіонерами та колективом терцентру. Присутнім доведені основні положення Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю, метою якої є заохочення, захист й забезпечення повного 

й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних 

свобод. Також роз'яснено порядок встановлення інвалідності.  

13 березня 2018 року в місті Первомайський, в приміщенні ХАБу "КОМОРА", за 

активного сприяння Первомайської центральної міської бібліотеки, Первомайським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з 

представниками Первомайської державної нотаріальної контори, Первомайського міського 

центру первинної медико-санітарної допомоги, Первомайського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області та управління соціального 

захисту Первомайської міської ради проведено засідання круглого столу "Повага до прав - 

захист людей". 

 
Директор Первомайського МЦ ознайомила присутніх із правопросвітницьким проектом 

"Я маю право!"; заступник керівника Первомайського ЦПМСД  розповіла про актуальний 

етап реалізації медичної реформи; представник управління соціального захисту довела до 

відома новини в порядку призначення житлової субсидії; державний виконавець розповів 

про зміни в порядку стягнення аліментів, систему електронних торгів СЕТАМ. Державний 

нотаріус    Мірошніченко О.М., у формі активного діалогу поспілкувалась із присутніми 

щодо порядку прийняття спадщини, зупинившись на особливостях та відмінностях договорів 

дарування, довічного утримання, спадкового договору, заповіту. Начальник відділу 

правопросвітництва Первомайського МЦ  розповів про порядок нарахування пені за 
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прострочення оплати комунальних послуг згідно норм нового Закону України "Про житлово-

комунальні послуги" 

13 березня 2018 року в Близнюківському районному центрі зайнятості, начальником 

відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено семінар для осіб, які 

перебувають на обліку на тему: «Захист прав споживачів в Україні». В ході зустрічі присутні 

ознайомилися з правами та обов'язками споживача, порядком обміну товару належної якості 

та повернення неякісного товару. 

 
14.03.2018 р. представник відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» в приміщенні 

Кегичівської селищної ради (Харківська обл., смт.Кегичівка, вул. Волошина, 21) провела 

бесіда з працівниками ради на тему «Пенсійна реформа: зміни, які нас чекають». 

15.03.2018 року в приміщенні Кегичівської центральної районної бібліотеки за участі 

представників Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Кегичівському та 

Сахновщинському районах ГТУЮ у Харківській області, до Всесвітнього дня захисту прав 

споживачів проведено семінар на тему "Право на якість товарів і послуг" з працівниками 

відділу культури Кегичівської РДА, колективом та читачами бібліотеки. Співробітниками 

ДВС проведено інформування про мету та основні напрями реалізації правопросвітницького 

проекту "Я МАЮ ПРАВО"".  

 
15.03.2018 року представник Лозівського бюро провела семінар із особами, які 

перебувають на обліку в Первомайському міськрайонному центрі зайнятості, на тему: 

«Звернення громадян. Види звернень. Доступ до публічної інформації». В ході зустрічі 

присутні ознайомилися з видами звернень, громадян, порядком їх подання, вимоги 

законодавства до змісту заяв, скарг та пропозицій, порядком розгляду звернень.  

16.03.2018 року, в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«#Я_маю_право!» в приміщенні відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

Первомайського місцевого центу з надання БВПД проведено семінар «Конвенція ООН про 

права осіб з інвалідністю – основні положення» для громадських організацій осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни Барвінківського району.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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21.03.2018 року начальник Сахновщинського бюро провела правовий інформаційний 

реліз для відвідувачів Сахновщинської центральної районної бібліотеки на тему: «Вивчай 

права, не забувай про обов’язки». Під час заходу присутніх проінформовано про основні 

засоби захисту прав людини, розглянуто зміни в цивільному процесуальному законодавстві 

та актуальні питання земельного законодавства. 

21.03.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

семінар із працівниками територіального центру соціального обслуговування Первомайської 

районної ради на тему: «Права споживача» - присутнім роз’яснено права та обов’язки 

споживача і алгоритм дій спожавача з метою обміну товару належної якості та повернення 

неякісного товару.  

 
21 березня 2018 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування спільно начальником Близнюківського Бюро Тищенко Л.О., державним 

нотаріусом Близнюківської ДНК Щербиною В.В. та приватним нотаріусом Яременко Г.В. 

для працівників та відвідувачів терцентру проведено семінар на тему: «Правові реалії 

сьогодення». В ході зустрічі присутні ознайомилися із змінами, що відбулися в 

процесуальному законодавстві, зокрема представник бюро розповіла, які справи будуть 

розглядатися за спрощеною процедурою судового провадження, що змінилося у вимогах 

щодо складення позовної заяви до суду. Представники нотаріату детальніше зупинилися на 

питаннях, що стосувалися договірного права, зокрема розповіли про порядок укладення 

спадкового договору та договору довічного утримання.  

21.03.2018 року із педагогічним колективом Єлизаветівської філії краснопавлівської ЗОШ 

представник Центру провів зустріч-інформування "Первомайський МЦ з надання БВПД як 

суб'єкт надання безоплатної правової допомоги", детально розкривши напрями діяльності 

Первомайського місцевого центру, в т.ч. порядок надання безоплатної первинної і вторинної 

правової допомоги, а також поділився успішною практикою вирішення правових проблем 

клієнтів центру. Також з колективом школи обговорено реалізацію в України 

правопросвітницького проекту "Я маю право!", поширені інформаційні матеріали. 
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22.03.2018 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» в Барвінківському 

територіальному центрі соціального обслуговування населення проведено семінар із 

колективом на тему: "Захист прав споживачів". 

 
27.03.2018 р. начальником відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» Зінченко В.Б. 

проведено бесіду з педагогічним колективом Шляхівської ЗОШ Кегичівської районної ради 

на тему "Порядок подання звернень громадян" в ході якої роз'яснені основні положення 

Закону України "Про звернення громадян", а також надана інформація про повноваження 

Бюро правової допомоги. 

28 березня 2018 року в Барвінківському районному центрі зайнятості з особами, які 

перебувають на обліку, проведено семінар на тему: "Право на доступ до інформації". 

Присутнім доведені до відома вимоги до змісту запиту на отримання публічної інформації та 

яка інформація, згідно законодавства вважається публічною. 

 
30.03.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги»  провела 

бесіду на тему "Захист прав осіб з інвалідністю" з членами спілки осіб з обмеженими 

можливостями «Потенціал» м. Первомайський. В ході заходу роз’яснено положеня 

Конвенції ООН про захист прав осіб з інвалідністю. Окремо розглянули пільги особам з 

інвалідністю, доведено до відома присутніх порядок отримання санаторно-курортного 

лікування, пільгового придбання технічних засобів реабілітації (інвалідних візків, 

протезування тощо), а також інші пільги особам з інвалідністю, передбачені законодавством 

України. 

30 березня 2018 року представник Первомайського місцевого центру провів семінар 

"Трудові спори і шляхи їх вирішення" із представниками профспілкових організацій 

працівників залізничного транспорту в м. Лозова. Присутнім роз'яснені процесуальні зміни - 

запровадження в цивільно-процесуальному кодексі розгляду трудових спорів за спрощеною 

процедурою, скорочення процесуальних строків у судовому розгляді трудових спорів тощо. 

Представник центру детально висвітлив порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, повідомив перелік категорій осіб, які мають право на 

отримання БВПД відповідно до ст. 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", 

поділився позитивною практикою центру у вирішенні правових питань клієнтів. З 
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учасниками заходу обговорили проблемні питання з трудового права- порядок надання 

відпусток, оплати праці на підприємстві, порядок звільнення з роботи. 

Поширені інформаційні матеріали Первомайського МЦ. буклети з соціально-правових 

питань, інформаційні матеріали проекту #Я_маю_право" 

 

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

тему  «Порядок встановлення інвалідності»:  

 
 

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

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

(кількість запланованих  заходів – 23): 

04.01.2018 року в приміщенні Близнюківського районного центру зайнятості, на 

виконання укладеної угоди про співпрацю, проведено семінар для осіб, які перебувають на 

обліку на тему: «Строковий і безстроковий трудовий договір: порядок укладення, наслідки». 

Обговорено поняття, підстави для укладення трудового договору, порядок та наслідки 

укладення строкового та безстрокового трудових договорів. Також порівняли умови роботи 

за трудовим договором та договором цивільно-правового характеру.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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09.01.2018 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» в Кегичівському 

районному центрі зайнятості, на виконання укладеної угоди про співпрацю проведено 

семінар із особами, які перебувають на обліку на тему: "Термін випробування при прийнятті 

на роботу: тривалість, умови та особливості".  

12.01.2018 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» у 

Барвінківському районному центрі зайнятості з особами, що перебувають на обліку провів 

семінар на тему: «Порядок отримання паспорта громадянина України нового зразка» 

 
12.01.2018 року в Кегичівському районому центрі соціальних служб для сім׳ ї, дітей та 

молоді представником Кегичівського бюро, на виконання укладеної угоди про співпрацю, 

проведено семінар з батьками усиновителями, батьками вихователями будинків сімейного 

типу на тему «Чи можуть прийняти дитину без щеплення в дитсадок чи школу?». Не 

оминули увагою і новий Закон України "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству", розглянувши його основні положення. 

12.01.2018 року представником Первомайського МЦ, на виконання укладеної угоди про 

співпрацю, проведено семінар у Лозівському міськрайонному центрі зайнятості з особами, 

які перебувають на обліку. Тема: "Зміна прізвища, ім'я та по-батькові: підстави, порядок і 

наслідки". Присутнім роз'яснено, в яких випадках вноситься запис про зміну актів 

цивільного стану, якщо особа змінила прізвище або ім'я, які документи необхідно подати для 

цього в органи ДРАЦС, та які документи необхідно замінити особі в результаті зміни її імені. 

Окрім цього під час заходу висвітлено основні зміни в законодавстві, які набули чинності у 

новому році, поширено інформаційні матеріали Первомайського МЦ та проекту "Я маю 

право!". 

 
23.01.2018 року начальник відділу  «Сахновщинське бюро правової допомоги» провела 

бесіду з колективом районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на тему: 

«Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав». Також розповіли про 

основні положення Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". 

Обговорили актуальність проблеми подолання насильства, необхідність роз’яснення людям 
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оптимального механізму реагування як на спільні соціальні проблеми, так і на конкретні 

соціально-правові конфлікти.  

26.01.2018 року, в приміщенні Близнюківського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, представник Близнюківського бюро, спільно із представником 

Близнюківського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області провели семінар із 

колективом на тему: «Зміни у законодавстві. Реформи в Україні». В ході зустрічі обговорили 

зміни чинного законодавства, реформи, проведені в Україні, зокрема, пенсійну реформу. 

Обговорювали також медичну реформу, зокрема, як обрати сімейного лікаря, розглянули 

питання, пов’язані із прийняттям змін до Закону України «Про освіту». 

 
05.02.2018 року в.о. начальника відділу  «Лозівське бюро правової допомоги», спільно з 

представниками Первомайського міськрайонного центру зайнятості, Харківського 

благодійного фонду «Парус», Первомайського міського центру соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді та Первомайського міськрайонного відділу з питань пробації провели 

круглий стіл на тему "Захист прав соціально вразливих категорій населення", зокрема, з 

метою поліпшення взаємодії між службами при наданні суб’єктам пробації соціальних 

послуг. Обговорено види і порядок надання безоплатної правової допомоги та роль 

Первомайського МЦ та його партнерів у забезпеченні прав осіб, які є соціально 

незахищеними у суспільстві. 

08.02.2018 року заступником начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» для працівників Сахновщинського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області та працівників виконкомів сільських рад Сахновщинського району 

проведено семінар : «Е-декларування - 2018». Представник бюро детально роз'яснила 

присутнім порядок та умови подання щорічної електронної декларації осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 
09.02.2017 року представник Лозівського бюро, спільно з представником 

Первомайського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області, провели семінар 

"Новини законодавства" з особами що перебувають на обліку в центрі зайнятості. Зокрема, 

присутнім були висвітлені зміни в законодавстві, що передбачають посилення 

відповідальності за несплату аліментів. Так, якщо у батька чи матері дитини виникає 

заборгованість по сплаті аліментів за 6 місяців, таку особу може бути внесено до Єдиного 
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реєстру боржників, внаслідок чого можливе накладення стосовно боржника тимчасової 

заборони на виїзд за кордон, на керування автомобілем. Крім того, боржника може бути 

притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді виконання суспільно корисних 

робіт на строк від 120 до 240 годин. Уповноваженим на складання протоколів про вчинення 

такого правопорушення є державні виконавці. Крім того були висвітлені реформи в галузі 

освіти. 

09.02.2018 року директор Первомайського місцевого центру Шевченко І.М. спільно з 

керівником Лозівської державної нотаріальної контори Мірошниченко О.М., за адресою: 

Харківська обл.. м. Лозова. вул. Козацька, 5, провели бесіду-інформування із соціальними 

працівниками відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального 

обслуговування Лозівської міської ради на тему "Новини законодавства", під час якої 

нотаріус розповіла про особливості прийняття та оформлення спадщини та які відмінності 

між заповітом та спадковим договором, про зміст та умови укладення договорів довічного 

утримання, дарування та договору купівлі-продажу. Представник центру, в свою чергу, 

роз'яснила присутнім порядок та умови отримання безоплатної правової допомоги, навела 

приклади успішної діяльності центру під час захисту інтересів заявників; також були 

висвітлені зміни в законодавстві щодо посилення відповідальності осіб за несплату 

аліментів. 

 
14.02.2018 року начальник Сахновщинського бюро Клімова Л.В.  провела бесіду на тему 

«Нові засоби  примусового стягнення боргів за невиплачені аліменти» із членами ГО «Спілка 

учасників АТО» та заступником військового комісару з територіальної оборони 

Сахновщинського районного військкомату. В ході бесіди також обговорено порядок надання 

безоплатної правової допомоги для учасників АТО. В якості інформаційно-правових 

матеріалів поширені плакати із соціальною рекламою та тематичні буклети. Також присутніх 

інформовано про проект Міністерства юстиції «Я маю право!» 

23 лютого 2018 року начальник Близнюківського бюро взяла участь у засіданні 

загальних зборів учасників АТО, яке відбулося в приміщенні Бизнюківської районної ради. 

Тищенко Л.О. ознайомила присутніх із діяльністю Близнюківського бюро правової 

допомоги, окремо звернула увагу на те, що саме учасники АТО маю право на звернення до 

Бюро не тільки за безоплатною первинною, а і вторинною правовою допомогою. По 

закінченню засідання поширені буклети з правових питань та інформаційні матеріали 

проекту «Я маю право». 

02 березня 2018 року в приміщення Близнюківської районної організації ветеранів 

керівником відділу проведено зустріч-інформування на тему "Права осіб з інвалідністю". 

Начальник бюро Тищенко Л.О. ознайомила присутніх з положеннями Конвенціїї ООН про 

права осіб з інвалідністю, розповіла про механізми захисту прав людей з 

інвалідністю, окремо зазначила, що особи з інвалідністю мають гарантоване державою право 

на безоплатну вторинну правову допомогу. Поширені інформаційні матеріали «Я маю 

право». 
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06.03.2018 року представник Первомайського місцевого центру провів семінар із 

особами, які перебувають на обліку Лозівського міськрайонного центру зайнятості на тему 

"Порядок прийняття спадщини". Питання в галузі спадкового права залишаються одними з 

найбільш поширених під час звернення клієнтів. З цією метою під час заходу присутнім 

роз'яснений порядок і строки прийняття спадщини, перелік документів, з якими спадкоємцям 

необхідно звернутись до нотаріальної контори. Доведено до відома виключення, коли 

спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину без подання відповідної заяви до 

нотаріуса у шестимісячний строк після відкриття спадщини. Також роз'яснений порядок 

відновлення строків для прийняття спадщини. Присутніх проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект #я_маю_право, поширено інформаційні 

матеріали. 

06.03.2018 року представники Кегичівського бюро, за участі представника Кегичівського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Харківської області, провели семінар з особами, що 

перебувають на обліку Кегичівського районного центру зайнятості на тему "Відшкодування 

шкоди, завданої падінням на льоду". Присутнім роз'яснено порядок відшкодування завданої 

здоров'ю шкоди від падіння на льоду, заробітку, втраченого внаслідок тимчасової 

непрацездатності через завдання такої шкоди відповідно умов глави 82 Цивільного кодексу 

України (ст. ст. 1166-1168, 1195-1208), порядок збирання та фіксування доказів отримання 

травми. Представник відділу ДРАЦС розповіла про порядок державної реєстрації 

народження дитини. 

 
07 березня 2018 року в Барвінківському районному центрі зайнятості представник 

відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» з особами, які перебувають на обліку, 

провів семінар на тему: "Зняття арешту та інших обтяжень з нерухомого майна". 

15.03.2018 року представником Центру до Всесвітнього дня захисту споживачів 

проведено семінар із колективом Лозівської центральної районної бібліотеки «Захист прав 

споживачів в Україні». Розглянуто питання обміну товарів належної і неналежної якості, 

правил торгівлі, порядку поводження покупців у магазинах, супермаркетах, а також порядок 

пред’явлення вимог споживачів до продавця/виробника товару (надавача послуги). 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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15.03.2018 року заступником начальника Сахновщинського бюро Приходько Н.А. 

спільно з в.о. начальника Сахновщинського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Харківській 

області Нестеренко О.П., для осіб, які перебувають у відділенні стаціонарного перебування 

Сахновщинського територіального центру соціального обслуговування громадян проведено 

бесіду на тему: «Права осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН». Роз'яснені поняття 

особи з інвалідністю відповідно до умов Конвенції, права осіб з інвалідністю, а також мету 

Конвенції, яка полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного здійснення всіма 

особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод.  

16 березня 2018 року начальник Близнюківського Бюро взяла участь у засіданні 

круглого столу, яке відбулося в приміщенні Близнюківського відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області, за участі представників Близнюківської РДА, Близнюківського 

районного сектору з питань пробації, служби у справах дітей Близнюківської РДА, 

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

Обговорювали процедуру отримання свідоцтв про народження та про смерть особи, яка 

померла на тимчасово окупованій території України. Керівник бюро Тищенко Л.О. 

ознайомила присутніх із змінами до чинного законодавства та розповіла про порядок 

звернення громадян до суду. 

 
22.03.2018 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» в приміщенні 

Барвінківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 

семінар з багатодітними батьками на тему: "Відповідальність батьків за неналежне 

виховання дітей". Додатково учасникам заходу доведено зміст Закону від 07.12.2017 № 2229-

VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству", а також обговорено новели 

законодавства щодо стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.  

23.03.2018 року представник Сахновщинського бюро провела семінар на тему : 

«Підстави дострокового припинення договорів оренди землі» для осіб, що перебувають на 

обліку в Сахновщинському районному центрі зайнятості . Присутнім роз'яснено, що договір 

оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути 

посвідчений нотаріально і підлягає державній реєстрації. Договір оренди землі може бути 
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розірваний за згодою сторін, а в односторонньому порядку не допускається, якщо тільки 

інше не передбачено законом або самим договором. На вимогу однієї зі сторін договір 

оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду. Також присутнім були роздані 

інформаційні матеріали Центру та проекту «Я маю право». 

 
23 березня 2018 року в.о. начальника відділу «Лозівське бюро правової допомоги»  , 

спільно з представником Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області, ст. 

інспектором ювенальної превенції Сало О.А., на виконання угоди про співпрацю, укладеної 

з відділом освіти Первомайської РДА, провели інтерактивний урок права з учнями старших 

класів Миронівського НВК Первомайської районної ради. Під час заходу присутніх 

ознайомлено з системою та основними завданнями безоплатної правової допомоги в 

Україні, про реалізацію правопросвітницького проекту #Я_маю_право!». Учні дізнались 

про історію становлення прав і свобод людини в міжнародно-правовому полі, представник 

розкрила зміст прав і обов'язків неповнолітніх відповідно до українського законодавства. 

Представник відділу поліції детально зупинився на обов'язках та відповідальності, яку 

можуть понести неповнолітні за порушення законів. Наприкінці уроку учні закріпили 

отримання знання, відповівши на запитання правової вікторини, підготовленої спеціалістом 

бюро правової допомоги. 

 

Крім того протягом звітного періоду: 

07.02.2018 року директор Первомайського місцевого Центру взяла участь у 33 сесії 

Лозівської районної ради VII скликання. На цій сесії рішенням районної ради затверджено 

Програму надання безоплатної правової допомоги населенню Лозівського району на 2018-

2020 роки. 

06.03.2018 року директор Первомайського місцевого Центру взяла участь у сесії 

Близнюківської районної ради ,на якій було  затверджено Програму надання БПД населенню 

Близнюківського району на 2018-2020 роки. 

 

 

1.1.4. Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів 

(зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової 

аудиторії (кількість розроблених матеріалів – 3): 

Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Первомайськго МЦ.  Виявлено 

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

земельне, спадкове, соціальне забезпечення, цивільне право. Відповідно, Центром були 

розроблені буклети, з метою роз’яснення актуальних правових питань, на наступні теми: 

«Договір довічного утримання: порядок укладення, права і обов’язки сторін», «Порядок 

призначення аліментів на утримання неповнолітніх дітей», «Право виходу на пенсію за 

віком на пільгових умовах»: 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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1.1.5. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційного друкованого видання на правову тематику 

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

Інформаційний бюлетень Міністерства юстиції України поширено: 

- у центрі надання адміністративних послуг Лозівської міської ради; 

- у Кегичівському районному центрі зайнятості; 

  
- у Близнюківському районному секторі з питань пробації. 

 

 

1.1.7. Висвітлення заходів з реалізації проекту «Я маю право!» у засобах масової 

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

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/55932 

 

 

 

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/55932
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1.1.8. Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення 

громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах 

життя (кількість запланованих  заходів – 12): 

16.01.2018 року на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради, Сахновщинської та 

Кегичівської РДА розміщено інформацію «Близько 11 тис. ветеранів війни отримали 

безоплатну правову допомогу у 2017 році»: 

http://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/blizko-11-tis-veteraniv-vijni-otrimali-bezoplatnu-

pravovu-dopomogu-u-2017-rotsi.html  

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4988:-11--------

-2017-&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109  

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1507-blizko-11-tis-veteraniv-vijni-

otrimali-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-u-2017-rotsi 

17.01.2018 року інформація «Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну 

правову допомогу у 2017 році» розміщена на сайті Лозівської РДА:  

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/54691  

18.01.2018 року інформація «Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну 

правову допомогу у 2017 році» розміщена на сайті Первомайської РДА: 

http://www.pervom-rada.gov.ua/index.php/4458-blyzko-11-tys-veteraniv-viiny-otrymaly-

bezoplatnu-pravovu-dopomohu-u-2017-rotsi.html  

19.01.2018 року інформація «Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну 

правову допомогу у 2017 році» розміщена на сайті Близнюківської РДА: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/54761 

19.01.2018 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію  «Близько 11 тис. 

ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу у 2017 році». 

20.01.2018 року інформація «Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну 

правову допомогу у 2017 році» розміщена на сайті Барвінківської РДА: 

http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2018/inform.pdf 

24.01.2018 року на сайтах Лозівської та Сахновщинської РДА розміщено інформацію 

«Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової 

допомоги»: 

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/54904 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:2018-01-

25-07-20-44&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109 

25.01.2018 року інформацію «Жертви насильства та діти отримали більше можливостей 

доступу до безоплатної правової допомоги» розміщено на сайтах Близнюківської та 

Барвінківської РДА: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/54923 

http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2018/ogoloshennia.pdf 
12.02.2018 року на офіційному веб-сайті Близнюківської РДА розміщено інформацію 

«Підтвердження стажу роботи за відсутності записів в трудовій книжці»: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/55499  

15.02.2018 року на веб-сайті Сахновщинської РДА розміщено інформацію «Як 

оподатковується спадщина, отримана у 2017 році?»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:-----

2017-&catid=219:c-&Itemid=240 
21.02.2018 року на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю «Види домашнього 

насильства»: 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1663-vidi-nasilstva-ta-kudi-zvertatis-

yakshcho-zaznali-nasilstva-v-sim-ji 
26.02.2018 року інформація «Заходи протидії домашньому насильству» розміщена на 

сайті Близнюківської районної ради: 

http://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/15-57-10-26-02-2018/  

http://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/blizko-11-tis-veteraniv-vijni-otrimali-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-u-2017-rotsi.html
http://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/blizko-11-tis-veteraniv-vijni-otrimali-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-u-2017-rotsi.html
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4988:-11---------2017-&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4988:-11---------2017-&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1507-blizko-11-tis-veteraniv-vijni-otrimali-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-u-2017-rotsi
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1507-blizko-11-tis-veteraniv-vijni-otrimali-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-u-2017-rotsi
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/54691
http://www.pervom-rada.gov.ua/index.php/4458-blyzko-11-tys-veteraniv-viiny-otrymaly-bezoplatnu-pravovu-dopomohu-u-2017-rotsi.html
http://www.pervom-rada.gov.ua/index.php/4458-blyzko-11-tys-veteraniv-viiny-otrymaly-bezoplatnu-pravovu-dopomohu-u-2017-rotsi.html
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/54761
http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2018/inform.pdf
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/54904
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:2018-01-25-07-20-44&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:2018-01-25-07-20-44&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/54923
http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2018/ogoloshennia.pdf
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/55499
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:-----2017-&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:-----2017-&catid=219:c-&Itemid=240
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1663-vidi-nasilstva-ta-kudi-zvertatis-yakshcho-zaznali-nasilstva-v-sim-ji
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1663-vidi-nasilstva-ta-kudi-zvertatis-yakshcho-zaznali-nasilstva-v-sim-ji
http://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/15-57-10-26-02-2018/
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27.02.2018 р. на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  матеріали  проекту «Я маю 

право!»: 

http://sahnov-

rda.kh.gov.ua/Attachments/article/5181/ЯМП!_букле_суд%20памятка%20стягувач.pdf 

27.02.2018 року на веб-сайті Первомайської РДА розміщено публікацію «Які є пільги для 

одиноких батьків і куди їм слід звертатися за їх отриманням: 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4355%3A2018-03-01-08-12-

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

Статтю, підготовлену відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» «Права 

споживачів: повернення грошей і обмін товару» розміщено на сайті Близнюківської РДА 

14.03.2018 р.: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/56374    

14.03.2018 р. на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  статтю на тему : «Про 

особливості спадкування за секретним заповітом»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5266:2018-03-

14-09-23-09&catid=219:c-&Itemid=240 

14.03.2018 р. на сайті  Первомайської РДА  розміщено  статтю на тему : «Посилення 

відповідальності за несплату аліментів»: 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4407%3A2018-03-14-08-16-

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

15.03.2018 року на сайті Барвінківської районної ради розміщено публікацію «Правила 

добросусідства у земельному законодавстві»: 
http://www.barvinkove-rada.com.ua/index.htm 

На сайті Близнюківської РДА 21.03.2018 р. розміщено статтю «Правила  пошуку в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень»: 

http://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/14-08-45-21-03-2018/ 

21.03.2018 р. на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  статтю на тему : «Захист тварин 

від жорстокого поводження»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5301:2018-03-

21-07-22-44&catid=219:c-&Itemid=240  

21.03.2018 року на сайті Лозівської РДА розміщено інформаціяю ЯМП 

«Відповідальність за несплату аліментів»: 

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/56612  

29.03.2018 року на сайті Кегичівської РДА http://www.kegichevka-rda.gov.ua розміщено 

публікацію «Підвищення відповідальності для злісних неплатників аліментів». 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1803-pidvishchennya-vidpovidalnosti-

dlya-zlisnikh-neplatnikiv-alimentiv 

 

 

 

У Барвінківській районній газеті «Вісті Барвінківщини від 26.01.2018 № 4 розміщено 

публікацію «Особливості укладення кредитного договору»: 

 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/Attachments/article/5181/ЯМП!_букле_суд%20памятка%20стягувач.pdf
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/Attachments/article/5181/ЯМП!_букле_суд%20памятка%20стягувач.pdf
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4355%3A2018-03-01-08-12-27&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4355%3A2018-03-01-08-12-27&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4355%3A2018-03-01-08-12-27&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/56374
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5266:2018-03-14-09-23-09&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5266:2018-03-14-09-23-09&catid=219:c-&Itemid=240
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4407%3A2018-03-14-08-16-47&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4407%3A2018-03-14-08-16-47&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4407%3A2018-03-14-08-16-47&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://www.barvinkove-rada.com.ua/index.htm
http://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/14-08-45-21-03-2018/
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5301:2018-03-21-07-22-44&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5301:2018-03-21-07-22-44&catid=219:c-&Itemid=240
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/56612
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1803-pidvishchennya-vidpovidalnosti-dlya-zlisnikh-neplatnikiv-alimentiv
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1803-pidvishchennya-vidpovidalnosti-dlya-zlisnikh-neplatnikiv-alimentiv
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У Близнюківській районній газеті "Нове життя" від 03.03.2018 № 9 опубліковано 

інформацію відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» щодо посилення 

відповідальності за несплату аліментів 
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У Кегичівській районній газеті "Наш край" від 17.03.2018 № 9 опубліковано інформацію 

відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» «Дії покупця, якому необхідно повернути 

товар належної якості до магазину»: 
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У Сахновщинській районній газеті "Колос" № 12, від 24.03.2018 року, розміщено статтю 

відділу "Сахновщинське бюро правової допомоги" на тему "Підстави для перерахунку 

пенсії": 

 
 

 

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

державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість запланованих  заходів – 

1): 

02.01.2018 року в приміщенні Близнюківської РДА Харківської області начальник 

відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» провела навчальний семінар із 

працівниками юридичних відділів Близнюківської райдержадміністрації, Близнюківської 

районної ради та Близнюківської селищної ради на тему: «Порядок звернення до 

Європейського суду з прав людини». Разом обговорили підстави звернення до ЄСПЛ, 

порядок подачі заяви до, її зміст заяви, умови збереження конфіденційності інформації, 

надісланої до Суду та яка є плата за звернення до Суду.  

 

 
 

1.1.12. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість запланованих  виїздів – 22): 
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11 січня 2018 року в приміщенні Верхньосамарської сільської ради Близнюківського 

району Харківської області працював мобільний консультаційний 

пункт відділу #Близнюківське_бюро_правової_допомоги. 

17.01.2018 року працював мобільний консультаційний пункт відділу  «Близнюківське 

бюро правової допомоги» в приміщенні Добровільської сільської ради. 

23.01.2018 р. в Андріївській сільській раді Кегичівського району Харківської області 

працював мобільний консультаційний пункт. 

 
24.01.2018 року представником Кегичівського бюро проведено виїзний прийом громадян 

у Рояківській сільській раді. Надано консультації з питань соціального забезпечення та 

перерахування пенсій. 

29.01.2018 року в приміщенні Олексіївської сільської ради Первомайського району 

працював мобільний консультаційний пункт.  

30.01.2018 року у приміщенні Тавежнянської сільської ради Сахновщинського району 

працював мобільний консультативний пункт.  

08.02.2018 року в приміщенні Лукашівської сільської ради Близнюківського району 

Харківської області працював мобільний консультативний пункт Близнюківського бюро 

правової допомоги. 

 
19.02.2018 року працівниками відділу  організовано роботу мобільного пункту доступу 

до БПД в приміщенні Лигівської сільської ради Сахновщинського району. 

21 лютого 2018 року у приміщенні Артільської сільської ради Лозівського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

21.02.2010р. працював мобільний консультаційний пункт Кегичівського бюро в 

Новопарафіївській сільській раді Кегичівського району Харківської області. 

22.02.2018 року працював мобільний консультаційний пункт Барвінківського бюро в 

Іллічівській сільській раді Кегичівського району 

27 лютого 2018 року працював мобільний консультаційний пункт в приміщенні 

Роздольської сільської ради Первомайського району Харківської області. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=1990465191227606
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=1990465191227606
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27.02.2018 року працював мобільний консультаційний пункт відділу  в Бесарабівській 

сільській раді Кегичівського району Харківської області 

13.03.2018 року організовано роботу мобільного пункту консультування в приміщенні 

Аполонівської сільської ради Сахновщинського району.  

15 березня 2018 в приміщенні Криштопівської сільської ради Близнюківського району 

працював мобільний консультаційний пункт бюро правової допомоги. 

16 березня 2018 року мобільний консультаційний пункт бюро працював в Ржавчицькій 

сільській раді Первомайського району Харківської області. 

20 березня 2018 року в приміщенні Олексіївської сільської ради Близнюківського 

району працював мобільний консультаційний пункт  

21 березня 2018 року в приміщенні Єлизаветівської сільської ради Лозівського району 

працював мобільний консультаційний пункт,  

23 березня 2018 року працював мобільний консультаційний пункт Лозівського бюро в 

Миронівській сільській раді Первомайського району. 

 
27.03.2018 року у приміщенні Шляхівської сільської ради Кегичівського району 

працював мобільний консультаційний пункт. 

29.03.2018 року працював мобільний консультаційний пункт Первомайського місцевого 

центру у Домашанській сільській раді. 

30.03.2018 року відбувся виїзд до Іванівської сільської ради Барвінківського району 

Харківської області, працював мобільний консультаційний пункт Барвінківського бюро 

правової допомоги. 

 

 

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

01.02.2018р. представником Первомайського МЦ надано адресну правову допомогу 

потерпілому у кримінальному провадженні, якій постраждав внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди.  
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16 лютого 2018 року працівником Сахновщинського бюро надано адресну правову 

допомогу пенсіонерці з питання призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника. 

 
20 лютого 2018 року начальник відділу правової інформації та консультацій надав 

адресну правову допомогу пенсіонерці, яка проживає в місті Первомайський. Прийнято 

звернення про надання БВПД. 

21 лютого 2018 року працівниками Центру було надано адресну правову допомогу 

жительці села Артільне - пенсіонерці, яка потребувала роз'яснень з питань спадкового 

права. 

23 лютого 2017 року, з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я маю право!", представники Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

спільно зі спеціалістами Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області, відповідно до затвердженого графіку надали адресну правову допомогу жителям 

Лозівського району Харківської області.  

02.03.2018 року – працівниками Первомайського МЦ надано адресну правову допомогу 

особі з обмеженими можливостями. 

 
23 березня 2018 року начальником Близнюківського Бюро правової допомоги було 

надано адресну допомогу мешканцю с. Садове Близнюківського району Харківської області 

з питань спадкового права. 

29.03.2018 року працівником Кегичівського бюро надано адресну правову допомогу. 

 

 

1.1.14. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою запобігання 

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

життя (кількість запланованих  заходів – 3): 

23.01.2018 року в приміщенні Орільського відділення територіального центру 

соціального обслуговування Лозівської районної державної адміністрації 



35 
 

територіального центру працював мобільний консультаційний пункт, жителям сел. Орілька 

надано правові роз’яснення та консультації. 

 
23.02.2018 року заступником начальника Сахновщинського бюро, спільно з головою 

Сахновщинської районної ради Левченко Віталієм Віталієвичем, заступником голови 

Сахновщинської районної ради, депутатом Сахновщинської районної ради Яцина В.В., з 

метою виконання Програми надання безоплатної правової допомоги населенню 

Сахновщинського району на 2018-2021 роки, проведено спільний виїзний прийом громадян 

в приміщенні Новочернещинської сільської ради. Питання, з якими звертались особи 

стосувались сімейного,спадкового, житлового та земельного права. Під час роботи 

мобільного консультаційного пункту були поширені буклети системи БПД та проекту 

Мін'юсту «Я маю право». 

23 лютого 2017 року, з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я маю право!", представник Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

спільно зі спеціалістом Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області провели прийом громадян в приміщенні Краснопавлівського відділення 

територіального центру соціального обслуговування Лозівської райдержадміністрації. 

Громадянам надані роз'яснення з питань земельного права (зокрема щодо порядку оренди 

земельного паю, оформлення права власності на землю у спадщину), цивільного, сімейного 

та спадкового права.  

 
 

1.1.15. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

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

запланованих  заходів – 6): 

16.01.2018 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» у 

Сахновщинському секторі з питань пробації проведено бесіда на тему :  «Порушення права 

на свободу: права затриманого». Під час бесіди  розглянуто права затриманого та обов’язки 

особи, що здійснює затримання. 
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18.01.2018 представник Кегичівського бюро провела семінар в Кегичівському 

районному секторі пробації з особами, які перебувають на обліку, на тему: «Правовий 

статус свідка в судовому провадженні». 

 
25.01.2018 року в.о. начальника відділу «Лозівське бюро правової допомоги» спільно з 

представником Первомайського міськрайонного центру занятості, центру соціальних служб 

для сімї, дітей та молоді Первомайської міської ради та представником управління 

соціального захисту населення Первомайської міської ради, на виконання Плану заходів з 

реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право" у 2018 році, провели семінар на 

тему : «Захист прав і законних інтересів засуджених» з особами які відбувають покарання в 

Державній установі «Первомайська виправна колонія № 117». Присутнім роз’яснені їх 

права, засоби захисту прав, зокрема, куди потрібно звертатися при порушенні прав 

засуджених.  

06.02.2018 року представник Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

провів семінар із особами, які перебувають на обліку Лозівського міськрайонного відділу з 

питань пробації, на тему "Запобігання та протидія насильству в сім'ї". Розглянуто Закон 

України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який набрав чинності у 

січні 2018 року. Роз'яснені його основні положення, присутніх проінформовано про види 

домашнього насильства, визначені даним законом, та їх зміст. 

06.02.2018 року в приміщенні Близнюківського районного сектору з питань пробації 

начальник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги», спільно з інспектором 

пробації та представником міжрайонного відділу ДВС по Близнюківському, Лозівському 

районах та м. Лозова провели семінар для суб’єктів пробації на тему: «Нові засоби 

примусового стягнення боргів за аліментами». Обговорили зміни у законодавстві, що 

стосувались посилення відповідальності тих боржників, які зобов'язані сплачувати 

аліменти.  

 
07 лютого 2018 року в.о. начальника відділу  «Барвінківське бюро правової 

допомоги» провів семінар на тему: «Правові наслідки звільнення особи від відбування 
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покарання з випробуванням» з особами, що перебувають на обліку в Барвінківському 

районному відділі з питань пробації. 

 

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

19.01.2018, 21.03.2018 року в смт. Близнюки проведено #вуличне_інформування 

31.01.2018 року проведено вуличне інформування для жителів селища Сахновщина. 

 
17.02.2018 року представники Центру провели інформування «Де громада – там і ми» у 

приміщенні Лозівського міського палацу культури. 

23.02.2018 року спільно з головою Сахновщинської районної ради проведено вуличне 

інформування жителів с. Костянтинівка та інформування про порядок надання БПД з 

працівниками Костянтинівського ФАП 

14.03.2018 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведено вуличне 

інформування населення м. Первомайський. 

28.03.2018 року працівники Кегичівського бюро провели вуличне інформування під час 

Ярмарку вакансій, організованого Кегичівським районним центром зайнятості і поширили 

інформаційні матеріали Первомайського місцевого центру та проекту "Я маю право". 

 

1.1.17. Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових 

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

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

справах сім'ї, молоді та спорту РДА (кількість запланованих  заходів – 18): 

12.01.2018 року начальник  відділу  «Близнюківське бюро правової допомоги» 

 спільно з інспектором Близнюківського сектору з питань пробації провели бесіду з 

вихованцями гуртків Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості на тему: 

«Немає прав без обов’язків», під час якої  ними було роз'яснено права дитини, які 

з’являються від народження та охороняються міжнародним законодавством і державою. За 

допомогою практичних вправ учасники засвоїли інформацію про установи та організації, 

які забезпечують захист прав дітей. Важливою частиною бесіди стало роз’яснення слухачам 

обов’язків неповнолітніх. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=1993617524245706
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17.01.2018 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено 

лекцію на тему: «Незнання законів не звільняє від відповідальності» з учнями 4-11 класів 

Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Захід проведено у формі діалогу, усі його учасники 

мали можливість задавати питання, ділитись враженнями, висловлювати свої міркування. 

Проведення лекції було спрямовано на поглиблення знання дітей про їх права та наслідки 

вчинення протиправних діянь. 

 
22.01.2018 року інтегратор Первомайського місцевого центру з надання БВПД, спільно 

із спеціалістом Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Білошицькою Н.Б. провели бесіду "Права людини та їх захист" із учнями 11 класу 

Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Дітям розповіли про історичні події, з якими пов'язано 

виникнення Дня Соборності України та про його становлення як державного свята. Після 

цього основну увагу було приділено розгляду положень Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод - учням з використанням відеоматеріалів роз'яснені права людини, 

закріплені у документі. Також обговорили, які є способи захисту своїх прав (судові і 

позасудові), повідомлено, в яких випадках громадяни мають право звертатись із заявами до 

Європейського суду з прав людини. Представник центру соціальних служб розповіла 

основні положення Закону України "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству". 

09.02.2018 в приміщенні Близнюківської районної бібліотеки для дітей за адресою: вул. 

Свободи буд.28, сел. Близнюки Харківської області, начальником Близнюківського бюро 

правової допомоги спільно із заступником директора по роботі з дітьми Близнюківської 

Централізованої бібліотечної системи Іваненко О.О. проведено захід у форматі "інформ-

дос’є" на тему: «Твої права від А до Я». Учасники заходу дізналися про основні права та 

свободи дітей в Україні та громадян в цілому. Керівник Бюро у доступній формі на 

прикладі життєвих ситуацій пояснила дітям, які права найчастіше порушуються так як їх 

можливо захистити. 

16 лютого 2018 року в Барвінківському професійному аграрному ліцеї представником 

Барвінківського бюро проведено семінар із учнями на тему: "Кримінальна та 

адміністративна відповідальність в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин". 
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19 лютого 2018 року представник Центру провів бесіду з учнями 9-го класу Лозівського 

навчально-виховного комплексу "ЗНЗ-ДНЗ" № 8 на тему "Права неповнолітніх". Дітям, з 

використанням відеоматеріалів, роз'яснено поняття правової допомоги та завдання центрів 

з надання БВПД, суть та значення основоположних прав і свобод людини та засоби їх 

захисту. Увагу також було акцентовано на правах, які неповнолітні можуть реалізувати 

самостійно (без посередництва законних представників). Поширено інформаційні матеріали 

правопросвітницького проекту #Я_маю_право та буклети Центру. 

 
19.02.2018 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» для учнів 5-11 

класів Лигівського НВК, до Дня соціальної справедливості, проведено бесіду на тему: 

«Рівні права, рівні можливості». Учнів НВК ознайомлено із системою безоплатної правової 

допомоги в Україні, акцентовано їх увагу, на тому що захист прав громадян є одним із 

основних завдань системи БВПД. Учнів із Указом Президента України від 14.11.2017 року 

«Про оголошення в Україні 2018 року Роком право просвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», який спрямований на те, щоб надати українцям знання про їх права та як їх 

реалізувати та захистити у різних правових ситуаціях. Школярам також висвітлено 

інформацію про Конвенцію ООН про права дитини. З метою закріплення отриманих знань, 

проведено гру «Мозковий штурм», де учні мали назвати права, які мають громадяни та 

навести приклад порушеного права, що зображено на малюнку. 

20.02.2018 року представниками відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» проведено лекцію з учнями 6 класу Кегичівського ліцею на тему "Мій світ без 

дискримінації". Метою лекції стало підвищення рівня обізнаності учнів щодо дискримінації 

та її уникнення під час навчально-виховного процесу. Присутнім продемонстровано відео 

"Дискримінація обмежує. Протидій". Також серед учнів проведено анонімне анкетування, 

де учні вказали свої бачення основних проявів дискримінації та шляхів її уникнення.  

 
21 лютого 2018 року представниками Центру спільно з мобільною бригадою соціально-

психологічної допомоги здійснено виїзд до села Артільне Лозівського району. Із учнями 

старших класів Артільського навчально-виховного комплексу Лозівської районної ради 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text
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проведено бесіду на тему "Мої права та мої обов'язки", роз'яснені основні конституційні 

права та обов'язки громадян, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають 

під юрисдикцією України. Також обговорили засоби захисту прав людини. Представник 

мобільної бригади поспілкувалась із підлітками стосовно надання допомоги постраждалим 

від домашнього насильства. 

12.03.2018 року заступник начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» Приходько Н.А. провела правовий брейн-ринг на тему : «Права і обов’язки 

громадян України, діти та їхні права» для учнів Новочернещанського закладу середньої 

освіти І-ІІ ступеней. Захід проведено з метою ознайомлення учнівської молоді з їх правами 

і обов'язками, нормативно-правовими актами щодо прав та свобод людини (Конституцією 

України, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини), розглянути 

приклади реалізації прав та виконання обов’язків у повсякденному житті, сформувати 

цілісне розуміння правового захисту громадян. 

15 березня 2018 року у Криштопівській ЗОШ І-ІІІ ст. Близнюківської районної ради 

начальником Близнюківського Бюро спільно з представниками Близнюківського 

районного сектору з питань пробації, відділу освіти, молоді та спорту і служби у справах 

дітей Близнюківської РДА для учнів 9-11 класівшколи проведено правові дебати на тему: 

«Немає прав без обов’язків». Організатори заходу ознайомили учасників із правами 

громадян, способами їх захисту та поняттям і змітом юридичної відповідальності. Далі учні 

об’єдналися у групи для проведення дебатів за ключовими тезами «основні права 

громадян», «дотримуватися закону – обов’язок громадянина», «немає прав без обов’язків». 

Учасники обох команд висловлювали свою точку зору, намагались відстоювати свою 

позицію у правовому полі.  

 
19.03.2018 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» в приміщенні 

Сахновщинського районного будинку дитячої та юнацької творчості проведено бесіду на 

тему «Права дитини» з вихованцями закладу. Учням розкрито поняття основних прав 

дитини, задекларовані в Конвенції ООН « Про права дитини» , повідомлено про 

загальнонаціональний проект «Я маю право». 

21.03.2018 року начальник відділу правопросвітництва Первомайського МЦ провів 

інтерактивний урок "Права і обов'язки людини" з учнями старших класів Єлизаветівської 

філії Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лозівської районної ради. Дітям з використанням 

відеоматеріалу роз'яснено поняття основоположних права людини, які захищаються на 

міжнародному рівні способи їх захисту, при цьому акцентовано увагу, що правам людини 

кореспондують обов'язки. Захист прав і забезпечення дотримання громадянами своїх 

обов'язків гарантуються на всіх рівнях, зокрема, свої права і обов'язки мають і учасники 

навчального процесу - учні та педагогічний колектив. Серед учнів поширено буклети "Твої 

права - твій захист - правові орієнтири для кожної дитини" та проведено правову вікторину. 
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21.03.2018 року представником Лозівського бюро спільно зі ст. інспектором ювенальної 

превенції Первомайського ВП ГУНП в Харківській області Сало О.А. проведено правову 

годину з учнями старших класів Червонівської НВК «Я маю право!" Під час заходу 

висвітлено такі питання: права дитини як об’єкт захисту; процедури реалізації та захисту 

прав людини і громадянина, особливості реалізації та захисту прав дитини в трудових, 

цивільних та кримінальних правовідносинах. Школярам також висвітлено інформацію про 

Конвенцію ООН про права дитини.  

22 березня 2018 року у приміщенні Первомайського міськрайонного Центру зайнятості 

представник Лозівського бюро, спільно зі спеціалістом Первомайського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели лекцію на тему «Запобігання та 

протидія домашньому насильству» з учнями Первомайської ЗОШ № 5 . Присутнім 

доведено до відома основні положення Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» . Неповнолітніх проінформовано про види домашнього 

насильства, про повноваження різних органів влади та державних установ щодо 

попередження па протидії домашньому насильству.  

 
23.03.2018 року в Кегичівському ліцеї Кегичівської районної ради 

відділом «Кегичівське бюро правової допомоги», спільно з начальником відділу 

організаційного роботи, юридичного забезпечення діяльності Первомайського місцевого 

центру, начальником служби у справах дітей Кегичівської РДА, директором Кегичівського 

районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та представниками 

Кегичівського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Харківській області, проведено 

інтерактивний урок на тему «Захист від домашнього насильства» для учнів ліцею. 

Мета заходу: роз'яснити зміст поняття домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі та надати неповнолітнім (а також і педагогічному колективу ліцею) інформацію про 

те, як можна захистити себе - від кривдників, та свої законні інтереси і права в цілому.  
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23.03.2018 року начальник Сахновщинського бюро Клімова Л.В. провела правову 

вікторину з елементами гри «Правова мозаїка» з учнями 10- А класу Сахновщинської ЗОШ 

№1. Учасники заходу розв’язували задачі, надавали юридичну оцінку правовим ситуаціям, 

демонстрували знання юридичних термінів. 

 
27 березня 2018 року представником відділу «Барвінківське бюро правової 

допомоги» з учнями Барвінківського професійного аграрного ліцею проведено семінар на 

тему: "Захист прав споживачів". Присутнім роз'яснено порядок повернення неякісного 

товару, а також умови повернення товару належної якості до магазину. Крім того 

висвітлено питання неналежне виховання дітей та відповідальності батьків за це. 

 

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

укладення меморандумів про співпрацю (зокрема, із централізованими бібліотечними 

системами) (кількість укладених меморандумів – 2): 

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю:  

- з Первомайською централізованою бібліотечною системою; 

- з Сахновщинською централізованою бібліотечною системою 

 

1.2.2. Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах, 

робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами 

виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, правозахисними 

організаціями щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД 

(кількість запланованих  заходів – 6): 

26.01.2018 року у відділі «Лозівське бюро правової допомоги», за участі представників 

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

Первомайського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області, відділу освіти, 

молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації та Первомайського 

міськрайонного відділу з питань пробації проведено круглий стіл на тему: «Новини 

законодавства». Представник Лозівського бюро ознайомила учасників семінару зі змінами 

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» внесені Законом України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», розповіла про нові категорії суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу. Обговорили актуальність проблеми 

попередження насильства в сім'ї в сучасному суспільстві. Також працівник центру 

розповіла куди потрібно звертатися для отримання фахових консультацій з питань 

насильства в сім’ї. Фахівець Первомайського міськрайонного відділу ДВС, розповів 

присутнім про зміни в порядку стягнення аліментів.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013371523811&fref=mentions


43 
 

 
15.02.2018 року, в приміщенні відділу «Близнюківське бюро правової 

допомоги» відбулось засідання круглого столу на тему: «Домашнє насильство – актуальна 

проблема сучасного суспільства», за участі керівника Близнюківського бюро, 

представників Близнюківського районного сектору з питань пробації, служби у справах 

дітей, управління соціального захисту та відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської 

районної державної адміністрації, Близнюківського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, Близнюківського районного центру зайнятості, Близнюківського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області та Близнюківського відділу поліції 

Лозівського відділення поліції ГУНП у Харківській області. Головною темою для 

обговорення став Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

який набрав чинності 7 січня 2018 року. Розглянули основні засади запобігання та протидію 

домашньому насильству, обговорили повноваження суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству (а такими є, зокрема, служби у 

справах дітей, органи Національної поліції України, центри соціальних служб, органи 

пробації та центри з надання БВПД). Обговорили алгоритм надання допомоги 

постраждалим, через домашнє насильство. Представник бюро повідомила, що жертви 

домашнього насильства мають право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

 
20.03.2018 р. у приміщенні відділу «Кегичівське бюро правової допомоги»  відбулось 

засідання круглого столу, за участі представника УПСЗН Кегичівської РДА, керівників 

громадських організацій учасників АТО, ветеранів війни, чорнобильців на тему "Надання 

пільг та пенсійне забезпечення ветеранів війни". Присутнім роз'яснено основні зміни в 

пенсійному забезпеченні учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни, порядок 

отримання передбачених законодавством України пільг. Особливий інтерес викликало 

питання забезпечення санаторно-курортними путівками вказаної категорії осіб. 

22.03.2018 року у приміщенні Сахновщинської центральної районної бібліотеки 

проведено круглий стіл «Правове регулювання протидії домашньому насильству в 

Україні». Участь у заході взяли завідувач Сахновщинської державної нотаріальної контори 

Серьогіна О.М., начальник служби у справах дітей Сахновщинської РДА Мальченко О.А., 

представник Сахновщинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Ряшко Д.С. а також в.о. начальника Сахновщинського районного відділу ДРАЦС 
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ГТУЮ у Харківській області Нестеренко О.П. та керівництво і колектив Саховщинської 

ЦБС.  

 
Заступник начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» Приходько Н.А. довела до відома присутніх зміст поняття «Домашнє 

насильство». Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Начальник відділу правопросвітництва Первомайського МЦ КатеринникМихайло 

повідомив присутнім, що особи, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі, мають право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Представники служби у справах дітей та центру соц. служб для сім’ї, дітей та 

молоді висвітлили зміст власних повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, державний нотаріус розповіла про умови, за яких відбувається позбавлення 

права на спадкування. 

28 березня 2018 року в приміщенні Первомайського місцевого центру з надання БВПД 

проведено засідання круглого столу "Запобігання насильству в сім'ї", в якому взяли участь 

представники УПСЗН Лозівської міської ради, відділу превенції Лозівського відділу поліції 

ГУНП у Харківській області, Лозівського районного центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради, управління 

освіти, молоді та спорту Лозівської РДА, служби у справах дітей Лозівської міської ради, 

Лозівського міськрайонного відділу з питань пробації, Лозівського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Під час проведення заходу розглянуто 

повноваження кожного з суб’єктів, які реалізують систему заходів з протидії домашнього 

насильства, що полягає в наданні допомоги та захисту постраждалим особам, належному 

розслідуванні випадків домашнього насильства, притягнення до відповідальності 

кривдників та коригуванні їхньої поведінки, підвищенні рівня обізнаності суспільства щодо 

форм, причин і наслідків домашнього насильства. 

 
29 березня 2018 року в приміщенні Барвінківського бюро правової допомоги 

проведено круглий стіл: "Попередження домашнього насильства: кроки взаємодії". В заході 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013649001380&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004721010523&fref=mentions
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взяли участь начальник відділу УСЗН Барвінківської РДА Шматко Л.В., Птуха Н.В. - 

директор Барвінківського РЦСССДМ, начальник служби в справах дітей Барвінківської 

РДА Жукова В.М., методист психологічної служби районного відділу освіти Склярова Л.В., 

інспектор Барвінківського районного відділу з питань пробації Пісковська М.О. -, головний 

спеціаліст-юрисконсульт відділу управління персоналом та юридичної роботи апарату 

Барвінківської РДА Калашнік І.А. Під час круглого столу розглянуто зміст Закону України 

"Про запобігання та протидію домашньому насильству", обговорено повноваження органів 

опіки і піклування, соціальних служб, закладів освіти та управлінь соціального захисту у 

цій сфері. 

 

1.2.3. 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. 

 

1.2.4. Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

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

та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги 

(кількість підготовлених методичних рекомендацій – 1): 

Протягом звітного періоду Центром підготовлено методичні рекомендації для ОМС на 

тему «Доступ до публічної інформації», які поширено серед 17 органів місцевого 

самоврядування Лозівського району. 

 

Завдання 3: Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

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

(в т.ч. за допомогою Скайп-зв’язку) (кількість працюючих пунктів доступу - 51): 

04.01.2018, 13.03.2018 року в приміщенні Близнюківського районного центру зайнятості 

працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 

04.01.2018 року у територіальному центрі соціального обслуговування Кегичівської РДА 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

 
04.01.2018, 21.02.2018 року працював дистанційний пункт в приміщенні Первомайського 

міськрайонного центру зайнятості. 

05.01.2018, 23.03.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в управлінні 

праці та соціального захисту населення Сахновщинської РДА. 

12.01.2018 року дистанційний пункт доступу до БПД Сахновщинського бюро працював у 

Сахновщинському районному центрі зайнятості. 
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12.01.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД Кегичівського бюро у 

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

 
12.01.2018, 06.03.2018 року в приміщенні Лозівського міськрайонного центру зайнятості 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

12.01.2018, 12.03.2018 року в приміщенні Кегичівського районного центру зайнятості 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

12.01.2018, 01.02.2018, 07.03.2018 року працював дистанційний пункт у Барвінківському 

РЦЗ. 

22.01.2018 р. в архівному відділі Кегичівської РДА працював дистанційний пункт 

доступу до БПД Кегичівського бюро. 

02.02.2018 року в приміщенні Близнюківського районного сектору з питань пробації 

працював дистанційний пункт доступу до правової допомоги. 

06.02.2018, 27.03.2018 року в приміщенні Центру з надання адміністративних послуг 

Сахновщинської РДА працював дистанційний пункт доступу до БПД Сахновщинського 

бюро.  

07.02.2018 року в приміщенні УСЗН Близнюківської РДА працював дистанційний 

пункт доступу до БПД. 

 
07.02.2018 року в Кегичівському районному секторі пробації працював дистанційний 

пункт доступу до БПД. 

09.02.2018, 07.03.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в 

Первомайському міськрайонному відділі з питань пробації. 

13.02.2018 р. в приміщенні Кегичівського центру надання адміністративних послуг 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

15.02.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в приміщенні 

Кегичівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у 

Харківській області. 
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15.02.2018 року в ГО "Представництво Міжнародного конгресу із захисту прав і свобод 

людини в Харківській області" працював дистанційний пункт доступу до БПД 

Сахновщинського бюро. 

15.02.2017 року в приміщенні  управління соціального захисту населення 

Барвінківської РДА працював дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. 

15.02.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД Центру в приміщенні 

Лозівської первинної територіальної організації УТОГ. 

16.02.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в Первомайському 

об’єднаному військовому комісаріаті.  

02.03.2018 року у приміщенні Сахновщинської районної громадської організації 

«Сахновщинський козачий полк» працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

06 березня 2018 року в приміщенні Близнюківського відділілу ДРАЦС ГТУЮ у 

Харківській області працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

06.03.2018 р. в службі у справах дітей Кегичівської РДА працював дистанційний пункт 

доступу до БПД. 

 
14 березня 2018 року в приміщенні Близнюківського територіального центру 

соціального обслуговування громадян (Харківська обл.. смт. Близнюки, вул. Свободи, 36) 

працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

16.03.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД Центру в приміщенні 

Лозівської первинної територіальної організації УТОС. 

16.03.2018 – працював дистанційний пункт доступу до БПД Барвінківського бюро у 

Товаристві інвалідів Барвінківського району. 

21.03.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД у Сахновщинському 

відділі обслуговування громадян Лозівського об’єднаного УПФУ. 

21.03.2018 року дист. пункт доступу до БПД працював у Первомайському 

міськрайонному відділі ДРАЦС 

22.03.2018 року дист. пункт працював у Барвінківському районному відділі ДРАЦС. 
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За графіком, впродовж звітного періоду громадяни мали можливість отримати безоплатну 

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

Олексіївською (23.02.2018), Верхньосамарською  (31.01.2018, 02.03.2018), 

Олександрівською, Бурбулатівською (16.02.2018) сільськими бібліотеками 

Близнюківського району, Парасковіївською, Новопарафіївською (26.03.2018)  та 

Слобожанською (21.02.2018) сільськими бібліотеками Кегичівського району, Іллічівською 

сільською радою Барвінківського району, Аполонівською (14.03.2018) бібліотекою 

Сахновщинського району,  Сахновщинською, Барвінківськими  центральною районною та 

дитячою (28.03.2018) бібліотеками, Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками 

Лозівського району, Артільною, Чернігівською, Царедарівською сільськими радами 

Лозівського району, Первомайською центральною міською бібліотекою, Первомайським 

міськрайонний центром зайнятості, Олексіївською, Роздольською (13.02.2018) 

сільськими бібліотеками Первомайського району, Барвінківським районним ЦСССДМ 

(16.03.2018). 

 

1.3.2. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України (за потреби): 

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

умови для надання доступу населення до електронних сервісів Міністерства юстиції. За 

доступом до сервісів Мін’юсту звернулось 12 осіб. 

 

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

директора РЦ та начальника ГТУЮ (кількість заходів  – 1): 

13.03.2018 року в.о. начальника відділу «Лозівське бюро правової допомоги» Стракуля 

Г.О. спільно з головним спеціалістом управління реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області Кузьменко С.Л., згідно спільного  графіку, в приміщенні 

територіального центру соціального обслуговування Первомайської міської ради за 

адресою: Харківська обл, м. Первомайський, 4 м-н, буд 5-а, надали адресну правову 

допомогу, особам які перебувають на обліку в територіальному центрі. 

 

 

Завдання 4:  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД. 

1.4.1. Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД (Кількість аналітичних заходів – 1)  
Проведено  щоквартальний аналіз   статистичних показників  задля виявлення потреби  та 

забезпечення укладання контрактів з адвокатами  .  
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1.4.3. Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями (Відсоток надання допомоги – 100 %) : 

Адвокатам постійно надається консультативна допомога щодо оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 

 

1.4.5. 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 

(Кількість заходів – 1): 

- 22.02.2018 року Рада адвокатів Харківської області провела захід з підвищення кваліфікації 

адвокатів, в приміщенні Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України, 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. 

Пушкінська, 106. Про цей захід відділом організації надання БВПД Центру було 

проінформовано адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

співпрацюючи з Центром -  Остапенко С.Ю., Цувіна О.О., Бугар О.О., які взяли участь у 

даному навчанні. 

 

1.4.9. Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту (Кількість узагальнень – 3): 

Центром регулярно розповсюджуються  інформаційні дайджести БПД серед адвокатів, які 

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

На виконання листа Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

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

п'ятого числа кожного місяця надає інформацію щодо прикладів успішного захисту  прав та 

представництва інтересів  осіб   за наданою формою,  станом на перше число місяця 

 

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

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

допомогу (Кількість – 1) : 

Центром  за результатами звернень  вивчено та узагальнено   потреби та рівень 

задоволеності клієнтів  центру які зверталися за отриманням безоплатної  правової допомоги 

протягом звітного періоду.  Щомісяця актуалізується карта правових потреб клієнтів Центру 

(див. п. 1.1.1 Звіту) 

 

1.4.14. Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу 

адвокатів, які надають БВПД (за потреби) : 

 За результатами проведення ІХ конкурсу адвокатів 5 адвокатів успішно пройшли 

конкурс та внесені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. З них 2 адвоката (Іщенко В.В., Павлюченко О.В.) виявили бажання співпрацювати 

з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях лише щодо представництва у кримінальних справах; 3 адвоката (Бугар 

О.О., Лисенко В.В., Малунов В.Р.) виявили бажання співпрацювати та уклали контракти на 

постійній основі з   Первомайським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

  

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

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

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

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

безоплатну вторинну правову допомогу клієнтам Первомайського МЦ. 
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1.4.18. Моніторинг дотримання МЦ Регламенту надання безоплатної первинної 

правової допомоги (аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні консультування тощо) 

(Кількість заходів – 1) : 

Відділом правової інформації та консультацій у березні 2018 року проведено моніторинг 

якості надання БППД працівниками бюро правової допомоги Первомайського місцевого 

центру. 

 

 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
 

Завдання 1: Розвиток людських ресурсів системи БПД 

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

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

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

позитивного досвіду (кількість  навчань – 1): 

19-20 березня 2018 року – участь директора Центру у робочій зустрічі з огляду 

перспектив діяльності місцевих центрів з надання БВПД в м.Києві 

1-2 лютого 2018 року керівник Центру взяла участь у тренінгу «Техніки запобігання 

професійного вигорання серед працівників недержавних організацій, що працюють з 

подоланням наслідків конфлікту». 

 

2.1.2. Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю 

адвокатів системи БПД, партнерських організацій, МРКП з питань якісного надання 

БПД, також з урахуванням успішної практики (кількість  навчань – 1): 

16-17 лютого 2018 року представники Первомайського місцевого центру взяли участь у 

тренінгу на тему “Захист прав біженців та шукачів притулку в Україні”, організованому 

Освітнім домом прав людини у Чернігові та ГО "Чернігівський громадський комітет захисту 

прав людини" 

27 лютого 2018 року працівник «Барвінквське бюро правової допомоги» Пісковський 

О.М. прийняв участь у практичному тренінгу «Вторинна правова допомога 

внутрішньопереміщенним особам» 

 

2.1.3. Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів) 

(кількість  заходів  – 1): 

Інформацію про новий конкурс на навчання громадських радників поширено на сторінці 

Центру в Facebook: 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2031894823751309  

 

Завдання 2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ: 

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

кваліфікації (кількість  – 1): 

14 березня 2018 року та 30.03.2018 року працівники центру взяли участь у круглому 

столі на тему «Основні аспекти протидії корупції та дотримання стандартів антикорупційної 

поведінки», який було проведено у Харківській МРКП 

 

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

(кількість  – 1): 

На сторінці Центру в Facebook поширено інформацію про проведення на базі Харківської 

МРКП навчальних заходів для працівників БПД: 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2031899983750793  

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2031894823751309
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2031899983750793
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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" (кількість завантажених консультацій – 1): 

Протягом звітного періоду на платформі розміщено на платформі нову консультацію 

на тему «Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі будинки»  
 

2.3.3. Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 

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

актуальному стані раніше розміщених працівниками Центру в довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій.  

 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Завдання 1: Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 

управлінських рішень 

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

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

квартал 2017 року (кількість – 1) 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з 

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

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

10.01.2018 року. 

 

3.1.3. Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань організації 

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

прийняття управлінських рішень (кількість – 2): 

Робочі наради працівників центру проведено 26.01.2018, 26.02.2018, 14.03.2018. 

 

Завдання 2: Моніторинг діяльності центрів БПД 

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

допомоги (кількість заходів – 1): 

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

результатом визначено пріоритетні напрямки цієї роботи по відділах Центру (бюро) у ІІ 

кварталі 2018 року.  

 

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

покращення роботи (кількість аналітичних заходів – 1): 

Щомісяця проводилась перевірка виконання відділами «бюро правової допомоги» 

Первомайського МЦ плану на І квартал 2018 року : проведення правопросвітницьких та 

комунікативних заходів, виїзних прийомів.  

 

3.2.6. Аналіз ефективності використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб (кількість аналітичних заходів – 3): 

Центром щомісячно аналізується ефективність використання бюджетних коштів та  

виявлення додаткових потреб. 
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Завдання 3: Управління людськими ресурсами 

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

та подання його на затвердження (за потреби): 

Проаналізовано штатний розпис з урахуванням навантаження на працівників центру. 

 

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

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

Протягом звітного періоду тім-білдінги не проводились. 

 

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

навчання) для персоналу МЦ (за потреби): 

22.01.2018 проведено внутрішні навчання працівників Центру, в т.ч. для працівників бюро 

з використанням Скайп-зв’язку, під час яких розглянуто наступні питання: основні зміни до 

КПК, особливості складання позовних заяв, судовий збір у 2018 році. 

26.02.2018 року проведено внутрішні навчання для працівників Центру на тему: Правове 

врегулювання протидії домашньому насильству в Україні, реєстрація народження і смерті на 

окупованих територіях. 

16 березня 2018 року проведено внутрішні навчання працівників Центру в режимі скап-

зв’язку з працівниками бюро за участі представника Міжрайонного віддулу ДВС по 

Близнюківському, Лозівському районах та місту Лозова Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області - Гусарової О.М. 

 
 

 [1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій. 

 

Завдання 1: Електронний документообіг та кадровий облік. 

5.1.1. Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 

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

(відсоток впровадження ПЗ – 100 %): 

5.1.2. Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління (електронний 

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

основної діяльності) (за потреби): 

5.1.3. Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників на 

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

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

Станом на 01.01.2018 року на 100 % робочих комп’ютерів працівників Центру (в тому 

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

встановлено ПЗ інформаційного управління та ПЗ управління персоналом. Працівникам 

Первомайського МЦ роз’яснено порядок його роботи. 

Завдання 2: Інноваційні форми доступу до БПД. 

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

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

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю (з Сахновщинською 

та Первомайською централізованими бібліотечними системами), в яких передбачено 

створення дистанційних пунктів доступу у сільських бібліотеках. 

 

Завдання 3: Створення порталу системи БПД. 

5.3.2. Аналіз підтримання в актуальності сторінок ФБ, Підтримання в актуальному 

стані медіамапи (кількість заходів - 1): 
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На офіційній сторінці Первомайського місцевого центру в мережі Фейсбук потстійно 

висвітлюється діяльність відділів Первомайського місцевого центру, крім того публікується 

корисна правова інформація: 

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

 

Завдання 5: Розвиток аналітичної спроможності центрів. 

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

актуалізація  типових проблемних питань громад (за потреби): 

 При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у ІІІ 

кварталі 2017 року визначено найбільш поширені правові питання клієнтів  Первомайського 

МЦ. На основі цього аналізу підготовлено карту правових потреб громад, яка розміщена у п. 

1.1.1 даного звіту. 

 

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

виданих доручень) (кількість аналітичних заходів – 1): 

Протягом звітного періоду розподіл справ між адвокатами проводився відповідно до 

затвердженого Порядку розподілу справ серед адвокатів, які надають БВПД у 

Первомайському місцевому центрі з надання БВПД, враховуючи навантаженість та 

спеціалізацію адвокатів. 

 

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

потреби):  

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

 

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

– 3): 

Щомісячно здійснено  аналіз кількості прийнятих актів від адвокатів 

 

5.5.5. Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ, 

(кількість аналітичних заходів – 3): 

У третіх декадах щомісяця протягом звітного періоду проводились відповідні аналітичні 

заходи.  

 

5.5.6. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам (відсоток оплати – 100%): 

Відповідний аналітичний захід проводився протягом звітного періоду у 3 декаді кожного 

місяця.  

 

5.5.7. Аналіз  показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на території; 

постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів, 

кількість суб’єктів права на БВПД; наявність на території установ відбування 

покарань, психіатричних закладів, в містах з підвищеним рівнем злочинності тощо) 

(кількість аналітичних заходів – 1): 

Здійснено аналіз показників центру та  визначення потреби у забезпеченні адвокатами 

районів області, на які поширюється діяльність Первомайського МЦ. Станом на 01.04.2018 

року у Кегичівському районі Харківської області відсутні адвокати, які надають БВПД. 

Центром щоквартально оновлюється інформація про кількість суб’єктів права на БВПД, які 

проживають на території. на яку поширюється діяльність Центру. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

 

За період з 01 січня по 31 березня  2018 року Первомайським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1683 звернень клієнтів, 1590 особам було надано правову 

консультацію,  93 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнтів було 

перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 90 рішень 

про надання БВПД та надано 39 доручень адвокатам та 51 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 

зареєстрова

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправл

ень до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

699 645 54 0 

2 Відділ «Барвінківське 

БПД» 

 правової » 

109 109 0 0 

3 Відділ «Близнюківське 

БПД» 

155 149 6 0 

4 Відділ «Кегичівське 

БПД» 

234 214 20 0 

5 Відділ «Лозівське 

БПД» 

187 179 8 0 

6 Відділ 

«Сахновщинське БПД» 

299 294 5 0 

 Разом по МЦ 1683 1590 93 0 

 

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

іншого цивільного права 313 (18,6 %), інших питань  313 (18,6%), сімейного 221 (13,1%), 

соціального забезпечення 175 (10,4%), земельного 126 (7,5%), спадкового 126 (7,5%), 

житлового 79 (4,7%), з питань виконання судових рішень 75 (4,4%), договірного 65 (3,9%), 

трудового 61 (3,6%), з неправових питань 59 (3,5%), адміністративного 42 ( 2,5%), 

медичного 28 (1,7%) 
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інше цивільне 
19% 

інше 
19% 

земельне 
7% 

спадкове 
7% 

житлове 
5% 

виконання судових 
рішень 

4% 

договірне 
4% 

трудове 
4% 

неправове 
4% 

адміністративне 
2% 

медичне 
2% 

соціальне 
забезпечення 

10% 

сімейне 
13% 

Розподіл звернень клієнтів за категорією питань 

Чоловіки 
35% 

Жінки 
65% 

Розподіл клієнтів, які вперше звернулись 
Первомайського 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 двох розмірів прожиткового мінімуму)  - 59  ( 65,6 %), особам з 

інвалідністю - 22 (24,5 %), внутрішньо переміщеним особам  – 6  (6,7 %) та ветеранам війни  

- 3  (3,3 %), 

 

 

До 18 
0% 

18-35 
19% 

35-60 
56% 

понад 60 
25% 

Розподіл клієнтів , які вперше звернулись до 
Первомайського МЦ,  за віком 

Малозабезпеч
ені особи 

66% 

Особи з 
інвалідністю 

24% 

Ветерани війни 
3% 

Внутрішньо 
переміщені 

особи 
7% 

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 38 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 51 дистанційного 

пункту 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 175 

осіб, з яких:  91 особа (адресна допомога – 12 особам) звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз’яснень, у 1 особи (адресна допомога) прийнято 

звернення про надання БВПД - під час роботи  мобільних консультаційних пунктів; 

та 83 особи  звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 17 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 0 установ - 

провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

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

правової допомоги; 

 опрацьовано  27 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 105 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 30  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано  12  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу(в 

т.ч. 

адресна  

допомога) 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в т. ч.: 38/92  51/83 17 105 12 

2 Первомайський МЦ 13/27 9/16 17 20 5 

3 Відділ «Барвінківське 

БПД» 

 правової » 

3/5 6/8 0 17 0 

4 Відділ «Близнюківське 

БПД» 

6/10 8/8 0 16 1 

5 Відділ «Кегичівське 

БПД» 

6/7 11/19 0 18 1 

6 Відділ «Лозівське БПД» 5//12 8/13 0 15 0 

7 Відділ «Сахновщинське 

БПД» 

5/31 9/19 0 19 5 
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