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щодо виконання Первомайським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного  плану діяльності  на 2018 рік  

у  IІ кварталі 
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ЗМІСТ: 
 

Вступ. 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

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

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

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

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

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення 

надання ними БПД . 

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

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

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

БПД. 

[2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 

[3.] Децентралізація системи БПД. 

[5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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ВСТУП 

 

Діяльність центру охоплює 6 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.]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад. 

 

Завдання 1.1: Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

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

що проводяться Урядом України. 

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 ІІ 

кварталі 2018 року визначено поширені  правові потреби  клієнтів  Первомайського МЦ по 

районам і в цілому (узагальнена карта правових потреб). 

 

 

 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:   

 

 
 

 

 

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 охорони праці, 

Міжнародному дню захисту дітей, Дню Конституції України) (кількість запланованих  

заходів – 61): 

 

Відповідно до Плану заходів Центру у ІІ кварталі 2018 року: 

02.04. 2018 року в Близнюківському районному центрі зайнятості начальником 

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

осіб, які перебувають на обліку на тему: «Порядок зміни цільового призначення земельної 

ділянки». Присутніх ознайомлено з тим, які документи на земельну ділянку є 

правовстановлюючими, як дізнатися про вже існуючий код цільового призначення та як 

оформити зміну цільового призначення земельної ділянки. 
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02.04.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» взяла участь 

у засіданні «круглого столу» який був проведено з метою обговорення основних положень 

Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Даний захід 

відбувся в приміщенні Первомайського міського центра соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді. В проведенні заходу взяли участь також представники управління соціального 

захисту населення первомайської міськради, відділу пробації. В ході зустрічі обговорені 

механізм та алгоритм дій надання дієвої допомоги особам, що постраждали від домашнього 

насильства, повноваження центрів БВПД у сфері протидії домашньому насильству.  

03.04.2018 року представником Близнюківського бюро в приміщенні управління 

Державної казначейської служби у Близнюківському районі Харківської області проведено 

семінар із працівниками управління на тему: «Реформи в Україні. Пілотні проекти 

міністерства юстиції». В ході зустрічі обговорили реформи, які були проведені в Україні, 

зокрема, однією з найбільш масштабних реформаторських ініціатив 2017 року відзначено 

пенсійну реформу - обговорили її основні напрями. Також увага приділялася питанням 

медичної реформи (к обрати заклад та лікаря, з яким необхідно підписати угоду 

(декларацію), порядок підписання декларації, з якими лікарями первинної необхідно укласти 

угоду (декларацію). В ході зустрічі обговорені зміни, що відбулися у чинному законодавстві 

України, а також присутні ознайомилися з такими пілотними проектами мін’юсту, як 

реєстрація народження дитини безпосередньо в пологовому будинку, шлюб за добу.  

 
03.04.2018 року начальники відділу правопросвітництва та відділу правової інформації та 

консультацій Первомайського місцевого центру провели бесіду з військовослужбовцями 

військової частини А-3010 на тему "Захист прав військовослужбовців та учасників бойових 

дій". Представники центру роз'яснили присутнім пільги, які мають учасники бойових дій, в 

т.ч. учасники АТО, висвітлили також питання прав військовослужбовців, які є 

позичальниками у кредитних правовідносинах, та роз'яснили проблемні питання надання 

землі учасникам бойових дій. 

06.04.2018 року відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено семінар на 

тему "Доступ до публічної інформації" у Кегичівському районному центрі зайнятості, для 
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осіб, які перебувають на обліку. Присутніх проінформовані про права громадян, передбачені 

Законом України "Про доступ до публічної інформації", порядок складання та подання 

запиту на отримання публічної інформації, порядок оскарження рішень суб'єктів владних 

повноважень, їх дій чи бездіяльності щодо надання відповідей на запити. 

 
06.04.2018 року в приміщення Лозівського міськрайонного центру зайнятості 

представником Первомайського МЦ проведено семінар із особами, які перебувають на 

обліку, на тему "Стягнення боргу померлої особи". Присутнім роз'яснено, що до спадкової 

маси переходять не лише права спадкодавця, а й його зобов'язання (окрім тих, що 

нерозривно пов'язані з особою). До таких зобов'язань, наприклад, належить заборгованість 

по кредитному договору. Кредитор вправі звернутись з вимогою про стягнення боргу 

померлого до спадкоємців, які прийняли спадщину. Однак при цьому спадкоємці 

відповідатимуть по боргу спадкодавця лише пропорційно їх частці у спадщині та в межах 

вартості майна, одержаного у спадщину. Окрім цього питання, ще було висвітлено порядок 

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

11.04.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

семінар із працівниками та читачами Первомайської центральної міської бібліотеки. Тема: 

«Порядок виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію за 

віком». Присутніх ознайомлено з законодавчим регулюванням права на призначення соц. 

допомоги особам , які не мають права на пенсію, роз’яснено процедуру та порядок звернення 

за призначенням такої допомоги. 

 
11.04.2018 року для педагогічних працівників Катеринівського НВК Сахновщинської 

районної ради прочитано лекцію на тему: «Суть і зміст пенсійної реформи». Присутніх 

цікавили питання про мінімальний розмір пенсії в Україні, пенсійний вік, та пільгові пенсії.  

12.04.2018 р. у приміщенні відділу «Кегчівське бюро правової допомоги»  проведено 

семінар на тему "Застосування заборонних і обмежувальних приписів для протидії 

домашньому насильству" з працівниками Кегичівського відділення поліції, служби у справах 
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дітей Кегичівської РДА та Кегичівського районного центру соціальних служб для сім"ї, дітей 

та молоді. Присутні обговорили основні положеннями Закону України "Про запобігання та 

протидію домашньому насильству", акцентувавши увагу на порядку і правових підставах 

застосування заборонних і обмежувальних приписів, наслідків їх невиконання. 

 
12.04.2018 року представник Первомайського місцевого центру провів зустріч-

інформування з членами правління Лозівського об'єднання співвласників багатоквартирних 

будинків "ОСББ 4-24". Основна тема заходу - досудове врегулювання спорів, представник 

центру роз'яснив, що перед поданням позову необхідно вжити заходів, що допоможуть 

вирішити спір без судової процедури, зокрема, звернення з листом про поновлення 

порушених прав у добровільному порядку. Також надано матеріали проекту "Я маю право!" і 

буклети про порядок надання безоплатної правової допомоги для поширення серед 

мешканців багатоквартирних будинків. 

16.04.2018 року заступник начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги»  провела лекцію  на тему: «Спрощена процедура зняття з реєстрації місця 

проживання» - із особами, які перебувають на обліку Сахновщинського РЦЗ. Фахівець 

ознайомила учасників лекції, що  реєстрація місця проживання / перебування здійснюється 

також і виконавчим органом сільської, селищної або міської ради або ж сільським головою 

(у разі, якщо виконавчий орган сільської ради не створений). Представник бюро зазначила, 

що у разі наявності ID-паспорта, особі видають паперову довідку про реєстрацію місця 

проживання.  

17.04.2018 року представник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги»  

провела семінар із працівниками відділу культури, туризму та спорту Сахновщинської РДА 

на тему: «Порядок реєстрації громадського об’єднання». Під час заходу детально розглянули  

питання визначення форми громадського об’єднання,  визначення кола учасників – 

засновників ,  складення проекту статуту об’єднання, складення реєстру осіб, що брали 

участь у зборах тощо. 
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17 .04.2018 року, представники Первомайського МЦ відвідали Лозівську гімназію 

Лозівської міської ради, де провели бесіду "Я маю право і обов'язки" з учнями 10 класу. В 

ході заходу, з використанням відеоматеріалів присутнім роз'яснений зміст основоположних 

прав і свобод людини, відповідно до стандартів міжнародного законодавства (Загальної 

Декларації прав людини, Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод), основні засоби захисту порушених прав і відстоювання законних інтересів Також 

для присутніх проведено правову вікторину. 

19.04.2018 року в Барвінківській центральній районній бібліотеці представник відділу 

«Барвінківське бюро правової допомоги» з колективом працівників ЦБС провів семінар на 

тему: "Досудове врегулювання спорів". 

 
19.04. 2018 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування начальником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено 

семінар на тему: «Порядок надання тимчасової соціальної допомоги пенсіонерам, яким не 

вистачає стажу» - для працівників та відвідувачів терцентру. Роз'яснено порядок 

призначення тимчасової допомоги, строки виплати тимчасової допомоги пенсіонерам, її 

розмір і порядок виплати. 

20.04.2018 року  начальник відділу правопросвітництва Первомайського місцевого 

центру провів бесіду з соціальними працівниками територіального центру соціального 

обслуговування Лозівської міської ради на тему "Стягнення аліментів з батьків, які 

працюють за кордоном". Присутнім роз'яснено, що процедура визнання та виконання рішень 

українських судів про стягнення аліментів на територіях інших держав передбачена 

Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном (ратифікована в Україні 09.10.2006). 

 
24.04.2018 року начальник відділу правової інформації та консультацій Первомайського 

місцевого центру Гаража С.О., спільно з представником мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги Лозівського районного ЦСССДМ, здійснив виїзд до Плисівської 

сільської ради Лозівського району. З колективом сільської ради проведено зустріч-

інформування, під час якої роз'яснений порядок надання безоплатної правової допомоги та 

поширено матеріали правопросвітницького проекту "Я маю право!" 
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24.04.2018 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» до Всесвітнього Дня 

охорони праці проведено семінар на тему: «Трудові права працівників» з представниками 

Барвінківської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу. 

 
25.04.2018 року представник Кегичівського бюро провела у Кегичівській центральній 

районній бібліотеці семінар до Всесвітнього Дня охорони праці на тему «Нещасний 

випадок на виробництві – порядок фіксування та відшкодування шкоди». У заході взяли 

участь бібліотекарі районних бібліотек та працівники відділу культури Кегичівської РДА. 

Обговорили порядок відшкодування шкоди, заподіяна здоров’ю працівника внаслідок 

нещасного випадку на виробництві, яка є відповідальність юридичних і фізичних осіб-

роботодавців за порушення вимог з охорони праці. Роз'яснено, за яких обставин згідно 

законодавства настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасних 

випадків та профзахворювань на виробництві. 

27.04.2018 року, з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я маю право!», начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

Первомайського місцевого центру з надання БВПД, Клімова Л.В., провела в приміщенні 

Сахновщинського районного будинку культури до Всесвітнього Дня охорони праці лекцію 

«Право на відпустки» - для директорів сільських будинків культури Сахновщинського 

району. 

 
02.05.2018 року заступником начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено батьківський лекторій в Ново-Олександрівському загальноосвітньому 

навчальному закладі на тему: «Відповідальність батьків за неналежне виховання дитини». 

Під час заходу присутніх було ознайомлено з законодавством, розглянуті права батьків щодо 

виховання дітей та їх обов’язки, роз’яснено поняття неналежного виконання обов’язків щодо 

виховання дитини. 

03.05.2018 року працівником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»  з 

колективом Барвінківського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді проведено 
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семінар на тему: «Реформи Міністерства юстиції України та доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту» 

 
05.05.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

зустріч з працівниками міського відділення поштового зв’язку м. Первомайський, - 2 . Під 

час зустрічі були обговорені актуальні питання щодо протидії домашньому насильству, 

алгоритму дій для надання дієвої допомоги особам, що постраждали від домашнього 

насильства. 

 
10.05 2018 року в Барвінківському районному центрі зайнятості проведено семінар з 

особами, що перебувають на обліку на тему: «Види аліментів та порядок їх стягнення». 

Присутнім доведено до відома, що закон надає можливість стягувати аліменти не лише на 

утримання неповнолітніх дітей, а на утримання непрацездатних членів подружжя, на 

утримання непрацездатних батьків. Учасникам заходу роз'яснено, хто може звертатись із 

заявами про стягнення цих аліментів, їх мінімальний розмір, порядок призначення і виплати. 

10.05.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

семінар на тему «Доступ до сервісів Мін'юсту в бюро правової допомоги» із особами, які 

перебувають на обліку Первомайського міськрайонного центру зайнятості. Учасників 

заходів проінформовано про про порядок отримання отримати доступу до електронних 

сервісів Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ України. 

15.05. 2018 року представник Первомайського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, спільно з державним виконавцем міжрайонного відділу ДВС 

по Близнюківському, Лозівському районах та м. Лозова провели семінар із особами, які 

перебувають на обліку Лозівського міськрайонного центру зайнятості на тему "Права і 

обов'язки сторін виконавчого провадження. Порядок накладення і зняття арешту з 

нерухомого майна". 
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15.05.2018 року відділом проведено плановий семінар в Барвінківській районній дитячій 

бібліотеці з трудовим колективом бібліотеки на тему: «Порядок виїзду дитини за кордон без 

згоди одного з батьків». 

15.05.2018 року заступником начальника Сахновщинського бюро до Міжнародного Дня   

сім’ї проведено лекцію-інформування із працівниками центрального відділення  поштового 

зв’язку № 1 смт. Сахновщина,  на тему: « Сімейні права та обов’язки.  Попередження  

насильства в сім’ї ». Присутнім доведено до відома, які взаємні обов’язки мають члени сім’ї 

(подружжя, батьки і діти, особи, які проживають однією сім’єю) відповідно до Сімейного 

кодексу України. Також проінформовано про Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», прийнятий Верховною Радою України 07 грудня 2017 року; 

роз'яснені його основні положення: види домашнього насильства, визначені даним законом, 

та їх зміст; повноваження органів влади, зокрема, органів опіки та піклування, Національної 

Поліції України, щодо попередження та протидії домашньому насильству, спеціальні засоби, 

які застосовуються з метою протидії домашньому насильству (обмежувальні та заборонні 

приписи, профілактичний облік кривдників тощо).    

 
15.05.2018 р. у Кегичівській Центральній районній бібліотеці начальником відділу 

«Кегичівське бюро правової допомоги», за участі начальника Кегичівського відділу 

ДРАЦС ГТУЮ Харківської області, представників служби у справах дітей Кегичівської 

РДА, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено семінар  до 

Міжнародного Дня сім’ї на тему «В сім’ї без насильства». Під час заходу роз’яснювали 

присутнім поняття та види насильства, як розрізнити насильство від  сімейного конфлікту, 

наслідки насильства в сім’ї, та про порядок застосування спеціальних заходів до кривдника. 

Також, під час семінару присутніх ознайомлено з правопросвітницьким проектом «Я МАЮ 

ПРАВО!», з його метою – підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову 

правову культуру в суспільстві, розповсюджено інформаційні матеріали. 

17.05.2018 року начальник відділу право просвітництва Центру провів зустріч-

інформування із членами Лозівської міської профспілкової організації працівників освіти і 
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науки на тему "Медіація, як засіб врегулювання конфліктів". З педагогічними працівниками 

обговорили зміст поняття медіації, її основні відмінності від судового способу вирішення 

спорів та її значення у врегулювання конфліктів. Серед учасників заходу поширені буклети з 

соціально-правових питань та інформаційні матеріали проекту «Я маю право!» 

 
17.05.2018 року заступником начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» проведено  правовий діалог  із  трудовим колективом  управління 

агропромислового розвитку  Сахновщинської РДА на тему: «Порядок виконання рішень 

суду». Роз’яснено, що судове рішення допускається до виконання лише після набрання ним 

законної сили, тобто після апеляційного розгляду справи або після закінчення строку на 

апеляційне оскарження. Водночас процесуальним законодавством визначено категорії справ, 

рішення в яких допускаються до негайного виконання або підлягають такому виконанню до 

набрання ними законної сили, тобто відразу після їх ухвалення, не очікуючи апеляційного 

перегляду справ. Необхідно знати, що для того, щоб звернути рішення суду до примусового 

виконання спочатку потрібно отримати виконавчий лист. Невиконання судового рішення є 

підставою для відповідальності, встановленої законом. 

18.05.2018 року в приміщенні центральної районної бібліотеки начальником 

Близнюківського бюро правової допомоги проведено семінар на тему: «Бібліотека і 

правова освіта: час нових підходів» для завідувачів сільських бібліотек-філій. В ході зустрічі 

обговорювали роль бібліотек у правовому вихованні дітей. Представник бюро акцентувала 

увагу присутніх на тому, що дуже часто громада невпевнено орієнтується в своїх правах, 

тому люди потрапляють у непередбачені ситуації, і мета бібліотек, як одних із осередків 

правової освіти населення – ознайомити, навчити громадян орієнтуватися в безлічі законів та 

правовому середовищі нашої країни. Також під час зустрічі обговорювалися реформи, які 

проходять в Україні, новий Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та 

необхідність проведення спільних заходів, направлених на попередження домашньому 

насильству. 
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22 .05.2018 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування відділом «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено семінар на 

тему: «Спадкування за заповітом. Порядок складення та місце посвідчення заповіту» для 

працівників та відвідувачів терцентру.  В ході зустрічі обговорювали: хто має право на 

спадкування за заповітом, вимоги до заповіту, хто має право на посвідчення заповітів, види 

заповітів та право заповідача на скасування та зміну заповіту.  

23.05.2018 року в.о. начальника відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» взяв 

участь у батьківських зборах, організованих Барвінківським районним центром соціальних 

служб для сімї, дітей та молоді. З учасниками заходу проведено бесіду на тему 

відповідальності батьків в разі неналежного виховання дітей. 

24.05.2018 у Кегичівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Кегичівським бюро проведено семінар на тему «Захист прав людей з 

інвалідністю. Алгоритм встановлення інвалідності. Пільги особам з інвалідністю».  

 
25.05.2018 року відділv «Барвінківське бюро правової допомоги»  в Барвінківській 

центральній районній бібліотеці проведено семінар на тему: "Поняття медіації". В заході 

взяли участь працівники бібліотеки. 

30.05.2018 року з соціальними працівниками Лозівського територіального центру 

соціального обслуговування (відділення № 3 соціально-побутової адаптації) 

Первомайським МЦ проведено семінар на тему "Загальні підстави визнання договорів 

недійсними". Висвітлено зміст статті 203 Цивільного кодексу України (умови дійсності 

договору), з роз'ясненням понять "умовний договір", "фіктивний договір" та підстав, за 

наявності яких договір визнається нікчемним або його можливо буде оспорити в судовому 

порядку. 

 
30.05.2018 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено для працівників Олійниківської сільської ради Сахновщинського району правовий 

лекторій з роз'ясненням порядку легалізації самочинного будівництва, через створені 
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місцевими територіальними громадами постійно діючі комісії з питань самочинного 

будівництва. 

01 .06.2018 року в приміщенні Близнюківського бюро проведено зустріч-інформування 

із активістами Близнюківської районної організації ветеранів., під час якої обговорено 

питання захисту прав дітей в Україні, порядок надання соціального житла дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, які пільги передбачені чинним 

законодавством для осіб, які мають статус ветеранів війни. Крім того, представник бюро 

наочно продемонструвала ветеранам, як за допомогою мережі Інтернет в бюро правової 

допомоги можна отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

1.06.2018 року – День захисту дітей. На честь цього свята  заступник начальника 

Сахновщинського бюро провела із маленькими вихованцями навчальних закладів селища 

Сахновщина правовий флешмоб «Правознавча карусель». 

06.06.2018 року, в приміщенні Панютинського відділення територіального центру 

соціального обслуговування Лозівської міської ради, представником центру проведено 

семінар "Людина і закон. Доступ до електронних сервісів Мін'юсту" - для соціальних 

працівників відділення. Присутнім роз'яснений порядок надання безоплатної правової 

допомоги, озвучені приклади позитивної практики надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також роз'яснені форми і методи захисту порушених прав. Увагу було 

акцентовано також на можливості кожного громадянина отримати в приміщенні 

Первомайського місцевого центру доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

 
06.06.2018 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» для 

працівників територіального центру соціального обслуговування Сахновщинської РДА 

проведено лекцію-інформування на тему: «Основні зміни в порядку призначень субсидій». 

Присутніх повідомлено про те, що 27 квітня 2018 року Кабмін прийняв постанову № 329, 

якою впровадив оновлений порядок надання житлових субсидій, документ набрав чинності з 

01.05.2018 року. 

06.06.2018 року представник Барвінківського бюро провів семінар «Укладення 

декларації з сімейним лікарем» для колективу Барвінківського районного територіального 

центру соціального обслуговування. 

07.06. 2018 року в приміщенні дошкільного навчального закладу «Теремок» 

Близнюківської районної ради начальник Близнюківського бюро спільно з начальником 

Близнюківського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області провели семінар на тему: «На 

захисті прав дитини» для працівників закладу. Увагу присутніх було зосереджено на 

основних нормативно-правових актах, які визначають права дитини - Конвенції ООН про 

права дитини, Конституції України, Законі України "Про охорону дитинства" . Також 

розповіли про новації Міністерства юстиції України у сфері доступу до правосуддя та 

використанні відповідних онлайн-сервісів. Присутні отримали також практичні рекомендації 

щодо захисту прав громадян у найбільш поширених життєвих ситуаціях. 
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 08.06.2018 року представник Первомайського місцевого центру провів бесіду "Права 

людини: засоби їх дієвої реалізації" - з колективом відокремленого підрозділу Лозівської 

дистанції електропостачання Південної залізниці. Зустріч виявилась плідною та цікавою для 

працівників підприємства, вони в деталях дізнались про напрями діяльності центру, 

отримали роз'яснення з актуальних питань законодавства, зокрема, щодо нового порядку 

призначення та нарахування житлових субсидій, а також мали змогу отримати індивідуальні 

консультації від представника центру. Серед колективу підприємства поширені буклети з 

соціально-правових питань та інформаційні матеріали проекту "Я маю право!". 

08.06.2018 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» в приміщенні 

Первомайського міськрайонного центру зайнятості проведено семінар на тему «Виїзд 

дитини за кордон без дозволу батьків». 

08.06.2018 року в Барвінківському районному центрі зайнятості з особами, які 

перебувають на обліку, проведено семінар на тему: «Підстави позбавлення водійських прав 

або тимчасового обмеження керування транспортом». 

 
"Аліменти: порядок стягнення і відповідальність" - з такою темою 11.06.2018 року, на 

досягнення цілей Меморандуму про наміри щодо співробітництва між Міністерством 

Оборони України та Координаційним центром з надання правової допомоги, представники 

Первомайського місцевого центру провели зустріч-інформування з військовослужбовцями 

військової частини А3010. 

12.06.2018 року заступником начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» Приходько Н.А. проведено  правовий  лекторій з трудовим колективом  КЗОЗ 

«Центру первинної медико-санітарної допомоги» на тему:  «  Пільги особам, які мають 

статус одинокої матері». Присутнім на заході  було докладно роз’яснено  підстави для 

отримання статусу одинокої матері,  озвучено перелік пільг від держави  для осіб,які мають 

такий статус. 
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14.06.2018 року в Барвінківській центральній районній бібліотеці проведено семінар з 

коллективом бібліотеки та читачами на тему : "Укладення декларацій з сімейним лікарем". 

14.06.2018 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» для 

осіб, що перебувають на обліку як безробітні в Сахновщинській філії Харківського 

обласного центру зайнятості проведено семінар на тему: «Підстави отримання відстрочки по 

кредитній заборгованості». Присутнім роз’яснено підстави для відстрочки платежів по 

кредиту , можливі терміни відстрочки та процедура відстрочки платежів по кредиту в банку . 

 
14.06.2018  року головним спеціалістом Кегичівського бюро для осіб, що перебувають на 

обліку у Кегичівському центрі зайнятості проведено семінар на тему: "Правила виїзду 

неповнолітніх за кордон". Присутніх повідомлено про те, у яких випадках можна покинути 

Україну без згоди батька (матері) для виїзду за кордон, процедура вивезення дітей, які не 

досягли 16-ти років, та щодо законодавства, що регулює дане питання. 

15.06.2018 року головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

спільно з представником Кегичівського відділу ДРАЦС проведено правову гру «Подорож з 

казковими героями до Країни Права» з вихованцями табору денного перебування «Барвінок» 

Кегичівського ліцею. Під час спілкування з дітьми ознайомилися з окремими положеннями 

Конвенції про права дитини та Конституції України, акцентували увагу на необхідності 

знати свої права та розуміти свої обов’язки. Під час гри вихованці із захопленням 

пригадували героїв відомих казок, які порушували права людини, надавали свої відповіді та з 

захопленням висловлювали думки. 
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18.06.2018 року заступником начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» Приходько Н.А. для  представників та членів  Сахновщинської  районної 

громадської організації  ветеранів війни  та  праці,  Сахновщинського районного об’єднання  

інвалідів  «Союз Чорнобиль  України » проведено  правову бесіду  на тему : «Соціальний 

захист осіб з інвалідністю. Питання-відповіді».   

21.06.2018 року представником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

проведено семінар на тему "Порядок відшкодування матеріальної і моральної шкоди" з 

учасниками громадської організації "Товариство інвалідів Барвінківського району".  

21.06.2018 представником відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» з 

колективом Барвінківського районного будинку культури проведено бесіду на тему: "Зміни в 

порядку призначення житлових субсидій». Під час спілкування було розповсюджено 

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

 
21.06.2018 головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» в 

Кегичівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) проведено зустріч – інформування на тему: «Порядок поховання в Україні». 

Присутніх було ознайомлено з основними положеннями закону України «Про поховання та 

похоронну справу». 

22.06.2018 року головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» 

в Кегичівській селищній раді проведено лекцію на тему: «Новий порядок призначення 

житлових субсидій».  
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22.06.2018 року начальником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» 

Тищенко Л.О. в Близнюківський центральній районній бібліотеці проведено зустріч - 

інформування для відвідувачів бібліотеки та членів ГО «Близнюківська районна організація 

ветеранів» щодо роз’яснення порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, 

виконання яких гарантується державою. Також в ході зустрічі обговорювалися реформи, що 

відбуваються в державі, нові правила призначення житлових субсидій. 

25.06.2018 року головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» для учасників Кегичівської районної громадської орагнізації «Ветерани України» 

проведено семінар на тему: «Відповідальність за порушення режиму тиші». Розглянули 

вимоги щодо недопущення впродовж доби перевищення рівня шуму. 

25.06.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

зустріч - інформування «Права людини та їх захист» із колективом Первомайського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Малятко». Присутніх ознайомлено з 

основними правами та обов'язками громадянина згідно Конституції України. Надано 

роз'яснення про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, перелік осіб, що 

мають право на отримання такої допомоги. 
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Також, на виконання цього пункту плану, Первомайським МЦ розроблений буклет на 

тему  «Місцеві ініціативи та інші форми безпосередньої демократії»:  
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1.1.3. Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню, 

затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів  про співпрацю (кількість 

запланованих  заходів – 23): 

11 квітня 2018 року представник Первомайського місцевого центру провів бесіду 

"Знаю свої права, поважаю свої обов'язки" з учнями 9 класу Смирнівського НВК Лозівської 

районної ради. Під час заходу обговорили систему права - дітям роз'яснено, що права і 

обов'язки українців закріплені у Конституції України, законах України, у нормах 

міжнародного права - конвенціях, деклараціях, міжнародних угодах. ратифікованих 

Україною. Розглянули зміст Конвенції ООН про права дитини - які права неповнолітніх 

гарантуються на міжнародному рівні. Поговорили і про способи захисту прав, судову 

систему. Розглянули види юридичної відповідальності та яка юридична відповідальність 

може настати для неповнолітніх. Серед учнів поширені інформаційні матеріали проекту "Я 

маю право!" та буклети "Твої права - твій захист - правові орієнтири для кожної дитини". 

Також з учнями проведено правову вікторину. 

 
11.04.2018 року, на виконання угоди про співпрацю, укладеної з Сахновщинським 

відділом освіти, для учнів 7-11 класів Катеринівського НВК відділом «Сахновщинське 

бюро правової допомоги»  проведено правовий брейн-ринг «Правова мозаїка». Учасники 

заходу відповідали на бліц-опитування, надавали юридичну оцінку правовим ситуаціям, 

демонстрували знання юридичних термінів.  

17.04.2018 року представник відділу  «Лозівське бюро правової допомоги»   провела 

семінар з особами що перебувають на обліку в Первомайському міськрайонному центрі 

зайнятості.   Тема:  «Термін випробування при прийнятті на роботу: тривалість умови та 

особливості». В ході заходу присутні ознайомилися з правовим регулюванням  терміну  

випробування  під час прийняття на роботу, гарантій працівника під час прийняття з 

випробувальним терміном, документальним оформленням випробувального терміну.   
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18.04.2018 року, спільно з працівником Кегичівського МВ ДВС, представник відділу 

«Кегичівське бюро правової допомоги» провела круглий стіл на тему: «Відповідальність за 

несплату аліментів» - з колективом служби у справах дітей Кегичівської РДА. Доведені до 

відома зміни до Закону України «Про виконавче провадження» стосовно застосування 

заходів посилення відповідальності за несплату аліментів у разі наявності заборго-ваності 

строком більше ніж шість місяців. Також відзначили, що ставиться питання про посилення 

відповідальності не лише за несплату аліментів на дітей, а й на утримання одного з 

подружжя, батьків або інших членів сім’ї. 

20 квітня 2018 року, в приміщенні Близнюківського Будинку дитячої та юнацької 

творчості представник Близнюківського бюро взяла участь у засіданні круглого столу на 

тему: «Лідер – ініціатор позитивних у житті громади». До участі також були запрошені 

представники служби у справах дітей Близнюківської РДА, Близнюківського РЦСССДМ, 

Близнюківського відділу освіти молоді та спорту Близнюківської РДА, відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Харківській області, Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській 

області та лідери учнівського самоврядування шкіл району. Учасники заходу визначали які 

проблеми та перспективи в громаді зараз актуальні, які напрямки діяльності сприятимуть 

розвитку суспільства і держави  в цілому, яке значення відіграє знання своїх прав та 

обов’язків у розвитку активної громадської позиції лідерів, в т.ч. в питанні профілактики та 

попередження правопорушень і протиправної поведінки серед дітей та молоді району.  

 
25 .04.2018 року з особами, що перебувають на обліку в Барвінківському районному 

центрі зайнятості проведено семінар на тему: "Благодійні внески" від батьків - правові 

підстави". 

  На виконання Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Лозівського 

району на 2018-2020 роки, угоди про співпрацю між Первомайським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та управлінням освіти, молоді та спорту 

Лозівської РДА, з метою реалізації на території району загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "#Я_маю_право!", в приміщенні Лозівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, який розташований на території села Катеринівка 

Лозівського району Харківської області, 25 квітня 2018 року Первомайським місцевим 

центром проведено правовий турнір "Розумію, вмію, застосовую" - між командами учнів 9 і 

10 класів Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради та Смирнівського 

навчально-виховного комплексу Лозівського району. 

  04.05.2018 року в Близнюківському районному центрі зайнятості начальником відділу 

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

обліку на тему:  «Медіація. Досудове врегулювання спорів». В ході зустрічі присутніх було 

ознайомлено поняття «медіація» та як медіатор може допомогти у вирішені спору, сфери 

запровадження медіації, в чому полягає перевага досудового вирішення спору та в яких 

ситуаціях медіація не застосовується. 
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04.05.2018 року представники Первомайського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, з метою виконання угоди про співпрацю Центру з 

управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради, реалізації проекту "Я маю 

право!" провели освітній захід у Лозівському навчально-виховному комплексі № 10 

«загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» Лозівської міської 

ради Харківської області Із учнями 9 класів проведено бесіду на тему "Міжнародний захист 

прав людини". Присутнім доведені до відома основні права і обов'язки людини і 

громадянина, роз'яснено роль міжнародного права у сфері захисту прав людини, оглянуті 

основні міжнародно-правові угоди з цього питання, зокрема, Конвенцію про захист прав 

людини та основоположних свобод, Конвенцію ООН про права дитини. Крім того 

представники Центру стали учасниками заходу, проведеного адміністрацією школи, на тему: 

«Щоб я зробив для міста, якби став мером». 

  07.05.2018 року в приміщенні Близнюківської районної організації ветеранів представником 

відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» проведено зустріч-інформування «Як 

укласти договір з сімейним лікарем та отримати медичну допомогу». З 1 квітня розпочато 

процес підписання українськими пацієнтами декларацій з сімейними лікарями, терапевтами 

та педіатрами; присутнім роз'яснений порядок підписання декларації,  та які документи для 

цього необхідні. Окремо акцентовано увагу на те, що декларації можна укладати без 

прив’язки до місця реєстрації. 

 
08.05.2018 року заступник начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» Приходько Н.А. спільно з головним спеціалістом Сахновщинського районного 

відділу ДРАЦС ГТУЮ в Харківській області Нестеренко О.П. провели правову бесіду 

«Правові новини сьогодення» з членами Сахновщинської районної громадської організації 

ветеранів війни та праці. Фахівець бюро ознайомила присутніх із змістом медичної реформи, 

а також повідомила присутніх, що з 1 травня в Україні почали діяти нові правила для 
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отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Представник ДРАЦС розповіла 

про сервіси Міністерства юстиції, якими можна скористатись через мережу інтернет.  

11.05.2018 року, з нагоди відзначення Дня матері, начальником відділу «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» Клімовою Л.В. для відвідувачів Сахновщинської центральної 

районної бібліотеки проведено правовий лекторій на тему: «Материнство: легальні привілеї, 

права, пільги».  Учасникам заходу роз'яснено, що Законом України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» передбачено виплату матеріальних допомог сім’ям з дітьми. Згідно з 

Кодексом законів про працю України жінки мають пільги у трудовому законоадвстві: право 

на трирічну неоплачувану відпустку по догляду за дитиною із збереженням робочого місця і 

трудового стажу, надання додаткова відпустка без збереження заробітної плати тощо, пільги 

у разі звільнення.  

 
17.05.2018 року у Кегичівському районному центрі зайнятості, спільно з представником 

Кегичівського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області з особами, що перебувають на 

обліку проведено семінар "Як уникнути негативних ризиків у відносинах з кредитором?". 

Також під час семінару присутніх ознайомлені з загальнонаціональним правопросвітницьким 

проектом «Я МАЮ ПРАВО!», розповсюджено інформаційні матеріали.  

17.05.2018 року начальник відділу правової інформації та консультацій Первомайського 

місцевого центру провів бесіду з членами ГО "Лозівська територіальна первинна організація 

Українського товариства глухих" на тему "Зміни в порядку призначення субсидії". Під час 

заходу він роз'яснив, як змінився порядок призначення субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг з 1 травня 2018 року, зокрема, висвітлив зміни в порядку отримання 

субсидії сім'ям, в складі яких є працездатна особа, що не працює, зміни в порядку 

призначення субсидії внутрішньо переміщеним особам, наймачам житлових приміщень 

тощо. 

 
24.05.2018 року, під назвою «Знаю! Дію! Захищаю!», напередодні Дня захисту дітей, з 

метою реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» та на виконання  

укладеного меморандуму  про співпрацю  в місті Лозова Харківської області проведено 
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правовий квест серед команд учнів 9-10 класів Лозівських загальноосвітніх навчальних 

закладів. Організували проведення квесту Первомайський місцевий центр з надання 

безоплатної правової допомоги у співпраці з управлінням освіти, молоді та спорту 

Лозівської міської ради, за дієвого сприяння керівників правоохоронних органів міста, 

відділу ДВС, завідувача державної нотаріальної контори, Лозівського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Під час квесту проведено анкетування 

підлітків, поширено буклети "Твої права - твій захист". 

 
30.05.2018 року з представниками ГО "Барвінківська районна спілка учасників 

антитерористичної операції" працівник відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

провів лекцію на тему: "Доступ до публічної інформації і звернення громадян", 

роз'яснивши різницю між зверненням і запитом на отримання публічної інформації та 

порядок їх подання і розгляду. 

04.06.2018 року в Лозівському міськрайонному центрі зайнятості з особами, які 

перебувають на обліку, керівником Центру проведено семінар на тему «Соціальна 

допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів». Висвітлено порядок 

призначення і нарахування цієї допомоги. 

 
06.06.2018 року керівник  відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела 

семінар із соціальними працівниками територіального центру соціального обслуговування 

Первомайської міської ради на тему «Алгоритм вибору лікаря та підписання декларації з 

ним». В ході зустрічі присутнім роз’яснений порядок та умови вибору лікаря та підписання 
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декларації пацієнта з лікарем, перелік документів, які необхідні для укладення декларації, в 

т.ч. для надання медичної допомоги неповнолітній дитині. Також роз’яснено, що у будь 

який момент можна укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним 

лікарем і повідомлені законні підстави відмови лікаря в укладенні декларації. 

11.06.2018 року представник відділу  «Лозівське бюро правової допомоги» спільно  з  

представником Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ст. інспектором 

ювенальної превенції Сало О.А. провели правову годину з  учнями  оздоровчого табору 

Первомайської ЗОШ № 5  на тему:  «Права дитини». В ході зустрічі присутнім роз’яснено , 

що основним міжнародним документом, який регулює відповідне питання є Конвенція про 

права дитини від 20.11.89. В українському законодавства основними правовими документи 

з цього питання є – Конституція України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про 

охорону дитинства», Цивільний кодекс України. 

14.06.2018 року начальник Близнюківського бюро правової допомоги взяла участь у 

засіданні МКМР, яке відбулося під головуванням першого заступника голови 

Близнюківської районної державної адміністрації, голови Близнюківської міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення, Під час засідання розглянуто 

питання «Про стан реалізації правопросвітницького проекту « Я маю право!»за 1 квартал 

2018 року» та «Виконання «Програми надання безоплатної правової допомоги населенню 

Близнюківського району на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням ХХІІІ сесії № 531-VII 

Близнюківської районної ради та «Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню селища Близнюки на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Близнюківської 

селищної ради № 736 від 30.01.2018 року». 

 
15.06.2018 року в приміщенні Близнюківського територіального центру соціального 

обслуговування проведено бесіду на тему: «Правила отримання житлової субсидії у 2018 

році» для працівників та відвідувачів терцентру. В ході зустрічі обговорювалися питання: 

хто має право на субсидію за новими правилами, порядок отримання субсидії та як отримати 

субсидію тільки  на фактично проживаючих мешканців.  По закінченню семінару всім 

учасникам були надані буклети на правову тематику та буклети «Я маю право». 

18.06.2018 року заступником начальника відділу «Сахновщинське бюро правової 

допомоги» для представників та членів Сахновщинської районної громадської організації 

ветеранів війни та праці, Сахновщинського районного об’єднання інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» проведено бесіду на тему : «Соціальний захист осіб з інвалідністю. 

Питання-відповіді». Під час заходу проінформовано, що соціальний захист осіб з 

інвалідністю з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, 

протезування, орієнтації та сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні 

опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, 

громадського транспору, засобів ко¬мунікацій і зв’язку до особливостей інвалідів.  

27.06.2018 року з нагоди святкування Дня Конституції України, в Кегичівській 

центральній районній бібліотеці за участі працівників відділу культури, служби у справах 

дітей Кегичівської РДА, Кегичівського районного відділу ДРАЦС та відділу державної 

виконавчої служби відбулася правова година на тему: «Стабільність Конституції - 



27 
 

стабільність держави». В ході проведення обговорили проекти змін до Конституції та 

реформи, що відбуваються в державі. 

Крім того протягом звітного періоду: 

29.05.2018 року директор Первомайського місцевого Центру взяла участь у засіданні 

колегії Близнюківської РДА. 

31.05.2018 року представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» взяла участь у 

засіданні сесії Первмоайської міської ради Харківської області. 

 

 

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, протягом звітного 

періоду Центром були розроблені буклети, з метою роз’яснення актуальних правових 

питань, на наступні теми:  «Місце відкриття спадщини», «Поділ спільного майна 

подружжя»: 
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Під час усіх правопросвітницьких заходів працівники Первомайського МЦ поширювали 

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

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

05.04.2018 р. -  у Кегичівській селищній раді. 

 
11.04.2018 – у Катеринівській сільраді Сахновщинського району 

15.05.2018 – у Кегичівській центральній районній бібліотеці 

   

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): 

01.06.2018 року в Лозівській районній газеті «Голос Лозівщини» № 47-48, розміщено 

інформацію про проведення, на виконання проекту «Я маю право!», заходу центру – 

міського правового квесту: 

 

 
 Крім того, проведені центром  заходи постійно  висвітлюються на офіційній сторінці 

центру у соціальній мережі Фейсбук. 
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1.1.8. Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення 

громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах 

життя (кількість запланованих  заходів – 12): 

 

05.04.2018 року на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  статтю на тему : «Порядок 

розлучення з громадянами іноземних держав»   

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?limitstart=30  

26.04.2018 р. на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  статтю на тему : «Соціальна 

допомога особам, які не мають права на пенсію»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5488:2018-04-

26-12-13-03&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109  

26.04.2018 р. на веб-сайті Кегичівської РДА розміщено інформацію на тему «Порядок 

оцінювання вартості земельної ділянки»: 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1933-poryadok-provedennya-

otsinyuvannya-vartosti-zemelnoji-dilyanki  

14.05.2018 на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  статтю на тему : «Участь  батьків 

у додаткових витратах на дитину»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5557:2018-05-

14-07-38-42&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109  

18.05.2018 р. на сайті Барвінківської РДА розміщено інформацію «Отримання земельноi 

дiлянки для ведення особистого селянського господарства»: 

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

24.05.2018 р. на сайті Барвінківської РДА розміщено інформацію «Порядок встановлення 

інвалідності» 

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

24.05.2018 р. на сайті Близнюківської РДА розміщено статтю на тему «Легалізація 

самобуду»:  http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/58659  

29.05.2018 р. на сайті  Сахновщинської РДА  розміщено  статтю на тему : «Стягнення 

боргу за розпискою»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5614:2018-05-

29-11-39-47&catid=219:c-&Itemid=240  

29.05.2018 р. на сайті  Первомайської РДА  розміщено  статтю на тему : «Право 

громадян на доступ до інформації»: 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4753%3A2018-05-31-13-44-

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

31.05.2018 р. на сайті  Кегичівської РДА  розміщено  статтю на тему : «Доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту в бюро правової допомоги»: 

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

07.06.2018 року на сайті  Лозівської РДА  розміщено  статтю на тему : «Заміна сторін у 

договорі оренди земельної ділянки: підстави, порядок, наслідки»: 

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/59095  

11.06.2018 року  на сайті  Близнюківської РДА  розміщено  статтю на тему: 

«Відповідальність за затримку у проведенні розрахунку та видачі трудової книжки 

працівника при звільненні»: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/1388/59187   

18 червня 2018 року на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю на тему: «Стягнення 

боргу померлої особи» 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2097-styagnennya-borgu-pomerloji-

osobi 

 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?limitstart=30
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5488:2018-04-26-12-13-03&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5488:2018-04-26-12-13-03&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1933-poryadok-provedennya-otsinyuvannya-vartosti-zemelnoji-dilyanki
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/1933-poryadok-provedennya-otsinyuvannya-vartosti-zemelnoji-dilyanki
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5557:2018-05-14-07-38-42&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5557:2018-05-14-07-38-42&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2018/zem%20dilanka.pdf
http://barvinkove-rda.gov.ua/Publik%20new/2018/invalidnist.pdf
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/58659
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5614:2018-05-29-11-39-47&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5614:2018-05-29-11-39-47&catid=219:c-&Itemid=240
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4753%3A2018-05-31-13-44-47&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4753%3A2018-05-31-13-44-47&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4753%3A2018-05-31-13-44-47&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/59095
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/1388/59187
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2097-styagnennya-borgu-pomerloji-osobi
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2097-styagnennya-borgu-pomerloji-osobi
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27.04.2018 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію Первомайського 

МЦ на тему «Підстави розірвання договору оренди землі». 

16.05.2018 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію Первомайського 

МЦ на тему «Доступ до публічної інформації» 

25.05.2018 року у ефірі Лозівської телерадіокомпанії вийшов репортаж про проведення 

Первомайським місцевим центром міського правового квесту «Лозівські школярі стали 

учасниками правового квесту». 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yQq8QV42sWQuoTZR8VcBjgR8OJaTbA-H 

25.05.2018 року у ефірі телерадіокомпанії «Сігма» вийшов репортаж про проведення 

Первомайським місцевим центром міського правового квесту «У Лозовій для школярів 

провели правовий квест»! 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p3_a2oIjoWLE8gCuTp8ToSERtkta_jeq 

19.06.2018 року в ефірі Лозівської радіокомпанії «Терра» відбулось інтерв’ю з 

директором Первомайського місцевого центру з надання БВПД Шевченко І.М. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cy3PmfboPX3x0h61L-5-1wEZBUbzun_-  

26.06.2018 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено виступ «Про місцевий 

референдум і місцеві ініціативи»  

 

19 травня 2018 року в Близнюківській районній газеті «Нове життя» в № 20 

опубліковано інформацію відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» «Домашньому 

насильству – ні!»:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yQq8QV42sWQuoTZR8VcBjgR8OJaTbA-H
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p3_a2oIjoWLE8gCuTp8ToSERtkta_jeq
https://drive.google.com/drive/folders/1Cy3PmfboPX3x0h61L-5-1wEZBUbzun_-
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У Лозівській інформаційній газеті "Слово Інфо" від 04.04.2018 № 1 розміщено 

інформацію про діяльність Первомайського місцевого центру - "Правова допомога поруч": 

 
 

16.06.2018 року в Сахновщинській районній газеті «Колос» опубліковано статтю 

«Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки»: 
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У Кегичівській районній газеті від 30.06.2018 року № 53 опубліковано статтю «Права і 

обов’язки сторін за кредитним договором»: 
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1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість запланованих  заходів – 

1): 

19.04.2018 року працівниками відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено семінар – навчання на тему: «Основні зміни в процесуальному законодавстві 

України», за участі юриста Сахновщинського районного воєнного комісаріату Онищенко 

О., юриста Сахновщинського РЦСССДМ Ряшко Д., юриста Сахновщинського КЗОЗ 

"Сахновщинська ЦРЛ" Кунашенко М., юриста Сахновщинської РДА Харченко Г., юриста- 

спеціаліста Сахновщинської районної ради Півень А. Учасників заходу ознайомлено з 

основними новелами процесуального законодавства з якими майже кожен юрист зіткнувся 

з моменту набрання законної сили Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». 
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1.1.12. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість запланованих  виїздів – 22): 

19.04.2018 року в приміщенні Закутнівської сільради Первомайського району працював 

мобільний консультаційний пункт Лозівського бюро правової допомоги. 

19.04.2018 року працював мобільний консультаційний пункт Кегичівського бюро в 

приміщенні Мажарської сільської ради Кегичівського району. 

  
23.04.2018 року працював мобільний консультаційний пункт відділу «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» в приміщенні Сахновщинської селищної ради 

24.04.2018 року В приміщенні Плисівської сільської ради Лозівського району працював 

мобільний консультаційний пункт Первомайського МЦ. 

 
25.04.2018 працював мобільний консультаційний пункт Кегичівського бюро в 

приміщенні Медведівської сільської ради Кегичівського району. 

26.04.2018 року в Григорівській сільській раді Барвінківського району Харківської 

області працював мобільний консультаційний пункт Барвінківського бюро правової 

допомоги. 
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26.04.2018 року в приміщенні Башилівської сільської ради Близнюківського району 

Харківської області працював мобільний консультаційний пункт. 

03.05.2018 року працював мобільний консультаційний пункт в Грушинській сільській 

раді Первомайського району Харківської області. 

11.05.2018 року мобільний консультаційний пункт Барвінківського бюро правової 

допомоги працював у Іллічівській сільській раді Барвінківського району.  

 
21.05.2018 року мобільний консультаційний пункт Центру працював у приміщенні 

Кінненської сільської ради Лозівського району. 

22.05.2018 року відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» проведено виїзний 

прийом громадян в приміщенні Багаточернещинської сільської ради Сахновщинського 

району. 

23.05.2018 року працював мобільний консультаційний пункт в Павлівській сільській раді 

Кегичівського району Харківської області 

 
29.05.2018 року мобільний консультаційний пункт Близнюківського бюро правової 

допомоги працював у Самійлівській сільській раді Близнюківського району. 

30.05.2018 року працював мобільний пункт консультування в Олійниківській сільській 

раді Сахновщинського району. 

04.06.2018 року працював мобільний пункт консультування у приміщенні Гаврилівської 

сільської ради Барвінківського району. 
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12.06.2018 року працював мобільний пункт консультування Сахновщинського бюро у 

приміщенні Володимирівської сільської ради Сахновщинського району. 

19.06.2018 року працював мобільний пункт консультування Первомайського МЦ у 

приміщенні Надеждівської сільської ради Лозівського району. 

19.06.2018 року працював мобільний пункт консультування в Великобучківській 

сільській раді Сахновщинського району.  

19.06.2018 року проведено виїзний прийом громадян у приміщенні Берестівської 

сільської ради Близнюківського району. 

21.06.2018 року працював мобільний пункт консультування Близнюківського бюро в 

приміщенні Вишневої сільської ради Близнюківського району. 

20.06.2018 року працював мобільний консультаційний пункт в Олексіївській сільській 

раді Первомайського району. 

26.06.2018 року здійснено виїзний прийом громадян в приміщенні Слобожанської 

селищної ради Кегичівського району (5). 

26.06.2018 року працював мобільний консультаційний пункт в приміщенні 

Великокомишуваської сільської ради Барвінківського району. 

 

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

Представники Первомайського місцевого центру надавали адресну правову допомогу 

особам з обмеженими можливостями пересування 21.05.2018 р., 25.05.2018 р. 

 

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): 

11.04.2018 року представники відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

здійснили виїзд до Катеринівської сільської ради Сахновщинського району. В приміщенні 

сільської ради проведено прийом громадян та надано роз’яснення з питань земельного 

права (приватизація землі, отримання кадастрового номеру на землю, встановлення меж 

земельних ділянок). 

 
04.06.2018 року, на виконання Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню Лозівського району на 2018-2020 роки, у приміщенні Миролюбівської сільської 

ради Лозівського район проведено спільний прийом громадян першим заступником голови 

Лозівської РДА та начальником відділу правової інформації та консультацій 

Первомайського місцевого центру. 

У Слобожанській селищній раді 26 червня 2018 року представники відділу «Кегичівське 

бюро правової допомоги» в рамках роботи мобільного консультаційного пункту провели 

прийом громадян з питань захисту земельних та інших прав. 
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1.1.15. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

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

запланованих  заходів – 6): 

03.04.2018 року в приміщенні відділу « Близнюківського бюро правової допомоги» 

начальник відділу спільно з інспектором Близнюківського РС з питань пробації та 

представником Близнюківського районного ЦСССДМ провели семінар для осіб, які 

перебувають на обліку в секторі пробації на тему: «Закон про протидію домашнього 

насильства в дії». Під час семінару його учасники дізналися про значення і зміст понять 

«домашнє насильство», «профілактичний облік», «кривдник». Окремо увагу присутніх 

зосереджено на інформації про форми насильства та суб’єктах, які здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству, їх повноваженнях, описі 

спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству. 

 
13.04.2018р. відділом «Кегичівське бюро правової допомоги» у Кегичівському 

районному секторі з питань пробації для осіб, які перебувають на обліку, проведено лекцію 

на тему "Відновлення документів, які посвідчують особу". Присутнім роз'яснено алгоритм 

дій особи, в разі втрати нею паспорта громадянина України, в разі викрадення документа, 

що посвідчує особу, доведено до відома перелік документів, які необхідно надати до 

міграційної служби та терміни видачі нового паспорта 

07.05.2018 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» спільно з 

начальником Барвінківського районного відділу з питань пробації проведено семінар з 

особами що перебувають на обліку відділу на тему: "Порядок оформлення спадщини". 

 
07.05.2018 року в приміщенні Первомайського міськрайонного відділу з питань пробації 

представник відділу «Лозівське бюро правової допомоги» провела семінар на тему 

«Доступ до сервісів Мін'юсту в бюро правової допомоги» із особами, які перебувають на 

обліку. Учасників заходів проінформовано про те, що у бюро правової допомоги кожен 

може отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції: державних реєстрів (в 

т.ч. отримання інформації з державних реєстрів, запит на вчинення реєстраційних дій), 

інформаційних систем (пошук законодавчих документів; зразків (шаблони) документів); 
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системи "електронний суд" (сплата судового збору онлайн; інформація щодо стадій 

розгляду судових справ, доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень); є також 

можливість отримати електронний цифровий підпис тощо. 

21.05.2018 року в Лозівському міськрайонному відділі з питань пробації, на виконання 

укладеної угоди про співпрацю, представник Первомайського місцевого центру з надання 

БВПД з неповнолітніми, які перебувають на обліку відділу пробації, провів бесіду 

«Реалізація прав неповнолітніх". Учасникам заходу роз'яснили, що неповнолітні мають 

право працювати за трудовим договором за згодою батьків з 16 років, при цьому маючи 

скорочену тривалість робочого часу, збільшену тривалість відпустки та інші трудові 

"пільги". Присутнім були доведені до відома й інші права - на самостійне розпорядження 

своїм заробітком, на звернення за допомогою у разі порушення своїх прав або домашнього 

насильства тощо. 

 
19.06.2018 року начальником відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» 

проведено правову бесіду з особами, що перебувають на обліку в Сахновщинському відділі 

з питань пробації на тему: «Реєстрація місця проживання». 

 

 

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

12.04.2018 року в смт. Близнюки проведено вуличне інформування. 

06 квітня 2018 року працівники Сахновщинського бюро провели вуличне інформування 

 
09 травня 2018 року представниками Первомайського місцевого центру з надання 

БВПД, під час святкування Дня Перемоги було проведено вуличне інформування жителів 

міста Лозова, під час якого було розповсюджено буклети « Я маю право». 
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17.05.2018 року працівниками Сахновщинського бюро проведено вуличне 

інформування. 

17 травня 2018 року поблизу Кегичівської селищної ради проведено вуличне 

інформування. 

 
25 травня 2018 року, в день останнього дзвоника на території Кегичівського ліцею 

проведено вуличне інформування. 

 

 

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 – 12): 

11.04.2018 року з вихованцями дитячого садочка Катеринівського НВК  

Сахновщинської районної ради проведено казкову правову вікторину на тему: 

«Захищаємо права казкових героїв». 

18.04.2018 року представник відділу Лозівське бюро правової допомоги» провела 

правову годину з  учнями  Ржавчицького НВК Первомайської районної ради на тему:  «Діти 

та їх права». Дітям роз’яснено, що основним міжнародним документом, який регулює 

відповідне питання є Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. В українському 

законодавства основними правовими документи з цього питання є – Конституція України, 

Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс 

України. Серед загальних прав дитини, які гарантуються міжнародним та національним 

законодавством, як правило виділяють наступні: право на життя; право на охорону здоров'я  

допомогу;  право на безпечні умови для життя і здорового розвитку;  право на ім'я та 

громадянство; право на рівень життя, достатній для фізичного, інтелектуального, 
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морального, культурного, духовного і соціального розвитку;  право на вільне 

висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної 

суспільної активності, право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них 

та право на піклування батьків; право на освіту. По закінченню правової години всім 

учасникам заходу були надані  буклети «Я маю право!» 

 
24.04.2018 року головним спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги»  

спільно з начальником служби у справах дітей Кегичівської РДА та начальником 

Кегичівського ЦСССДМ проведено лекцію на тему «Правовий захист від насильства» у 

Медведівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з учнями 9 класів. Під час заходу роз'яснено суть поняття 

насильства, його види. Дітям розповіли про те, як можна захистити себе від насильства, 

свою гідність і свої права в правовому полі. Учні активно приймали участь в обговоренні 

отриманої інформації. 

 
25.04.2018 року представники Первомайського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, з метою виконання угоди про співпрацю Центру 

з управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради реалізації проекту "Я маю 

право!" провели із учнями 10 класу Панютинської загальноосвітньої школи № 1 проведено 

бесіду "Мої права і обов'язки". Присутнім доведені до відома основні права і обов'язки 

людини і громадянина згідно Конституції України, роз'яснено роль міжнародного права у 

сфері захисту прав людини, оглянуті основні міжнародно-правові угоди з цього питання, 

зокрема, Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенцію ООН 

про права дитини. 

25 .04. 2018 року, у Верхньосамарській ЗОШ Близнюківської районної ради начальником 

відділу «Близнюківське бюро правової допомоги», спільно з представниками районного 

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

Близнюківської РДА, провели заняття на тему: «Від безвідповідальності до злочину один 

крок», в ході якого учнів ознайомлено зі змістом понять «відповідальність» і "обов'язок», 
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видами відповідальності неповнолітніх. Діти навчилися розрізняти проступки залежно від 

ступеня тяжкості й розуміти, яка настає відповідальність за них, а також дізнались про те, 

як можливо захисти свої права. 

 
03.05.2018 року заступником начальника відділу «Лозівське бюро правової допомоги» 

спільно з представником Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ст. інспектором 

ювенальної превенції Сало О.А. проведено правову годину з учнями старших класів 

Грушинського НВК на тему : «Права та відповідальність неповнолітніх».  

10.05.2018 року представниками Первомайського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, з метою виконання угоди про співпрацю Центру 

з Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради, в рамках реалізації проекту 

"Я маю право!" проведено правопросвітній захід у Лозівській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 11 Лозівської міської ради Харківської області. Із учнями 10 класу проведено 

бесіду на тему "Міжнародний захист прав людини". Присутнім доведені до відома основні 

права і обов'язки людини і громадянина, роз'яснено роль міжнародного права у сфері 

захисту прав людини, оглянуті основні міжнародно-правові угоди з цього питання, зокрема, 

Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенцію ООН про права 

дитини. 

 
11.05.2018 року у Кегичівському ліцеї начальник відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги» Зінченко В.Б. разом із начальником Кегичівського районного відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Харківській області Прищепою І.В. провели правову дискусію з учнями 8 класу на 

тему "Ми - майбутнє своєї країни". Під час заходу учні розповідали про своє бачення 

країни в майбутньому. Для одних Україна майбутнього – це розвинута та забезпечена 

держава, яку поважають та цінують. Інші уявляли Україну майбутнього місцем, де люди 

почувають себе вільними та у безпеці. Де всюди, в мегаполісі, маленькому містечку чи на 

селі можна не боятися крадіїв та хуліганів. Але всі учасники заходу дійшли висновку, що 

майбутнє України - це правова держава, яка спроможна забезпечити громадянам захист їх 
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прав, в якій всі жителі матимуть можливість реалізувати свої законні інтереси. Під час 

заходу учнів ознайомлено із загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я 

МАЮ ПРАВО!», що реалізується з метою підвищення рівня юридичної грамотності 

українців та формування нової правової культури в суспільстві. 

16 .05.2018 року відділ «Барвінківське бюро правової допомоги»  спільно з 

представниками відділу освіти Барвінківської РДА провів бесіду «Права, законні інтереси і 

обов’язки громадянина в Україні» з учнями 10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Барвінкове. 

 
23.05.2018 року начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги», з 

метою популяризації правових знань та формування правової культури серед учнівської 

молоді, провела правовий брейн-ринг «Правова мозаїка» – з учнями 9 класів Сугарівського 

ЗОНЗ. Учасників заходу було проінформовано про проект Міністерства юстиції «Я маю 

право!». 

06 .06.2018 року начальником відділу «Близнюківське бюро правової допомоги», 

спільно з провідним інспектором відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської РДА 

проведено правову гру «Подорож в країну права» з вихованцями табору денного 

перебування «Самоцвіт» Самійлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Близнюківського району. Під час 

спілкування з дітьми представник бюро розповіла про професію юриста, роз’яснила окремі 

положення Конвенції про права дитини та Конституції України, акцентувала увагу на 

необхідності знати свої права та розуміти свої обов’язки. Під час гри маленькі вихованці із 

захопленням пригадували героїв відомих казок, які порушували права людини, надавали свої 

відповіді на вирішення життєвих ситуацій. 

 
21.06.2018 року з нагоди святкування Дня Конституції України та з метою формування 

активної громадської позиції учнівської молоді, виховання правової культури та правової 

свідомості учнів відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» за участі 

представників Сахновщинського РВ ДРАЦС Головного територіального управління 
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юстиції у Харківській області організовано та проведено правову вікторину «Я маю право!» 

для дітей, які відпочивають у ДЗОЗ «Лісовичок». Правова вікторина складалася з декількох 

турів: «Правознавча бліц – розминка», «Інтелектуальний штурм», «Чорний ящик», 

«Правова пантоміма», «Вправні художники». Під час проведення правової вікторини 

поширено буклети "Твої права - твій захист". 

 

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

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

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

укладення меморандумів про співпрацю (зокрема, із централізованими бібліотечними 

системами) (кількість укладених меморандумів – 2): 

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю:  

- з Кегичівською централізованою бібліотечною системою; 

- з Барвінківською 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): 

15.05.2018 року в приміщенні Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості з 

нагоди відзначення Міжнародного Дня сім’ї відбулося засідання круглого столу «З вірою в 

серці, з любов’ю до дитини» на тему: «Права та обов’язки батьків та дітей». У засіданні 

взяли участь заступник голови Близнюківської РДА Олена Ляпкало, начальник 

Близнюківського бюро правової допомоги, представники служби у справах дітей 

Близнюківської РДА, Близнюківського РС з питань пробації, Близнюківського РЦСССДМ, 

Близнюківського відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській області. Також до участі в 

круглому столі були запрошені прийомні батьки та батьки-вихователі. 

Під час засідання обговорювали питання: прав та обов’язків батьків та дітей, вплив 

сімейного та шкільного виховання, оточуючого середовища, громади на розвиток дитини та 

формування її життєвих цінностей, а також які пільги передбачені законодавством для 

дітей, що мають особливий статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, субвенції на придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа, що 

перебувають на квартирному обліку та потребують житла та порядок його отримання. 

 
22.05.2018 у приміщені відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено 

круглий стіл на тему: «Малозабезпечені сім’ї: проблеми, шляхи вирішення» - за участі 

представників Кегичівської селищної ради, управління соціального захисту, служби у 

справах дітей РДА, Кегичівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
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Кегичівського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області. Обговорили причини 

виникнення неповної сім'ї в сучасному суспільстві, основні напрями вирішення проблем 

неповної сім'ї, основи соціальної роботи з сім'єю та пріоритетні напрямки соціальної 

політики держави у наданні допомоги малозабезпеченим сім'ям.  

15.05.2018 року в приміщенні ГО  «УТОС» відбулось організоване представниками 

центру  засідання  круглого столу на тему :« Актуально про субсидії і не лише про них»   за 

участі заступника начальника Управління праці та соціального захисту населення Лозівської 

міської ради , представників громадських  організацій міста та всіх бажаючих  дізнатись   

про зміни  в чинному законодавстві щодо   порядку призначення субсидій  та отримати 

відповіді  спеціалістів   на  питання з цим пов’язані. 

 
20.06.2018 року в приміщенні служби у справах дітей Первомайської РДА, за участі 

представника відділу «Лозівське бюро правової допомоги», районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення Первомайської 

РДА, проведено засідання круглого столу «Правове регулювання протидії домашньому 

насильству» 

27.06.2018 року в приміщенні Сахновщинської РДА Харківської області відбулося 

засідання «круглого столу» на тему: «Конституція України – надійний гарант прав і свобод 

людини». З вітальними словами виступили заступник голови Сахновщинської районної ради 

та начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» Первомайського МЦ, 

котрі говорили про шляхи реалізації Основного Закону України на теренах Сахновщинського 

району, зауважили, що втілення в життя Конституції насамперед залежить від високого рівня 

правосвідомості кожного із жителів країни, працівників різних установ та службовців різних 

рівнів і напрямків роботи. У бесіді кожен учасник «круглого столу» висловив власні думки 

та погляди щодо виконання основних засад Конституції, обговорено процес втілення нових 

реформ, яким нині йде Україна. Після виступів відбулось обговорення почутого, а в процесі 

дискусії кожен міг висловити свою думку про дію законів в Україні та значення Конституції, 

знайти підтримку чи навпаки, критику висловленим баченням. 
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27 .06.2018 року за участю предствників Міжрайонного відділу державної виконавчої 

служби по Барвінківському, Борівському, ізюмському районах та по місту Ізюм, відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Харківській області, Барвінківського 

районного відділу з питань пробації у приміщенні відділу «Барвінківське бюро правової 

допомоги» проведено круглий стіл на тему: "Актуальні зміни в законодавстві. Сервіси 

Мінюсту". 

 

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 «Місцеві ініціативи та інші форми реалізації безпосередньої  демократії у громадах», 

які поширено серед 8 органів місцевого самоврядування Барвінківського району, 18 органів 

місцевого самоврядування Лозівського району, 11 органів місцевого самоврядування 

Первомайського району. 

 

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

дистанційних пунктів доступу до БПД. 

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

(в т.ч. за допомогою Скайп-зв’язку) (кількість працюючих пунктів доступу - 52): 

03.04.2018, 11.06.2018 року В приміщенні військової частини А-3010, на виконання 

Меморандуму, укладеного між Координаційним центром з надання правової допомоги та 

Міністерством оборони України від 11.12.2017 року, за попередньо узгодженим графіком 

працював #дистанційний_пункт_доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

04.04.2018 року дистанційний пункт доступу до БПД працював у територіальному центрі 

соціального обслуговування Первомайської міської ради. 

05 .04.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в Кегичівському 

районному секторі пробації. 

06.04.2018, 15.05.2018 р.  у Лозівському центрі зайнятості працював дистанційний пункт 

доступу до БПД. 

11.04.2018 р. у Кегичівському ЦНАП працював дистанційний пункт доступу до БПД 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83?source=feed_text
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13.04.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД у службі у справах дітей 

Сахновщинської РДА. 

16.04.2018 р. дистанційний пункт працював у Кегичівському тер центрі  соціального 

обслуговування. 

 
17.04.2018 року дистанційний пункт працював у Сахновщинському  секторі з питань 

пробації. 

17.04.2018, 13.06.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД у 

Близнюківському РС з питань пробації. 

25.04.2018, 14.05.2018, 07.06.2018 року працював дистанційний пункт доступу у 

Барвінківському районному центрі зайнятості. 

02.05.2018 року забезпечено діяльність дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги відділу "Лозівське бюро правової допомоги" - в Первомайському РС 

ГУДМС України в Харківській області. 

02.05.2018, 14.06.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в 

Сахновщинському районному центрі зайнятості. 

 
04.05.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в Кегичівському 

районному центрі зайнятості. 

08.05.2018 р. дистанційний пункт працював у Кегичівському районному центрі 

соціальних служб для сім ‘ї, дітей та молоді. 

11.05.2018 року у приміщенні управління праці та соціального захисту Первомайської 

РДА працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу "Лозівське бюро правової 

допомоги". 

11.05.2018 р. працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» у ЦНАП Сахновщинської РДА. 
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14.05.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в Близнюківському 

районному центрі зайнятості. 

16.05.2018 року у архівному відділі Кегичівської РДА працював дистанційний пунтк 

доступу до БПД. 

     17.05.2018 року у ГО «Лозівська первинна територіальна організація «УТОГ» працював 

дистанційний пункт доступу до БПД Первомайського місцевого центру.  

22.05.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Близнюківське 

бюро правової допомоги» у Близнюківському територіальному центрі соціального 

обслуговування. 

  
23.05.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД у відділення денного 

перебування територіального центру соц.. обслуговування Лозівської РДА (6). 

23.05.2018 року у Барвінківському районному відділі з питань пробації працював 

дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Барвінківське бюро правової допомоги» 

06.06.2018 року у приміщенні управління праці та соціального захисту Первомайської 

міської ради працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу "Лозівське бюро 

правової допомоги". 

06.06.2018 року у приміщенні Барвінківського територіального центру соціального 

обслуговування працював дистанційний пункт доступу до БПД відділу «Барвінківське бюро 

правової допомоги» 

07.06.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в управлінні праці та 

соціального захисту Кегичівської РДА. 

08.06.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД в управлінні праці та 

соціального захисту Сахновщинської РДА. 

12.06.2018 року дистанційний пункт доступу до БПД працював у приміщенні служби у 

справах дітей Кегичівської РДА. 
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12.06.2018 року в приміщенні Близнюківського відділу ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській 

області за адресою: вул. Незалежності буд.39 смт. Близнюки Харківської області працював 

дистанційний пункт доступу 

15.06.2018 року в приміщенні Лозівської первинної територіальної спілки українського 

товариства сліпих працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

15.06.2018 року дистанційний пункт доступу до БПД працював у секторі державної 

реєстрації Кегичівської РДА. 

22.06.2018 року працював дистанційний пункт доступу до БПД Сахновщинського бюро 

у приміщенні ГО «Спілка учасників АТО Сахновщинського району». 

26 .06.2018 року в приміщенні управління соціального захисту населення Близнюківської 

РДА працював дистанційний пункт доступу до БПД. 

   

За графіком, впродовж звітного періоду громадяни мали можливість отримати безоплатну 

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

Олексіївською, Верхньосамарською, Олександрівською, Бурбулатівською сільськими 

бібліотеками Близнюківського району, Парасковіївською, Новопарафіївською та 

Слобожанською сільськими бібліотеками Кегичівського району, Іллічівською сільською 

радою Барвінківського району, Аполонівською бібліотекою Сахновщинського району,  

Сахновщинською (11.04.2018), Барвінківськими  центральною районною та дитячою  

бібліотеками, Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками Лозівського району, 

Артільною, Чернігівською (20.04.2018), Царедарівською сільськими радами Лозівського 

району, Первомайською центральною міською бібліотекою, Первомайським міськрайонний 

центром зайнятості, Олексіївською, Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського 

району, Барвінківським районним ЦСССДМ. 
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1.3.2. Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України (за потреби): 

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

умови для надання населенню доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.  

 

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

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

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

РЦ та начальника ГТУЮ за графіком не проводились. 

 

 

 

 

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

БПД. 

1.4.1. Аналіз статистичних показників 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  .  

 

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. 

30.05.2018 року в приміщенні Лозівської міжрайонної юридичної консультації ХОКА 

проведено семінар з адвокатами, які надають БВПД на тему:”Порядок розрахунку 

винагороди адвоката за надання БВПД та здачі актів” 

 

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 

 

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  вивчено рівень задоволеності клієнтів  центру які зверталися за отриманням 

безоплатної  правової допомоги протягом звітного періоду.  Також за результатами звернень  

узагальнено потреби клієнтів, які звертались за отриманням БВПД: 
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1.4.14. Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу 

адвокатів, які надають БВПД (за потреби) : 

 За результатами проведення ІХ конкурсу адвокатів 5 адвокатів успішно пройшли 

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

допомогу. 

 Протягом звітного періоду двоє адвокатів виявили бажання взяти участь у Х конкурсі 

адвокатів, які надають БВПД. Також проведено аналіз потреби у залученні адвокатів для 

надання БВПД на території, на яку поширюється діяльність Центру. 

  

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

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

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

Центром постійно  аналізується стан оскарження дій адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу клієнтам Первомайського МЦ. 

 

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 червні 2018 року проведено моніторинг 

якості надання БППД працівниками бюро правової допомоги Первомайського місцевого 

центру. 

 

1.4.19. Проведення навчальних заходів для адвокатів з питань застосування 

стандартів якості по ЦАС (Кількість заходів – 1) : 
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11.04.2018 року проведено робочу зустріч з адвокатами, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу та уклали контракти з Центром на тему: “Стандарти якості надання БВПД 

по ЦАС. Ведення адвокатського досьє.” 

24.04.2018 року проведено робочу зустріч з адвокатами, які мають намір залучитися до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до наказу Міністерства 

юстиції України від 17.04.2018 року № 1335/7 “Про проведення конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги” на тему: 

“Проведення конкурсу з відбору адвокатів, які мають намір залучитися для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Стандарти якості надання БВПД ”; 

 

 

 

 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

Завдання 2.1: Розвиток людських ресурсів системи БПД 

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

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

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

позитивного досвіду (кількість  навчань – 1): 

17.05.2018 начальник відділу право просвітництва Первомайського МЦ взяв участь у 

робочій зустрічі з Комунікатором Регіонального центру у Луганській та Харківській 

областях. 

25-26  травня 2018 року представники Первомайського центру з надання БВПД взяли 

участь у тренінгу «Доступна та якісна правова допомога в Україні» для працівників центрів з 

розвитку навичок роботи з вразливими групами клієнтів системи БВПД. 

18.06.2018 р. начальник відділу організації надання БВПД взяла участь у семінарі з питань 

визначення розміру винагороди та розміру відшкодування витрат адвокатам, які надають 

БВПД, що відбувся в приміщення РЦ. 

 

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): 

11.04.2018 р. представники Центру взяли участь у семінарі для працівників і адвокатів 

системи БВПД «Правова допомога ВПО, біженцям, особам без громадянства в контексті 

стандартів якості надання БПД» на базі Харківської МРКП.. 

24.05.2018 р. представники Центру взяли участь у тренінгу «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні» на базі правового клубу «Правокатор» в м. Харків. 

30-31 травня представник відділу представництва взяла участь у дводенній конференції 

«Громадські центри сприяння доступу до правосуддя: міжнародний досвід та можливості для 

України», в м. Київ за програмою USAID «Нове правосуддя». Конференція проводилась з 

метою ознайомлення українських партнерів з міжнародним досвідом створення і 

функціонування громадських центрів правосуддя - незалежних організацій, які надають 

громадянам повний комплекс правових послуг та сприяють вирішенню окремих проблем 

громади через налагоджену співпрацю широкого кола зацікавлених осіб. 

   30 травня 2018 року представники  Первомайського центру з надання БВПД взяли участь 

у заході у форматі brainstorn #ЧужихДітейНеБуває, на базі правового клубу «Правокатор» в 

м. Харків. 

   15 червня 2018 року директор Первомайського місцевого центру з надання БВПД взяла 

участь у навчальному тренінгу для працівників системи безоплатної правової допомоги, які 
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створюють та оновлюють правові консультації в довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій «WikiLegalAid» на базі правового клубу «Правокатор» в м. Харків. 

 

2.1.3. Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів) 

(кількість  заходів  – 1): 

Інформацію про інститут громадських радників поширено на сторінці Центру в Facebook: 

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

 

Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ: 

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

кваліфікації (кількість  – 1): 

Центром надано 4 пропозиції щодо участі працівників Центру у навчальних заходах, які 

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

звітного періоду. 

 

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

(кількість  – 1): 

На сторінці Центру в Facebook поширено інформацію про діяльність мережі правових 

клубів «Правокатор», створених у МРКП: 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2087110028229788  

 

Завдання 2.3: Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid»: 

2.3.1. Складання та розміщення в встановленому порядку юридичних консультацій на 

основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових консультацій 

"WikiLegalAid" (кількість завантажених консультацій – 1): 

Протягом звітного періоду на платформі розміщено на платформі нову консультацію на 

тему «Порядок ведення трудової книжки фізичною особою-підприємцем»  

 

2.3.3. Редагування та підтримка в актуальному стані інформаційних розміщень 

"WikiLegalAid" (кількість оновлень – 3): 

Протягом звітного періоду щомісячно здійснювалась підтримання в актуальному стані 

раніше розміщених працівниками Центру в довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій.  

 

 

[3.] Децентралізація системи БПД. 

 

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

управлінських рішень 

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

Щоп’ятниці проводяться скайп-наради директорів МЦ та директора РЦ у Луганській та 

Харківській областях.Засідання керівної  ради – не проводилось 

 

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 I квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової 

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

10.04.2018 року. 

 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2031894823751309
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2087110028229788
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3.1.3. Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань організації 

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

прийняття управлінських рішень (кількість – 2): 

Робочі наради працівників центру проведено 25.04.2018, 30.05.2018, 18.06.2018. 

 

Завдання 3.2: Моніторинг діяльності центрів БПД 

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

допомоги (кількість заходів – 1): 

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

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

основними напрямами діяльності.  За результатом аналізу визначено пріоритетні напрямки 

цієї роботи по відділах Центру (бюро) у ІІІ кварталі 2018 року.  

 

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

покращення роботи (кількість аналітичних заходів – 1): 

Проведено  перевірку своєчасності та ефективності виконання Центром плану у ІІ квартал 

2018 року стосовно проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів, виїзних 

прийомів.  

 

3.2.6. Аналіз ефективності використання МЦ бюджетних коштів, виявлення 

додаткових потреб (кількість аналітичних заходів – 3): 

Центром щомісячно аналізується ефективність використання бюджетних коштів та  

виявлення додаткових потреб. 

 

Завдання 3.3: Управління людськими ресурсами 

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

та подання його на затвердження (за потреби): 

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): 

27.04.2018 року, 22.05. 2018  року, 22.06.2018 року  проведено внутрішні навчання 

працівників Первмоайського МЦ (в т.ч. за участі бюро правової допомоги із застосуванням 

Скайп-зв’язку.проведено внутрішні навчання працівників Первмоайського МЦ (в т.ч. за 

участі бюро правової допомоги із застосуванням Скайп-зв’язку) 

. 

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

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

 

Завдання 5.1: Електронний документообіг та кадровий облік. 

5.1.1. Впровадження ПЗ інформаційного управління (електронний документообіг - 

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

(за потреби): 

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

потреби. 
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5.1.2. Навчання персоналу застосування ПЗ інформаційного управління (електронний 

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

основної діяльності) (100 %):  

Відсутня потреба у навчанні, оскільки ПЗ електронного документообігу не 

впроваджувалось. 

 

5.1.3. Впровадження ПЗ управління персоналом (оформлення прийому працівників на 

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

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

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

потреби. 

 

Завдання 5.2: Інноваційні форми доступу до БПД. 

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

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

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю (з Барвінківською та 

Кегичівською централізованими бібліотечними системами), в яких передбачено створення 

дистанційних пунктів доступу по скайп-зв’язку в сільських бібліотеках. 

 

Завдання 5.3: Створення порталу системи БПД. 

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

стані медіамапи (кількість заходів - 1): 

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 5.5: 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 ІІ 

кварталі 2018 року визначено найбільш поширені правові питання клієнтів  Первомайського 

МЦ. На основі цього аналізу сформовано пріоритетні напрями і тематики 

правопросвітницьких заходів Центру у ІІІ кварталі 2018 року. 

 

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 

 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/
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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 01.07.2018 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.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

 

За період з 01 квітня по 30 червня  2018 року Первомайським місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 1401 звернень клієнтів, 1305 особам було надано правову 

консультацію,  96 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 98 рішень 

про надання БВПД та видано 6 доручень адвокатам та винесено  92 накази про призначення 

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

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 

708 638 70 0 

2 Відділ «Барвінківське 

БПД» 

 правової » 

81 80 1 0 

3 Відділ «Близнюківське 

БПД» 

118 115 3 0 

4 Відділ «Кегичівське 

БПД» 

116 109 7 0 

5 Відділ «Лозівське 

БПД» 

150 144 6 0 

6 Відділ 

«Сахновщинське БПД» 

228 219 9 0 

 Разом по МЦ 1401 1305 96 0 

 

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

права 265 (18,9 %), інших питань  208 (14,8%), сімейного 197 (14,1%), житлового 190 

(13,6%), соціального забезпечення 153 (10,9%), спадкового 97 (6,9%), земельного 73 (5,2%), 

договірного права 56 (4%), з питань виконання судових рішень 55 (3,9%), трудового 36 

(2,6%), з неправових питань 35 (2,5%), адміністративного 24 (1,7%), медичного 12 (0,9%) 
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інше цивільне 
19% 

інше 
15% 

земельне 
5% 

спадкове 
7% житлове 

13% 

виконання судових 
рішень 

4% 

договірне 
4% 

трудове 
3% 

неправове 
2% 

адміністративне 
2% 

медичне 
1% 

соціальне 
забезпечення 

11% 

сімейне 
14% 

Розподіл звернень клієнтів за категорією питань 

Чоловіки 
31% 

Жінки 
69% 

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)  - 70  ( 71,4 %), особам з 

інвалідністю – 19  (19,4 %), ветеранам війни  - 6  (6,1 %) та внутрішньо переміщеним особам  

– 3  (3,1 %)  
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

період було: 

 Здійснено 27 виїздів мобільних пунктів ( 25 виїздів – до сільських/селищних рад, 2 

виїзда – на адресну допомогу) та забезпечено діяльність 53 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 115 

осіб, з яких:  59 осіб ( з них адресна допомога – 2 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 55 особи  звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 37 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  25 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 109 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 24  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано  15  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.: 27/60  53/ 55 37 109 15 

2 Первомайський МЦ 6/10 10/19 37 21  7 

3 Відділ «Барвінківське 

БПД» 

 правової » 

4/8 6/4 0 16  0 

4 Відділ «Близнюківське 

БПД» 

4/7 9/6 0 17  2 

5 Відділ «Кегичівське 

БПД» 

4/8 11/6 0 19  2 

6 Відділ «Лозівське БПД» 3//6 8/8 0 16  1 

7 Відділ «Сахновщинське 
БПД» 

6/21 9/12 0 20  3 

 


