ІНФОРМАЦІЙНА
ДОВІДКА
щодо виконання Первомайським місцевим центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
річного плану діяльності на 2018 рік
у IІІ 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

93,9

тис. осіб

1410

км²

м. Первомайський та Первомайський район

45,5

тис. осіб

1200

км²

Близнюківський район

18,4

тис. осіб

1380

км²

Барвінківський район

21,4

тис. осіб

1365

км²

Сахновщинський район

21,0

тис. осіб

1170

км²

Кегичівський район

20,8

тис. осіб

780

км²

ВСЬОГО

221,0

тис. осіб

7305

км²

(від загальної кількості по Харківській
області)

15

%

23

%

Первомайський
місцевий центр

15%

Відношення кількості населення
по районам місцевого центру
з надання БВПД в м. Лозова до
населення області

85%

23%

Первомайський
місцевий центр

Відношення площі, яка охоплена
діяльністю місцевого центру
з надання БВПД в місті Лозова
до площі Харківської області

77%
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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 ІІІ
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 :

4

Узагальнена карта правових потреб населення (відповідно до звернень, які надійшли в
IІІ кварталі до Первомайського МЦ:

1.1.2. Проведення тематичних семінарів, лекцій, круглих столів, зустрічей для
цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів, в т.ч. спільно з ОМС,
ОВВ, іншими установами та організаціями (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 боротьби з торгівлею
людьми, Дню Незалежності України, Дню знань (кількість запланованих заходів – 67):
Відповідно до Плану заходів Центру у ІІІ кварталі 2018 року Центром та його
відділами на виконання цього пункту плану проводили семінари, лекції, зустрічіінформування, бесіди та інші правопросвітницькі заходи із роз’ясненням актуальних
правових питань громад і новин законодавства.
Так, найчастіше у звітному періоді роз’яснювали питання щодо порядку зняття з
реєстрації місця проживання на підставі рішення суду про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням, змін у порядку призначення субсидії,
порядку надання безоплатної правової допомоги, захисту прав дітей, доступу до електронних
сервісів Мін’юсту, щодо профілактики проявів та відповідальності за домашнє насильство,
захисту прав землевласників, а також актуальних питань порядку прийняття і оформлення
спадщини.
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Заходи проводились для соціально вразливих категорій громадян, зокрема, пенсіонерів,
безробітних, інвалідів (в т.ч. для соціальних працівників територіальних центрів соціального
обслуговування, які безпосередньо працюють із соціально вразливою групою населення),
учасників антитерористичної операції, а також для учнівської молоді, громадських
активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, працівників
підприємств і установ, членів громадських організацій.
Значну увагу також було приділено заходам у бібліотеках – із відвідувачами та
працівниками, сільськими бібліотекарями – як осередками освіти, в т.ч. й правової, у
громадах.
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 67 заходів,
зокрема:

04.07.2018 року директор Первомайського
місцевого центру взяла участь у трудових
зборах колективу дошкільного навчального закладу № 10 Лозівської міської ради.
Під час свого виступу вона ознайомила
присутніх із
можливістю отримати
безоплатну первинну та вторинну правову
допомогу, роз'яснила порядок надання такої
допомоги в центрі, а також повідомила, що
в приміщенні центру з надання БВПД є
можливість отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України.
____________________________________
06.07.2018
року
проведено
бесіду
«Актуально про порядок надання без оплатної правової допомоги» з працівниками
відділу надання соціальних допомог управління праці та соціального захисту
Лозівської міської ради. Роз'яснено порядок
надання БПД, а також повідомлено: в яких
випадках розірвання шлюбу може здійнюватись у органах РАЦС, а в яких - за
рішенням суду; порядок звернення до суду
із заявами про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим
приміщенням
_____________________________________
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04.07.2018 року начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги», за участі
представника управління праці та соціального
захисту населення Сахновщинської РДА
провели семінар «Основні зміни в порядку
призначень
субсидії»
для
завідувачів
сільських бібліотек-філій Сахновщинського
району. Присутніх цікавило: хто не має права
на комунальну субсидію, на які послуги і в
якому обсязі поширюється субсидія, про які
зміни в сім’ї необхідно повідомляти в УПСЗН
і чи проводиться перерахунок субсидії при
підвищенні вартості комунальних послуг.
_____________________________

17 та 18 липня 2018 року року
працівниками Лозівського бюро правової
допомоги проведено зустрічі-інформування
«Порядок створення
та
функціонування ОСББ» із жителями
багатоквартирних будинків м. Первомайський. Роз’яснено порядок створення
та функціонування ОСББ, права та
обов’язки ОСББ та власників квартир,
нежитлових приміщень і порядку їх
взаємодії.

_______________________________

12.07.2018 року начальником відділу,
спільно з представником БФ «Право на
захист» в приміщенні управління праці та
соціального захисту населення Сахновщинської
РДА
проведено
зустрічінформування для внутрішньо переміщених
осіб
про
порядок
надання
безоплатної правової допомоги, також
повідомлено, що в приміщенні бюро є
можливість отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України.
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24.07.2018 року в приміщенні відділу
«Сахновщинське бюро правової допомоги»
проведено засідання круглого столу
«Відповідальність за вчинення насильства в
сім’ї». Участь у заході взяли представники
Національної поліції, служби у справах
дітей, районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, відділу ДРАЦС.
В ході засідання обговорили актуальну
проблему домашнього насильства та
відповідальність кривдників, детально
зупинившись на механізмі застосування
термінових захисних та обмежувальних
приписів.
______________________________________________

30 липня 2018 року представниками відділу
«Лозівське бюро правової допомоги»
проведено зустріч-інформування з трудовим
колективом Первомайського Комунального
закладу
охорони
здоров'я
«Центр
первинної медико-санітарної допомоги». В
ході зустрічі повідомлено про основні цілі
та напрями діяльності бюро.

_______________________________________

03.08.2018
року
у
Кегичівському
територіальному
центрі
соціального
обслуговування працівникам та відвідува-чам
терцентру прочитано лекцію "Порядок зміни
імені, прізвища, по батькові фізичної особи".
До відома присутніх доведено: куди
необхідно звертатись, які документи надати
для зміни ім'я, прізвища, по батькові фізичної
особи, підстави для відмови в зміні імені, а
також терміни розгляду заяв.

______________________________________
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10 серпня 2018 року представниками відділу
«Лозівське бюро правової допомоги» в
приміщенні ХАБ – «Комора» проведено
зустріч зі студентською
молоддю м.
Первомайський. В ході зустрічі було обговорено питання корупції в ВУЗах та права
студентів.

Повідомлено про основні методи та засоби
боротьби з корупційними проявами, а також
висвітлено питання відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень. Було
приділено увагу питанням діяльності бюро та
найбільш поширеним правовим питанням, з
якими стикається студентська молодь.
_________________________________________
15 серпня 2018 року начальник відділу
правопросвітництва Первомайського МЦ в
приміщенні Орільського відділення територіального центру соціального облуговування Лозівської РДА провів бесіду "Дії
власника земельної ділянки у разі втрати
Державного акта на право власності на
землю" з відвідувачами установи. Присутнім роз'яснено порядок дій власника, куди
звертатись за вирішенням цього питання, а
також з яких джерел відновлюється
інформація про власника земельної ділянки
в таких ситуаціях.
Окремі заходи були присвячені Всесвітньому Дню боротьби з торгівлею людьми:

26 липня 2018 року в Кегичівській районній
філії Харківського обласного центру
зайнятості спеціалістом відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» проведено
бесіду з особами, що перебувають на обліку
на тему "Всесвітній день боротьби з
торгівлею людьми. Працевлаштування за
кордоном".
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30 липня 2018 року представники Первомайського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь в інформаційній акції, присвяченій
Всесвітньому тижню протидії торгівлі людьми "Розпізнай небезпеку вчасно".
День Державного Прапора України та День Незалежності також був відзначений
окремими заходами:

23.08.2018 року представники Центру
провели інформаційну акцію, присвячену
Дню Незалежності України та Дню Державного Прапора із вихованцями ДНЗ № 10
Лозівської міської ради.

22 серпня 2018 року представники відділу
«Лозівське бюро правової допомоги»
провели зустріч-інформування із учнями 4
класу ЗОШ №6 м. Первомайський,в ході
якої обговорили поняття незалежності і
суверенітету, висвітлили основні права та
обов’язків громадян в Україні, а також
повідомили про напрями діяльності бюро.
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23.08.2018 року з нагоди відзначення Дня
Незалежності України відділом «Сахновщинське бюро правової допомоги» було
організовано засідання круглого столу «Моя
Україна – вільна держава». Учасники
«круглого столу» обмінювалися досвідом та
висловлювали пропозиції щодо підвищення
ролі громадянського суспільства у різних
сферах діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, зокрема
щодо впровадження реформ, на підтримку
ініціативи громадськості, а також з метою
налагодження
ефективного
діалогу та
партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з
організаціями громадянського суспільства.
______________________________________________

Правопросвітницька робота проводиться
навіть із малечею. 23.08.2018 року з метою
збагатити знання дітей про державні
символи України, виховувати патріотичні
почуття та шанобливе ставлення до Державних символів, начальник відділу для
вихованців КЗ «Сахновщинський заклад
дошкільної освіти (ясла-садок) №1» проведено Правову вікторину «Знай державні
символи країни».

_______________________________________________

14.09.2018 начальником Кегичівського бюро
в Кегичівському ДНЗ №2
спільно з
спеціалістом Кегичівського РВ ДРАЦС
проведено правову гру "Ми діти твої,
Україно"до Міжнародного дня миру. Вихованцям роз"яснено, що кожна людина має
права і свободи, гарантовані між народ-ними
угодами, Конституцією і законо-давством
України, було запропоновано розглянути
картки, на яких зображені персонажі
знайомих казок, об’єднати
у пари
позитивних та негативних, пояснити, які
права були порушені.
______________________________________________
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07 вересня 2018 року в рамках
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право» та до Дня
Знань, у Садовській ЗОШ І-ІІІ ст.,
начальником Близнюківського Бюро спільно
з начальником Близнюківського відділу
ДРАЦС, службою у справах дітей,
Близнюківським РЦСССДМ проведено урок
«Я маю право» для учнів 5 класу. Учні
ознайомилися з основними права та
обов’язками дитини в нашій державі,
заповнювали карти «Права дитини», брали
участь у правовій грі «Правове дерево».
___________________________________________

04 вересня 2018 року начальник Близнюківського бюро правової допомоги та фахівець
«Центр пробації» в Харківській області взяли
участь у загальних батьківських зборах, які
відбулися у Квітневій філії КЗ «Близнюківський
ліцей». В ході зустрічі Тищенко Людмила
ознайомила присутніх з правами та обов’язками
батьків та дітей за законодавством України,
проектом Міністерства юстиції «Чужих дітей не
буває», надала присутнім практичні рекомендації щодо захисту прав громадян у найбільш
поширених життєвих ситуаціях, розповіла про
порядок надання безоплатної правової допомоги.
______________________________________
13 вересня 2018 року керівник Лозівського
бюро провів бесіду з представиниками ГО
"Союз Чорнобильців України" міста Первомайський. З присутніми обговорення права та
питання
соціального захисту осіб з
інвалідністю в розрізі законодавства України та
міжнародних нормативно правових актів
(детально
зупинившись
на
положеннях
Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю). Також ще одним питанням, на ому
було акцентовано увагу, став розгляд порядку
призначення житлової субсидії.
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28 вересня 2018 року начальником
Близнюківського бюро правової допомоги
проведено семінар «Порядок і строки
прийняття спадщини» для завідувачів
сільських бібліотек-філій Близнюківського
району. Присутнім роз’яснено в який строк
необхідно подати заяву про вступ в
спадщину, які наслідки пропуску подання
вказаної заяви; ознайомлено з порядком
спадкування за законом та за заповітом,
правом на обов’язкову частку у спадщині.
1.1.3. Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги
населенню, затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів
про співпрацю
(кількість запланованих заходів – 23):
Первомайським місцевим центром з надання БВПД укладено угоди про співпрацю із
центрами зайнятості, відділами з питань пробації, відділами освіти, центрами соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, а також громадськими організаціями.
Крім того прийнято шість місцевих програм з надання безоплатної правової допомоги – у
Лозівському, Близнюківському, Барвінківської, Сахновщинському районах, смт. Кегичівка та
смт. Близнюки.
На виконання цих програм та угод про співпрацю, Центром та його відділами проводяться
право просвітницькі заходи у різних формах, в т.ч. спільно із партнерами, з питань, які є
актуальними у громадах.
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 23 заходи,
зокрема:
08 серпня 2018 року в дитячому оздоровчому закладі «Зміна», (с Катеринівка Лозівського
району), проведено естафету «Правові перегони» для дітей, які відпочивають у таборі:
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Захід проводився спільно з представниками Міжрайонного відділу державної виконавчої
служби по Близнюківському, Лозівському районах, місту Лозова з метою реалізації
загальнонаціонального проекту «Я маю право!».

Першим випробуванням на перегонах стало завдання «Правовий вимір», коли лише за
допомогою купи цифр було потрібно дати відповіді на запитання, що мали правовий
характер. Після цього наступний загін з учасників кожної команд долали «Перехрестя» - у
пошуках відповідей на креативний правовий кросворд.

Для успішного вирішення третього завдання дітям було потрібно зорієнтуватися у
«Правовому полі», та розподілити права людини – на особисті, політичні, економічні,
соціальні та культурні.
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Наступне завдання мало поставити учасників у «Глухий кут», однак всі учасники
естафети впорались із ним найкраще. Діти вирішували анаграми – розгадуючи складні
зашифровані слова, пов’язані з юриспруденцією.

Завершенням естафети стали – «Небезпечні манівці», коли учасники загону мали
здогадатись , які саме злочинні дії за допомогою жестів та акторських здібностей демонструє
один з них. виконуючи поставлене організаторами завдання .

Інформацію про проведений захід було розміщено на офіційному сайті проекту
Міністерства юстиції «Я маю право!»: http://pravo.minjust.gov.ua/pravovi-peregony-sered-ditejvidbulysya-na-harkivshhyni/
а також за підсумком заходу виготовлено відеоролик, який можна переглянути на сторінці
Первомайського місцевого центру з надання БВПД у мережі Facebook, за посиланнями:
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2124423501165107?__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=dtK1hNG6gV8&feature=youtu.be

__________________________________
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30 липня 2018 року, представник Первомайського МЦ провів семінар "Робота за
кордоном: за і проти"
для осіб, які
перебувають на обліку Лозівського міськрайонного центру зайнятості. Особам, які
шукають роботу, висвітлені основні ризики
трудової діяльності за кордоном і на що
треба обов'язково звертати увагу, користуючись послугами компаній-посередників при
працевлаштуванні до іноземного роботодавця. Детально роз'яснено і порядок
надання безоплатної правової допомоги.

_____________________________________________
08 серпня 2018 року в приміщенні відділу
надання соціальних послуг у Близнюківському районі Лозівського міськрайонного
центру зайнятості проведено семінар для
осіб, які перебувають на обліку як безробітні
на тему: «Порядок стягнення аліментів.
Отримання аліментів за взаємною згодою».
Присутні ознайомилися з судовим і
позасудовим порядком стягнення аліментів,
порядком визначення розміру аліментів та
відповідальністю за несплату аліментів.
_____________________________________________
22 серпня 2018 року проведено засідання
круглого столу у приміщенні Первомайського
міського центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді із особами, які перебувають на
обліку на тему "Актуальні правові питання
сьогодення". З присутніми обговорили найбільш поширені в м. Первомайський правові
проблеми, серед яких – отримання соціальних
допомог, отримання житлової субсидії, зняття
з реєстрації місця проживання, стягнення
аліментів.

_______________________________________________
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22.08.2018 року Первомайським місцевим
центром організовано проведення семінару
«Втрата документів. Порядок дій щодо їх
відновлення»
у
приміщенні
Центру
громадського і соціального розвитку в м.
Лозова БФ «Карітас-Харків».

Спільно з керівником Лозівського районного
відділу ДМС та представником Лозівського
відділу ДРАЦС розповіли про порядок
відновлення паспорта громадянина України,
водійського посвідчення, військового квитка,
повторну видачу свідоцтв про реєстрацію
актів цивільного стану, видачу дублікатів
нотаріально посвідченого документа.
_________________________________________
12.09.2018 року представник Первомайського
місцевого центру провів бесіду «Втрата
документів та порядок їх відновлення» з
працівниками
територіального
центру
соціального обслуговування Лозівської міської
ради. Поширено мате-ріали та надані
роз’яснення з питань відновлення паспорта
громадянина України, водійського посвідчення,
отримання
дубліката
нотаріально
посвідченого документа, повторного отримання свідоцтв про реєстрацію актів цивільного
стану.

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
17

питань, на наступні теми: «Порядок виїзду неповнолітніх дітей за кордон», «Узаконення
самовільного будівництва», «Заміна сторони у договорі оренди земельної ділянки»:
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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:
10.07.2018 р. - у Близнюківському тер. центрі соціального обслуговування.

18.07.2018 – у Кегичівському територіальному Центрі соціального обслуговування
06.09.2018 – у Кегичівському районному військовому комісаріаті
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):
17.08.2018 року у Лозівській міськрайонній газеті «Голос Лозівщини» розміщено
інформацію про проведення Центром заходу на реалізацію право просвітницького проекту
«Я маю право» - естафети «Правові перегони» у Дитячому оздоровчому закладі «Зміна»:
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Крім того, проведені центром заходи постійно висвітлюються на офіційній сторінці
центру у соціальній мережі Фейсбук.
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):
06.07.2018 р. на веб-сайті Близнюківської РДА розміщено інформацію на тему «Право
на обов’язкову частку в спадщині»:
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/59874
06.07.2018 року у ефірі Первомайської ТРК «Надія» транслювався сюжет про роботу
відділу «Лозівське бюро правової допомоги».
10.07.2018 на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему : «Гарантії для
жінок, які мають дітей, у сфері трудових правовідносин»
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5739:2018-0710-12-40-33&catid=219:c-&Itemid=240
12.07.2018 р. на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему : «Борги
спадкодавця»:
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5743:2018-0712-14-07-21&catid=219:c-&Itemid=240
23.07.2018 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію Первомайського
МЦ на тему «Тимчасова допомога особам, які не мають права на пенсію за віком»
24.07.2018 на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю на тему : «Про пільгове
оздоровлення дітей»
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2183-pro-pilgove-ozdorovlennya-ditej
25.07.2018 року у ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію
Первомайського МЦ на тему «Новації у правилах перетину кордону дітьми»
27.07.2018 р. на сайті Первомайської РДА розміщено статтю на тему : «Відшкодування
шкоди, завданої залиттям квартири»:
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4911%3A2018-07-27-12-2207&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
21.07.2018 року у Близнюківській районній газеті «Нове життя» розміщено інформацію
«Яке майно розділяється при розлученні, а яке ні».
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09.08.2018 року та 10.08.2018 року у ефірі радіо «Терра» озвучено інформацію про
проведення Центром заходу на реалізацію право просвітницького проекту «Я маю право» естафети «Правові перегони» у ДОЗ «Зміна».
10.08.2018 року на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю на тему «Обмежувальний
припис як протидія домашньому насильству»:
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2279-obmezhuvalnij-pripis-zakhist-viddomashnogo-nasilstva
13.08.2018 року на сайті Близнюківської РДА розміщено статтю на тему «Порядок
отримання посвідки на тимчасове проживання»:
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/60701
20.08.2018 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено виступ «Зняття особи з
реєстрації місця проживання на підставі рішення суду»
22.08.2018 року на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему : «Матеріальна
відповідальність працівників за заподіяну шкоду»
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5769:2018-0822-05-42-40&catid=219:c-&Itemid=240
29.08.2018 року на сайті Лозівської міської ради розміщено статтю на тему:
«Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів»
https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/vstanovlennya-faktu-nalezhnosti-osobipravovstanovlyuyuchikh-dokumentiv.html
29.08.2018 року на сайті Первомайської РДА розміщено статтю на тему: «Порядок
визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням»
http://pervomaiskrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4995%3A2018-08-30-06-4348&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
31.08.2018 року у Барвінківській районній газеті «Вісті Барвінківщини» № 35
опубліковано позитивну практику відділу «Барвінківське бюро правової допомоги»:
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01.09.2018 року у Первомайській міськрайонний газеті «Знамя труда» № 35
опубліковано інформацію відділу «Лозівське бюро правової допомоги» у рубриці «питання
юристу» щодо відповідальності за несплату аліментів:

12.09.2018 року на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему "Звільнення
на період відпустки від сплати єдиного податку ":
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5792:2018-0911-07-21-18&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
14.09.2018 року на веб-сайті Кегичівської РДА опубліковано інформацію «Право на
виїзд дитини за кордон:
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2363-pravo-na-vijizd-ditini-za-kordon
15.09.2018 року в Близнюківській районній газеті «Нове життя» № 37 опубліковано
статтю «Встановлення фактів, що мають юридичне значення»:

23

19.09.2018 року на сайті Близнюківської РДА опубліковано статтю на тему: «Порядок
складення та посвідчення заповіту»:
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/61499
22.09.2018 року в Сахновщинській районній газеті «Колос» опубліковано статтю
Сахновщинського бюро «Головне про земельний податок»:

28.09.2018 року у ефірі Телерадіокомпанії «Лозова» вийшов сюжет про проведення
воркшопу «Правова майстерня», організованого Первомайським місцевим центром.
28.09.2018 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено виступ «Порядок
зняття з реєстрації місця проживання», підготовлений Лозівським бюро правової допомоги.
28 та 29.09.2018 року в ефірі радіо «Терра» озвучена новина про проведення воркшопу
«Правова майстерня», організованого Первомайським місцевим центром.
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29.09.2018 року у Кегичівській районній газеті «Наш край», на виконання право
просвітницького проекту «Я маю право», опублікована стаття «Стоп Булінг», підготовлена
Кегичівським бюро правової допомоги:

Крім цього, вдячним клієнтом у Лозівській міськрайонний газеті «Голос Лозівщини»
висловлено подяку в адресу центру та начальника відділу представництва:
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Інформацію про роботу Первомайського місцевого центру з надання БВПД було
розміщено в якості соціальної реклами у місті Первомайський на квитанціях про оплату
житлово-комунальних послуг:

1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість запланованих заходів –
1):
26 вересня 2018 року відділом «Барвінківське бюро правової допомоги» проведен
навчання з юристами Барвінківської РДА та Барвінківської районної ради на тему
«Порядок звернення до Європейського суду з прав людини»
1.1.12. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги (кількість запланованих виїздів – 22):
Протягом звітного періоду працівниками відділу правової інформації та консультацій, а
також відділів «бюро правової допомоги» Центру здійснювались виїзди до сільських рад
районів, на які поширюється діяльність Центру – Барвінківського, Близнюківського,
Первомайського, Лозівського, Сахновщинського та Кегичівського. Під час виїздів
проводився прийом громадян, поширення в приміщеннях сільських рад інформаційних
матеріалів.
Всього протягом звітного періоду організовано роботу 22 мобільних
консультативних пунктів у 6 районах Харківської області.
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17.07.2018 р.: Працівник Барвінківського
бюро здійснює прийом у Подолівській
сільській раді

25.07.2018 року: мобільний
консультаційний пункт Лозівського бюро
правової допомоги у Єфремівській
сільській раді Первомайського району

11.09.2018 р. – виїзний прийом у Шатівській
сільській раді Лозівського району

22.08.2018 р.: мобільний консультаційний
пункт Кегичівського бюро правової
допомоги працює в Бесарабівській
сільській раді Кегичівського району

1.1.13. Організація надання адресної безоплатної правової допомоги (за потреби):
Представники Первомайського місцевого центру протягом звітного періоду надавали
адресну правову допомогу особам, які у зв’язку з обмеженими можливостями пересування
не мали можливості особисто звернутись за правовою допомогою до приміщень центру чи
бюро правової допомоги:
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________________________
18 липня 2018 року, згідно графіку надання
у 2018 році адресної правової допомоги,
головним спеціалістом управління державної реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти ГТУЮ у
Харківській області, спільно з начальником
відділу «Кегичівське бюро правової
допомоги», в Кегичівському територіальному центрі соціального обслуговування
надано адресну правову допомогу працівникам та відвідувачам терцентру.
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):

10.07.2017 року начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» Клімова
Л.В. спільно з заступником голови Сахновщинської районної ради Харківської області
Яциною В.В. у приміщенні Новоолександрівської сільської ради провели прийом громадян.
25.07.2018 року спільний виїзд здійснено до Дар-Надеждинської сільської ради
Сахновщинського району

03.08.2018 року у приміщенні Панютинської селищної ради міста Лозова
Харківської
області
проведено
консультування громадян.
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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):
Протягом звітного періоду представниками Центру проводились роз’яснювальні заходи
з питань реалізації і захист прав людини із особами, які перебувають на обліку центрів
пробації та в установах виконання покарань. Учасникам заходи висвітлювались питання,
пов’язані з механізмами реалізації і захисту прав людини, а також актуальні новини
законодавства та роз’яснення з питань, які поширені серед даної цільової аудиторії.

06.08.2018 начальник відділу право просвітництва провів семінар із особами, які
перебувають на обліку Лозівського міськрайонного відділу філії державної установи
"Центр пробації" в Харківській області на
тему "Укладення декларації з лікарем".
Присутнім роз'яснено порядок укладення
такої декларації, підстави та наслідки її
припинення.

_____________________________________
13 вересня 2018 року у Державній установі
"Первомайська виправна колонія 117"
Лозівським бюро правової допомоги, спільно з працівниками Первомайського міського
та районного центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, Первомайської міськрайонної філії ХОЦЗ та УСЗН Первомайської міської ради, проінформували
засуджених про можливість отримати
безоплатну вторинну правову допомогу у
цивільних та адміністративних справах, про
соціальну адаптацію після звільнення з місць
позбавлення/обмеження волі.

Всього на виконання пункту 1.1.15 плану у звітному періоді проведено 6 заходів.
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1.1.16. Проведення «вуличного» інформування (кількість запланованих заходів – 6):
У звітному періоді працівниками Первомайського місцевого центру проводились
вуличні інформування про діяльність центру та його відділів поблизу державних установ,
органів влади та під час різноманітних масових заходів.

Працівники Кегичівського бюро правової
допомоги взяли участь в урочистих
заходах до Дня Державного Прапора та
провели вуличне інформування

_____________________________________

16.09.2018 року під час святкових заходів з нагоди Дня міста провели вуличне
інформування городян про діяльність центру та проект Міністерства юстиції "Я маю
право!"
Всього у звітному періоді проведено 6 вуличних інформувань.

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 – 3):
Протягом 13-20 вересня 2018 року проведено інформаційну кампанію «Стоп Булінг» у
загальноосвітніх навчальних закладах для учнів різних вікових категорій. Працівники
центру інформували неповнолітніх про булінг та його види, можливі механізми реагування
на прояви булінгу та механізми захисту постраждалих осіб.
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_________________________________________

17 вересня тематичний урок "Стоп булінг"
проведено відділом "Лозівське бюро правової
допомоги" - у Первомайській ЗОШ № 1
Первомайської міської ради, з учнями 4-5
класів. Дітям доступно пояснили значення
терміну "булінг", а також надали поради як
себе поводити, якщо опинилися у ситуації
постраждалих або свідків булінгу.

_______________________________________
18.09.2018 року у Панютинській ЗОШ І-ІІ
ст.. № 2 та 19.09.2018 року у Катеринівській ЗОШ І-ІІІ ст.., в рамках Тижня
протидії булінгу загально-національного
правопросвітницького проекту «Я маю
право!», директор та начальник відділу
правопросвітництва
Первомайського
місцевого центру провели тематичні уроки
для учнів 7-10 класів. Дітям грунтовно
розповіли про явище булінгу, його види та
прояви, яка юридична відповідальність
може настати для кривдників та алгоритм
дій захисту постраждалої дитини.
З дітьми також проведено гру "Апельсинова битва", під час якої діти проявили
нестандартний підхід до вирішення поставленого завдання та в інтерактивній формі
навчились вирішувати конфлікти у суспільній групі.
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27 вересня 2018 року команда юристів Первомайського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги разом з представниками територіальних органів
Міністерства
юстиції
міста
Лозова,
з
метою
реалізації
Всеукраїнського
правопросвітницького проекту «Я маю право!», провели захід у форматі воркшопу
"Правова майстерня" для студентів Лозівського вищого коледжу мистецтв.

Учасники заходу мали пройти майстер-класи у "майстернях" облаштованих з
максимальною наближеністю до робочих кабінетів в окремих аудиторіях коледжу, які
отримали навіть «справжні» вивіски установ.

Майстер-класи проводили: Лозівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів
цивільного стану, Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Близнюківському,
Лозівському районах та місту Лозова, та Первомайська Державна Нотаріальна Контора
Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Після знайомства з
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організаторами, студенти, поділившись на 3 групи, одночасно вирушили до трьох
майстерень.

Кожна група, маючи своїм завданням отримати три майстер-класи, ознайомилась із
напрямками діяльності працівників юридичної сфери, водночас студенти в інтерактивній
формі здобували корисні знання щодо реалізації прав та виконання обов'язків громадян у
певних життєвих ситуаціях.

Щоб краще зрозуміти статус осіб, які вчиняють правочини, та з метою максимальної
залученості студентів, перед кожним з майстер-класів студенти отримували відповідні ролі,
уявляючи себе спеціалістами установ юстиції, посадовими особами інших органів
виконавчої влади, з якими спеціалісти органів Мін'юсту взаємодіють при виконанні своїх
службових обов'язків, сторонами договорів, заявниками,боржниками, тощо .
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Всі студенти також дізнались про онлайн-проекти Мінстерства юстиції, зокрема, «Шлюб
за добу», «Чужих дітей не буває», «Стоп булінг», «Онлайн будинок юстиції».

Більше фото та інформації про захід – на сторінці Перомайського місцевого центру з
посиланнями:
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2159083657699091?__tn__=-R
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2159162197691237?__tn__=K-R
Підсумовуючи захід, організатори висловили сподівання, що отримані учасниками
знання про діяльність та повноваження державних установ та практичні навички в
конкретних правових ситуаціях неодмінно стануть у нагоді, та подякували за активність,
зацікавленість та артистизм.
Всього на виконання пункту 1.1.17 плану у звітному періоді проведено 4 заходів.
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):
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Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю:
- з ГО Спілка інвалідів «Потенціал» (м. Первомайський);
- з ГО «Первомайське об’єднання «Союз Чорнобиль України»
1.2.2. Організація та участь в спільних комунікативних заходах - круглих столах,
робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами
виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, правозахисними
організаціями щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД
(кількість запланованих заходів – 6):
З метою спільного обговорення нових законодавчих актів, вирішення проблемних питань,
які
виникають в громаді, центром та його відділами організовується проведення
комунікативних заходів – круглих столів, семінарів. У звітному періоді головними темами
для обговорення були: зміни в порядку нарахування житлової субсидії, захист від
домашнього насильства, запобігання булінгу, відновлення документів, які посвідчують
особу.
Так 20 вересня 2018 року, З метою обговорення проблем, правових колізій та інших
"підводних каменів", що виникають при вирішенні питання зняття з реєстрації з місця
проживання в приміщенні Первомайського місцевого центру відбулось засідання круглого
столу на тему: "Зняття з реєстрації фізичних осіб: досудове врегулювання та розгляд справи
у суді", за участі представників Лозівського районного відділу ДМС, ЦНАП м. Лозова та
Лозівського району, відділу з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та ведення
реєстру громади Лозівської міської ради, Лозівського міськрайонного суду, а також адвоката
Цувіної О.О.,яка працює в системі безоплатної правової допомоги.
Під час засідання було розглянуто
найбільш проблемні ситуації, які виникають
під час звернення осіб для зняття з
реєстрації, а також при зверненні власників
житла з метою зняття з реєстрації у
житловому
приміщенні
осіб,
які
зареєстровані там, але фактично не
проживають. Були обговорені з наведенням
практичних ситуацій:
- зняття з реєстрації місця проживання
осіб, які отримали громадянство іноземної
держави
- подання заяв про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим
приміщенням, відповідачем по яких є громадянин іншої держави; судова процедура
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням із
застосуванням Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і
кримінальних справах;
- зняття з реєстрації іноземців, які мають посвідку на тимчасове/постійне проживання в
Україні;
- зняття з реєстрації по довіреності тощо.
Також висловлені практичні поради для забезпечення максимальної взаємодії між
уповноваженими посадовими особами.
Всього ж на виконання пункту 1.2.2 плану у звітному періоді проведено 6 заходів.
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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. Створення органів самоорганізації населення», які поширено серед
4 органів місцевого самоврядування Близнюківського району, 7 органів місцевого
самоврядування Сахновщинського району, 11 органів місцевого самоврядування
Кегичівського 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):
Бюро правової допомоги та відділами Центру у звітному періоді організовано
діяльність 52 дистанційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.
Вони діють у центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, сільських радах та
бібліотеках ( звикористанням Skype-зв’язку), територіальних відділеннях центру пробації,
структурних підрозділах місцевих органів влади, територіальних центрах соціального
обслуговування.

На фото: прийом під час роботи
дистанційного пункту у
Первомайській міськрайонній
Філії ДУ «Центр пробації»

На фото – працівник Кегичівського бюро
здійснює прийом громадян у приміщенні
Кегичівської філії Харківського обласного
центру зайнятості
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Дистанційний пункт у центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

Прийом громадян здійснюється у
Краснопавлівському відділенні
територіального центру Лозівської РДА

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 , Барвінківськими центральною районною та дитячою бібліотеками,
Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками Лозівського району, Артільною,
Чернігівською, Царедарівською сільськими радами Лозівського району, Первомайською
центральною міською бібліотекою, Первомайським міськрайонний центром зайнятості,
Олексіївською, Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району,
Барвінківським районним ЦСССДМ.
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.
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- 03.07.2018 року в приміщенні Лозівської міжрайонної юридичної консультації ХОКА
проведено семінар з адвокатами, які надають БВПД на тему:”Окремі питання при складенні
та наданні розрахунку винагороди адвоката за надання БВПД та здачі актів”(з урахуванням
роз'яснення КЦ від 27.06.2018);
- 12.07.2018 року в приміщенні Лозівської міжрайонної юридичної консультації ХОКА
проведено семінар з адвокатами, які надають БВПД на тему:”Порядок оплати послуг та
відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД”(з урахуванням змін, відповідно до
постанови КМУ від 20.06.2018 № 511 та роз'яснення КЦ від 04.07.2018);
1.4.5. Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за допомогою
електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться
адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти участь
адвокати
Через мережу Facebook повідомлено адвокатів про проведення дводенного тренінгу з
розвитку навичок роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів;
03.08.2018 року повідомлено адвокатів про зустріч з працівниками РЦ щодо складення та
сдачі розрахунків винагороди адвокатів, яка відбудеться 09.08.2018 року о 16.00 год в
“PRAVOKATOR”;
13.08.2018 року через мережу Facebook повідомлено адвокатів про проведення
конкурсного відбору на участь у навчальному курсі з захисту потерпілих від дискримінації
та злочмнів на ґрунті ненависті;
05.09.2018 року повідомлено адвокатів про проведення тренінгу 17.09.2018 року в
“PRAVOKATOR” щодо врегулювання спорів за допомогою медіації (запропоновано
заповнити гугл-форму для реєстрації на тренінг);
1.4.9. Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення
Інформаційного дайджесту (Кількість узагальнень – 3):
Центром регулярно розповсюджуються інформаційні дайджести БПД серед адвокатів, які
надають БВПД та уклали контракти з Первомайським МЦ та партнерів Центру.
На виконання листа Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях від 30.10.2017 № 1131/10-26 Центр
щомісяця надає інформацію щодо прикладів успішного захисту прав та представництва
інтересів осіб за наданою формою
1.4.12. Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення потреб та рівня
задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БВПД та/або отримали таку
допомогу (Кількість – 1) :
Центром 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:

38

1.4.14. Аналіз потреби та надання пропозицій КЦ щодо проведення конкурсу
адвокатів, які надають БВПД (за потреби) :
Протягом звітного періоду 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 вересні 2018 року проведено моніторинг
якості надання БППД працівниками бюро правової допомоги Первомайського місцевого
центру.

[2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД.
Завдання 2.1: Розвиток людських ресурсів системи БПД
2.1.1. Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні за
напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, обмін
досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та поширення
позитивного досвіду (кількість навчань – 1):
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27-28.07.2018 року представники Первомайського місцевого центру під час навчального
тренінгу в правовому клубі "Правокатор" м. Харкова навчались роботі у довідковоінформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalaid"
07-08 серпня 2018 року керівники Лозівського та Барвінківського бюро правової допомоги
Первомайського місцевого центру взяли участь у тренінгу "Внутрішнє переміщення:
юридичні аспекти та інструменти адвокації".
28-29 серпня 2018 року начальник відділу право просвітництва Первомайського МЦ взяв
участь у робочій зустрічі «Методологія підготовки та проведення право просвітницьких
заходів. Короткотривалі та довготривалі результати», яка проводилась на реалізацію проекту
Світового банку з підтримки прозорого управління земельними ресурсами в Україні.
17.09.2018 року в правовому клубі PRAVOKATOR Харків проведено семінар "Правовий
захист осіб без громадянства" для адвокатів, працівників центрів БПД та студентів вищих
юридичних навчальних закладів, під час якого розглянуто проблемні питання і кейси набуття
громадянства України, встановлення фактів, які мають юридичне значення (з метою
подальшого припинення безгромадянства). Участь у заходів взяли юристи Первомайського
місцевого Центру та адвокати, які надають БВПД.

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):
28-29 липня 2018 року директор Первомайського МЦ взяла участь у Освітньому Фесті
прав людини 2018 у ГО «Освітній дім прав людини».
01-03 серпня 2018 року директор центру пройшла тренінг «Підхід, що заснований на
правах людини, у розробленні та реалізації проектів та програм місцевого та регіонального
розвитку», що був реалізований в рамках Програми розвитку ООН в Україні громадською
організацією «МАРТ».
12.09.2018 р. У Центрі громадського та соціального розвитку в місті Лозова, за підтримки
благодійного фонду #Карітас_Харків відбувся тренінг «Розробка та написання соціальних
проектів». Учасники заходу, серед яких - начальник відділу правопросвітництва
Первомайського місцевого центру з надання БВПД, дізнались від тренера, як підготувати
успішний соціальний проект, правильно визначивши його мету, цілі та завдання; а також
отримали поради щодо побудови структури проектних заявок та бюджетування соціальних
проектів.
20.09.2018 року працівники Центру взяли участь у тренінгу «Правовий захист біженців та
шукачів притулку в Україні», який відбувся у правовому клубі «Правокатор».
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
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Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурснокомунікаційних платформ:
2.2.1. Внесення пропозицій з навчання працівників Центрів в МРКП, підвищення
кваліфікації (кількість – 1):
Центром надано 3 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 нові консультації на
теми «Порядок ведення трудової книжки фізичною особою-підприємцем»; «Представник
юридичної особи , щодо якої здійснюється кримінальне провадження»; «Заходи
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб»
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)
17.08.2018 року директор Центру дистанційно взяла участь у Керівній Раді директорів,
яка пройшла у приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Лугінській та
Харківській областях.
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 IІ квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової
допомоги у Харківській області на 2018 рік надіслана до РЦ для оприлюднення в строк до
10.07.2018 року.
3.1.3. Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань організації
роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою
прийняття управлінських рішень (кількість – 2):
Робочі наради працівників центру проведено 07.08.2018, 28.09.2018
.
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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 ІV 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 ІІІ
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):
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 Скайпзв’язку) проведено:
24.07.2018 року (Зміни до законодавства стосовно посилення захисту права дитини на
належне утримання),
28.08.2018 року (Основні аспекти протидії корупції та дотримання стандартів
антикорупційної поведінки),
21.09.2018 року (Обов'язкова частка у спадщині)
.
[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.
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 ІІІ
кварталі 2018 року визначено найбільш поширені правові питання клієнтів Первомайського
МЦ. На основі цього аналізу сформовано пріоритетні напрями і тематики
правопросвітницьких заходів Центру у ІV 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
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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 липня по 30 вересня 2018 року Первомайським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1998 звернень клієнтів, з них 1887 особам було надано
правову консультацію, 111 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 8 доручень адвокатам та винесено 104 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

1

Найменування відділу
МЦ

Відділ правової
інформації та
консультацій

Кількість
зареєстрова
них
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправл
ень до інших
провайдерів
БПД

811

740

71

0

2

Відділ «Барвінківське
БПД»

88

84

4

0

3

правової
»
Відділ
«Близнюківське
БПД»

128

126

2

0

4

Відділ «Кегичівське
БПД»

282

273

9

0

5

Відділ «Лозівське
БПД»
Відділ
«Сахновщинське БПД»

377

358

19

0

312

306

6

0

Разом по МЦ

1998

1887

111

0

6

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного
права 336 (16,8 %), соціального забезпечення 316 (15,8%), інших питань 293 (14,7%),
сімейного 283 (14,2%), житлового 282 (14,1%), спадкового 135 (6,7%), земельного 123
(6,2%), з питань виконання судових рішень 61 (3,1%), договірного права 60 (3%), трудового
40 (2 %), з неправових питань 21 (1%), адміністративного 31 (1,6%), медичного 17 (0,8%)
Серед категорії
«інші питання» найбільш поширеними
питаннями є: з
конституційного права -117; з цивільно – процесуального права - 53;з кримінально процесуального права – 35; з кримінального права -27; з міграційного права – 19; з
пенсійного права – 13.
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Розподіл звернень клієнтів за категорією питань
сімейне
14%

інше цивільне
17%

соціальне
забезпечення
16%

інше
15%

медичне
1%
адміністративне
1%
неправове
1%
трудове
2%
виконання судових
договірне
рішень
3%
3%

земельне
6%

спадкове
7%
житлове
14%

Розподіл клієнтів, які вперше звернулись
Первомайського МЦ, за статтю
Чоловіки
31%

Жінки
69%
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Розподіл клієнтів , які вперше звернулись до
Первомайського МЦ, за віком
До 18
0%
понад 60
32%

18-35
18%

35-60
50%

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) - 82 ( 73,9 %), особам з
інвалідністю – 21 (18,9 %), ветеранам війни - 4 (3,6 %) та внутрішньо переміщеним особам
– 4 (3,6 %)

Розподіл клієнтів Первомайського МЦ за
категорією осіб, які мають право на
отримання БВПД
Внутрішньо
переміщені
особи
4%

Ветерани
війни
3%

Інваліди
19%
Малозабезпеч
ені особи
74%
Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний
період було:
Здійснено 29 виїздів мобільних пунктів ( 25 виїздів – до сільських/селищних рад, 4
виїзда – для надання адресної допомоги) та забезпечено діяльність 53 дистанційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
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 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 124
осіб, з яких:
- 68 осіб, з яких 67 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та
роз’яснень ( з них 4 особи отримали консультації під час адресної допомоги), у 1
особи (адресна допомога) прийнято звернення про надання БВПД - під час роботи
мобільних консультаційних пунктів;
- 56 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.
 22 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 15 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 проведено 106 правопросвітницьких заходів;
 розміщено у ЗМІ 27 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 надано 10 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(вкл
ючаючи
скайп зв’язок)/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС, яким
надано
методичну
допомогу та
установ провайдерів
БПД, з
якими
налагоджено
співпрацю

Кількість
проведених
правопросвітниць
ких заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронни
х сервісів
МЮ

1

Разом по МЦ, в т. ч.:

29/68

53/ 56

22

106

10

2

Первомайський МЦ

5/10

9/11

22

19

3

3

Відділ «Барвінківське
БПД»

3/4

6/4

0

14

0

4

правової
»
Відділ
«Близнюківське
БПД»

4/6

10/6

0

15

2

5

Відділ «Кегичівське
БПД»

7/13

11/16

0

19

4

6

Відділ «Лозівське БПД»

4/8

8/6

0

20

1

7

Відділ «Сахновщинське
БПД»

6/27

9/13

0

19

0
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