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

93,1

тис. осіб

1410

км²

м. Первомайський та Первомайський район

45,3

тис. осіб

1200

км²

Близнюківський район

18,3

тис. осіб

1380

км²

Барвінківський район

21,4

тис. осіб

1365

км²

Сахновщинський район

21,2

тис. осіб

1170

км²

Кегичівський район

20,6

тис. осіб

780

км²

ВСЬОГО

219,8

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 IV
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
IV 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 міжнародному Дню людей похилого віку,
Дню юриста, міжнародному Дню людей з інвалідністю, Всеукраїнському тижню права)
(кількість запланованих заходів – 52):
Відповідно до Плану заходів Центру у IV 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 змін у порядку
призначення субсидії, захисту прав дітей і відповідальності за вчинення булінгу,
профілактики проявів та відповідальності за домашнє насильство, відповідальності батьків
за неналежне виховання дітей, захисту прав осіб похилого віку та осіб з інвалідністю,
захисту прав військовослужбовців та учасників бойових дій, захисту прав землевласників, а
також актуальних питань порядку прийняття і оформлення спадщини.
5

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),
військовослужбовців, учасників АТО, а також для учнівської молоді, вчителів та
педагогічних працівників, медичних працівників, працівників підприємств і установ, членів
громадських організацій.
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 82 заходи,
зокрема:

10.10.2018 начальник відділу «Сахновщинське бюро правової допомоги» взяла участь в
обласному бібліофесті «Бібіліотека+», який
було організовано за участі управління
культури та туризму Харківської обласної
державної адміністрації, Харківської обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
та
Харківського центру розвитку місцевого
самоврядування.
Під час бібліофесту найактивніші учасники
демонстрували та експонували інформаційні
та рекламні матеріали про свою діяльність.
Серед них - представники Сахновщинської
центральної районної бібліотеки, за участі
керівника бюро правової допомоги, як
партнери у здійсненні правопросвітницької
діяльності в районі презентували активну
діяльність правового клубу «Правова
Планета», створеного при бібліотеці,
координацію якого постійно забезпечує бюро
правової допомоги. Під час проведення
презентації керівник бюро також розповідала
про діяльність очолюваного бюро, форми та
напрямки
правоосвітньої
роботи,яка
постійно ним проводиться,в тому числі у
співпраці з партнерами, поширювала
інформаційні матеріали з правових питань та
діяльності бюро.
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18.10.2018
року
працівники
Первомайського місцевого центру
долучились до акції "Хода за свободу!",
організованої управлінням соціального
захисту населення Лозівської міської
ради з нагоди Європейського дня
боротьби з торгівлею людьми.

19.10.2018 року представник Первомайського місцевого центру провів бесіду з
учнями 9-х класів Лозівського НВК № 10 на
тему "Правопорушення та відповідальність
неповнолітніх". У форматі "відкритого
мікрофону" дітям роз'яснено про види та
умови
юридичної
відповідальності
неповнолітніх, а також обговорили порядок
спілкування з поліцією.

02.11.2018 року спільно з начальником
Близнюківського
відділу
державної
реєстрації актів цивільного стану відділом
«Близнюківське
бюро
правової
допомоги» під час шкільних канікул
проведено інтерактивне заняття «Права
дитини в сучасному світі» для маленьких
вихованців
Близнюківського
будинку
дитячої та юнацької творчості. З дітьми
говорили, як важливо виховувати у собі
дух права змалку, як знання законодавства
може допомогти у дорослому житті.
Використовуючи наочні матеріали, пояснили дітям окремі статті Конвенції про права дитини
та Конституції України, а також познайомили із професією юриста.
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07.11.2018 року заступником начальника
відділу «Сахновщинське бюро правової
допомоги» для працівників Сахновщинського районного територіального центру
соціального обслуговування проведено
захід на тему : «Спадкування та його види».
Під час заходу розглядались питання - куди
подається заява на прийняття спадщини та
в які терміни, як відновити пропущений
строк прийняття спадщини.

08.11.2018
року
у
Кегичівському
територіальному
центрі
соціального обслуговування
проведено
лекцію «Знаємо свої права-вміємо їх
захищати». Під час заходу обговорили право
на безпеку і якість товарів та послуг,
достовірну інформацію про них і гарантійні
строки товарів. Роз'яснено, як діяти в разі
придбання неякісного товару.

14.11.2018
року
начальник
відділу
правопросвітництва
Первомайського
місцевого центру провів презентацію "Стоп
булінг" для студентів 1 та 3 курсів
Лозівського професійного ліцею. Разом із
загальною інформацією про поняття
булінгу, було акцентовано увагу саме на
відмінностях проявів булінгу від конфлікту.
Обговорили також аспекти юридичної
відповідальності неповнолітніх, їх батьків
за здійснення булінгу.
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16.11.2018 р. - працівники відділу
"Кегичівське бюро правової допомоги"
долучились
до
масового
профорієнтаційного заходу Кегичівської
районної філії Харківського обласного
центру
зайнятості.
У
приміщенні
Кегичівського
ліцею
представники
навчальних закладів Харківської області та
Центр
професійно-технічної
освіти
Харківської обласної служби зайнятості
пропонували якісні освітні послуги, умови
навчання з різних напрямків. В свою чергу,
представники бюро презентували діяльність
відділу,
ознайомивши
присутніх
із
завданнями бюро правової допомоги, порядком надання БПД, надали інформацію щодо
захисту прав неповнолітніх, поширили різноманітні інформаційні матеріали правового
характеру.
___________________________________________
До 1 жовтня, у Міжнародний День
людей похилого віку та День ветерана,
відділами Первомайського місцевого центру
проведено
правопросвітницькі
заходи,
спрямовані на спрощення доступу до БПД
людей похилого віку, які часто потребують
сторонньої, в тому числі й правової,
допомоги. Зокрема начальник відділу
"Сахновщинське бюро правової допомоги",
провела для осіб, що проживають в
стаціонарному відділенні територіального
центру
соціального
обслуговування
Сахновщинської РДА правову бесіду
«Перехід з одного виду пенсії на інший».
_____________________________________________
02.10.2018 року, напередодні Дня юриста,
з метою ознайомлення учнівської молоді з
різноманіттям світу юридичних професій, в
Первомайському місцевому центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
відбулась тематична екскурсія студентів
Лозівського професійного ліцею.
Під час неї діти дізнались про історію
виникнення системи безоплатної правової
допомоги в Україні, порядок та умови її
надання центром в шести районах області,
почули про види правової допомоги та
успішні приклади діяльності місцевого
центру, переконались, що знання своїх прав
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допомагає зрозуміти як саме слід діяти в разі їх порушення, щоб забезпечити свій захист.
09.10.2018 року начальником відділу
"Сахновщинське
бюро
правової
допомоги"
спільно
з
головним
спеціалістом
Сахновщинського
районного відділу ДРАЦС, до Дня
юриста,
для
учнів
10
класу
Сахновщинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 проведено екскурсію до
бюро правової допомоги та відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану (де проведено показовий обряд
«Урочиста реєстрація шлюбу»).

_______________________________________
Напередодні Дня захисника України, відділами Первомайського місцевого центру
проведені право просвітницькі заходи з інформування про права і соціальне забезпечення
військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей – у громадських об’єднаннях
учасників бойових дій, ветеранських організаціях, військових комісаріатах :
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З 25 листопада по 10 грудня в Україні проводилась акція «16 днів проти насильства».
До акції долучився Первомайський місцевий центр, працівники якого провели
різноманітні заходи, присвячені їй, серед яких:

26.11.2018
року
представник
Первомайського місцевого центру разом з
представниками Лозівського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
провела бесіду «Як не стати жертвою
насилля. Правовий захист від домашнього
насильства» з учнями 7 класів Лозівської
ЗОШ I-III ступенів № 12.

04.12.2018
року
в
Кегичівському
територіальному
центрі
соціального
обслуговування (надання послуг) для
працівників та відвідувачів проведено лекцію
"Насильство
в
сім’ї,
протидія
та
відповідальність"

05.12.2018 року спільно з Лозівським
міським центром соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді проведено бесіду
"Попередження булінгу" із учнями 9-х
класів Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Діти
дізнались за якими ознаками можна
визначити ситуації булінгу, як йому можна
протидіяти та як його попередити.
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Правопросвітницькі аходи були присвячені також Міжнародному дню осіб з
інвалідністю. Зокрема:

05.12.2018 року керівником Кегичівського
бюро правової допомоги в Кегичівській
селищній раді проведено семінар "Пенсія за
віком. Перехід з одного виду пенсії на інший"
за участі працівників органу місцевого
саомрвядування, представників громадських
організацій воїнів-афганців та чорнобильців.

Велика частина заходів була присвячена проведенню Всеукраїнського тижня права,
зокрема:
10.12.2018 року з учнями старших класів
Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, а також з
учнями
Близнюківського
ліцею
Близнюківської
районної
ради
та
Сахновщинського ЗЗСО проведено урок
"Права людини", під час якого дізнались про
свої права і обов’язки, крім цього, учням 9
класів Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11
проведено презентацію «Стоп булінг»

10.12.2018 року начальник відділу
"Лозівське бюро правової допомоги" в
приміщенні Первомайської міськрайонної
філії Харківського обласного центру
зайнятості з особами, які перебувають на
обліку, провів семінар щодо захисту прав і
соціального забезпечення учасників АТО і
внутрішньо переміщених осіб.
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12.12.2018 року у Лозівській юнацькій
бібліотеці, спільно з представником
Лозівської державної нотаріальної контори
з відвідувачами проведено бесіду "Як
захистити свої права у разі їх порушення".
Людей цікавили питання, як підготувати
документи дитини для виїзду за кордон,
порядок
оформлення
спадщини,
отримання виплат «дітям війни», порядок
позбавлення батьківських прав.

14.12.2018 року в Барвінківській районній
філії Харківського обласного центру
зайнятості начальником Барвінківського
бюро, спільно з представником управління
соціального захисту Барвінківської РДА для
осіб, що перебувають на обліку проведено
семінар: «Запобігання нелегальній трудовій
міграції та торгівлі людьми». Дотатково
учасників заходу проінформовано про
діяльність бюро правової допомоги.

_________________________________________
18.12.2018
року
відділом
«Сахновщинське
бюро
правової
допомоги»
проведено
застідання
круглого столу «Дотримання прав
людини» у приміщенні районного
відділу ДРАЦС. Участь у заході взяли
співробітники відділу ДРАЦС та
секретарі сільських рад. Роз'яснено
порядок
призначення
адвоката,
представника центру з надання БВПД
для данання безоплатної правової
допомоги. Для осіб які перебувають на
обліку в Сахновщинському районному секторі філії ДУ «Центр пробації» проведено
правовий діалог «Порядок заміни адвоката» - присутні дізнались, які є законні підстави для
заміни адвоката у провадженні, в т.ч. й того, який залучений центром з надання БВПД.
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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):
Первомайським місцевим центром з надання БВПД укладено угоди про співпрацю із
центрами зайнятості, філіями ДУ «Центр пробації», відділами (управліннями) 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, Барвінківському, 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 37 заходів,
зокрема:
13.12.2018 року центром проведено черговий масштабний захід у форматі правового
турніру з назвою «Під захистом права», цього разу організований та проведений спільно з
Лозівським міським центром молоді серед студентів Лозівській філії Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу.

У заході взяли участь три команди, які представили різні відділення коледжу. Студенти
змагались за перемогу, долаючи тури, що складались з правового бліц-опитування, надання
юридичних консультацій на листи однолітків, письмового переліку своїх прав, передбачених
Конституцією України, правової пантоміми та ораторських виступів на актуальні теми.
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Оцінювали знання і вміння учасників журі професіоналів: державний нотаріус ,
представники Лозівських відділу поліції та міськрайонного суду, місцевого центру з надання
безоплатної правової допомоги, управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради,
директор Лозівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
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13.11.2018 року, з нагоди відзначення
Міжнародного Дня толерантності, в
приміщенні
Близнюківського
будинку
дитячої та юнацької творчості начальник
Близнюківського
бюро
правової
допомоги, спільно
з
представниками
Близнюківського
відділу
ДРАЦСу
Близнюківського районного сектору філії
ДУ «Центр пробації» в Харківській області,
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Близнюківської РДА провели заняття
«Захищай свої права не порушуючи інших.
Чи вмієш ти слухати» для вихованців
закладу. Діти в ігровій формі ознайомилися
з основними права та обов’язками, з тим як правильно можна захистити свої порушені
права.
11.12.2018
року,
спільно
з
представником
відділу
ювенальної
превенції Лозівського відділу поліції
проведено семінар-практикум "Відповідальність неповнолітніх. Спілкування з
поліцією", для студентів Лозівського
професійного ліцею.
Поліцейський
роз'яснив
студентам
порядок притягнення неповнолітніх до
адміністративної та кримінальної відповідальності, а працівники центру безоплатної
правової допомоги - умови цивільноправової відповідальності неповнолітніх.
Обговорили також, яким чином слід
спілкуватись із поліцією в разі зупинки на вулиці, виклику слідчого. Свої знання про права
і обов'язки правоохоронних органів, умови спілкування з працівниками поліції студенти
мали змогу перевірити, пройшовши онлайн-тестування.

Також 11.12.2018 року з учнями
Барвінківського професійного агарарного
ліцею працівником Барвінківського бюро
правової допомоги проведено бесіду на
тему: «Причини скоєння правопорушень
на грунті дискримінації та способи їх
запобігання».
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14.12.2018
року
для
працівників
Сахновщинського районного відділу ДРАЦС
ГТУЮ в Харківської області проведено бесіду
на
тему
:
«Довідково-інформаційна
платформа
правових
консультацій
WikiLegalAid». Присутніх проінформовано,
що на довідково-інформаційній платформі
правових консультацій «WikiLegalAid» в
загальному доступі розміщено правові
консультації на різні правові теми в
загальному доступі, і ними можна вільно
користуватися.

21.12.2018 року представник центру
провів
бесіду
«Правова
допомога.
Призначення адвоката» - з працівниками
Лозівського
міськрайонного
центру
зайнятості. Присутнім роз’яснено роль
адвоката у судовому процесі та порядок
залучення захисника у кримінальному
провадженні, а також учасників ознайомлено
з електронними сервісами Міністерства
юстиції.

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, серед них буклети на наступні теми: «Сплата податку на нерухоме майно»,
«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!".
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: в Кегичівській філії

Харківського обласного центу зайнятості, Близнюківському районному військовому
комісаріаті, Сахновщинському 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):
05.10.2018 року у Лозівській міськрайонній газеті «Голос Лозівщини» розміщено
інформацію про проведення Центром заходу на реалізацію право просвітницького проекту
«Я маю право» - заходу «Правова майстерня» у Лозівському вищому коледжі мистецтв:
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14 та 15 грудня 2018 року в ефірі радіо «Терра» озвучено інформацію про проведення
центром правопросвітницького заходу – правового турніру «Під захистом права», з нагоди
проведення «Всеукраїнського тижня права» (всього – п’ять ефірів)
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 – 6):
У Первомайській районній газеті «Знамя труда» від 06.10.2018 року № 40 розміщено
інформацію відділу «Лозівське бюро правової допомоги» на тему щодо порядку стягнення
нарахованої, але не виплаченої заробітної плати:
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12.10.2018 року на сайті Близнюківської РДА розміщено інформацію «Відновлення
пропущеного строку прийняття спадщини»: http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/62052
17.10.2018 року на сайті Кегичівської РДА розміщено інформацію «Порядок в’їзду та
виїзду неповнолітніх на тимчасово непідконтрольну територію України»:
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2435-poryadok-v-jizdu-ta-vijizdunepovnolitnikh-na-timchasovo-nepidkontrolnu-teritoriyu-ukrajini
22.10.2018 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено виступ «Порядок та умови
отримання санаторно-курортного лікування»
23.10.2018 року на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему: «Обов’язки і
права виконавців, обов’язковість вимог виконавців судових рішень»:
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5889:2018-1023-13-33-57&catid=219:c-&Itemid=240
24.10.2018 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено виступ «Порядок визначення
місця проживання дитини»:
https://drive.google.com/drive/folders/1K0AfuAs2oHk5BFWtmTYziXibTW6OSYxv
25.10.2018 року на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему: «Протидія
проявам булінгу»:
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5893:2018-1025-08-16-42&catid=219:c-&Itemid=240
31.10.2018 року на сайті Лозівської РДА розміщено статтю на тему: «Порядок визнання
фізичної особи недієздатною та встановлення опіки»
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http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/62348
02.11.2018 року у Барвінківській районній газеті «Вісті Барвінківщини» № 44
опубліковано статтю «Створення фермерського господарства» підготовлену відділом
«Барвінківське бюро правової допомоги»:

12.11.2018 року на сайті Близнюківської РДА розміщено статтю на тему: «Право
працівників на збереження за ними місця роботи, посади і середнього заробітку на час
перебування на військовій службі»
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/549/62602
15.11.2018 року на сайті Сахновщинської РДА розміщено статтю на тему: «Як оскаржити
штраф поліції виписаний на місці зупинки»:
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5944:-l-r&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
З 19.11.2018 по 23.11.2018 року в ефірі радіо «Терра» чотири рази на добу озвучувалось
Оголошення про діяльність Первомайського МЦ (в рамках соціальної реклами)
26.11.2018 року на сайті Лозівської РДА розміщено оголошення про XI конкурс з відбору
адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги:
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/62954
27.11.2018 року на сайті Кегичівської РДА розміщено статтю «Встановлення факту
належності правовстановлюючого документу»:
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http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2582-vstanovlennya-faktu-nalezhnostipravovstanovlyuyuchikh-dokumentiv
28.11.2018 у ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» оголошено виступ «Стягнення
аліментів в судовому порядку».
30.11.2018 у Лозівській радіокомпанії оголошено виступ «Оголошення про конкурс
адвокатів».
30.11.2018 у газеті «Вісті Барвінківщини» - публікація «Визначення особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням».

01.12.2018 у Сахновщинській районній газеті «Колос» здіснено публікацію щодо права на
податкову знижку.
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05.12.2018 у Лозівській радіокомпанії - виступ «Правова допомога постраждалим від
домашнього насильства».
08.12.2018 у Сахновщинській районній газеті «Колос» здійснено публікацію «Анонс
проведення заходів до Всеукраїнського тижня права»
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10.12.2018 року в ефірі радіо «Терра» озвучено Анонс проведення заходів до
Всеукраїнського тижня права
12.12.2018 на сайті Сахновщинської РДА – публікація «Охорона праці при роботі за
комп’ютером:
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6025:2018-1212-06-22-49&catid=84:2013-05-27-14-15-06&Itemid=109
12.12.2018 у Лозівській радіокомпанії - виступ «Порядок видачі паспорту громадянина
України у вигляді ID-картки внутрішньо переміщеним особам».
13.12.2018 на сайті Лозівського міськрайонного суду Харківської області розміщено
публікацію «Консультант Лозівського міськрайонного суду Харківської області взяв участь у
правовому турнірі «Під захистом права»:
https://lzm.hr.court.gov.ua/sud2025/pres-centr/news/626023/
13.12.2018 в ефірі ТРК «Сігма» вийшов сюжет про захід центру до Всеукраїнського
тижня права «У Лозовій відвідувачів бібліотеки безкоштовно консультували юристи»:
https://drive.google.com/drive/folders/1M77MNVN8ms6nd-9le4V6gtsLpN9Q2YCJ
14.12.2018 року у Барвінківській районній газеті «Вісті Барвінківщини» опубліковано
статтю «Підстави припинення договору оренди землі»:

14.12.2018 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено виступ «Порядок видачі
паспорта громадянина України у вигляді ID-картки внутрішньо переміщеним особам»
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15.12.2018 року у Близнюківській районній газеті «Нове життя» опубліковано статтю
«Право працівників на збереження за ними місця роботи, посади і середнього заробітку на
час перебування на військовій службі»

15.12.2018 року у Первомайській міськрайонній газеті «Знамя труда» опубліковано статтю
«Роз'яснення щодо порядку прийняття та оформлення спадщини (інтерв'ю)»
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15.12.2018 року у Кегичівській районній газеті «Наш край» опубліковано статтю
«Психологічна допомога та реабілітацція учасникам АТО»:

21.12.2018 року у Лозівській міськрайонній газеті «Голос Лозівщини» опубліковано
статтю Первомайського місцевого центру «Домашньому насиьству – ні» - про застосування
термінових заборонних та обмежувальних приписів:
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27.12.2018 року на офіційному сайті Лозівської РДА розміщено інформацію «Актуальні
зміни в земельному законодавстві, які набувають чинності з 01 січня 2019 року»:
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/63761
Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів - 32
1.1.10. Опитування та заміри громадської думки (анкетування) (кількість опитувань
– 1):
Центром
постійно
за
можливості
здійснюється
анкетування
учасників
правопросвітницьких заходів за встановленою формою. У звітному періоді участь у
опитуванні виявили бажання взяти 139 осіб. Щомісяця результати анкетування, узагальнені
на рівні центру, надсилаються до Регіонального центру з надання БВПД.
1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних служб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість запланованих заходів –
1):
30.11.2018 року відділом «Лозівське бюро правової допомоги» проведене навчання з
працівниками юридичних відділів Первомайської РДА та Первомайської міської 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,
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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.

11.10.2018 р.: Працівник Барвінківського
бюро здійснює прийом у Григорівській
сільській раді Барвінківського району

15.11.2018 року: мобільний
консультаційний пункт Близнюківського
бюро правової допомоги у Острівщинській
сільській раді Близнюківського району

20.11.2018 – мобільний консультаційний
пункт у Власівській сільській раді
Кегичівського району

28.11.2018 – мобільний консультаційний
пункт у Шевченківській сільській раді
Сахновщинського 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
Всього протягом звітного періоду надано адресну правову допомоги чотирьом
особам.
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):
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11.09.2018 р. – консультування громадян у
Слобожанській селищній раді
Кегичівського району

21.12.2018 р.: прийом громадян
у Миколаївському старостинському окрузі
Лозівської ОТГ

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 3 заходи.
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 актуальні
новини законодавства та роз’яснення з питань, які поширені серед даної цільової аудиторії.
11.12.2018 року, в приміщенні Близнюківського
бюро
правової
допомоги,
спільно
з
працівниками Близнюківської районної філії
ДУ «Центр пробації» в Харківській області,
представниками
відділу
поліції,
Близнюківського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді проведено
бесіду «Під захистом права» з особами, які
перебувають на обліку. Під час зустрічі
обговорювали права громадян в Україні,
правові механізми їх захисту.
13.12.2018 року відділом «Сахновщинське
бюро правової допомоги» проведено бесіду на
тему: «Дотримання прав людини» з особами,
які перебувають на обліку Сахновщинському
РС філії ДУ «Центр пробації». Працівники
бюро відповідали на питання: чому деякі
соціальні групи потребують спеціальних прав
людини, чи не означає це, що вони мають
більше прав, ніж інші, як можна захистити свої
права, як звернутися до Європейського суду з
прав людини.
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Всього на виконання пункту 1.1.15 плану у звітному періоді проведено 9 заходів.

1.1.16. Проведення «вуличного» інформування (кількість запланованих заходів – 5):
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.
Так, з нагоди відзначення Дня
захисника України, 11 жовтня 2018
року, на центральній площі селища
Близнюки відбулося спортивне свято
«Біг для всіх», участь у якому взяла
начальник відділу " Близнюківське бюро
правової допомоги". Вона ознайомила
присутніх з діяльністю бюро та його
завданнями і поширила буклети на
правову тематику, акцентувавши увагу
на правах дітей та правах захисників
України

Всього у звітному періоді проведено 8 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 – 18):
Всього на виконання пункту 1.1.17 плану центром у звітному періоді проведено 28
заходів, зокрема:
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16.10.2018 року в приміщенні дитячої
бібліотеки заступник начальника відділу
"Сахновщинське бюро правової допомоги"
провела бесіду з учнями 7-А класу
Сахновщинської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №1 Харківської області про
поняття булінгу,як явища,,його види та
прояви,а також про засоби протидії в разі
виникнення цієї проблеми в учнівському
середовищі.

09.11.2018 року представники Первомайського місцевого центру завітали до учнів
9 класу Панютинської ЗОШ, серед яких було
проведено гру «Важниця правова».
Пізніше, вже під час Всеукраїнського
тижня права, 11.12.2018 року таку ж гру
провели серед старшокласників Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лозівської районної ради.
Гра містить більше 200 запитань з
конституційного,
адміністративного,
цивільного, сімейного, трудового і навіть
кримінального права, дозволяє в ігровій формі
опрацювати близько 50 життєвих ситуацій.
Школярі
зацікавлено
сприйняли
нетрадиційний досвід здобуття правових знань і з неабияким ентузіазмом успішно
вирішували різноманітні за характером та рівнем складності завдання.

12 та 13 листопада 2018 року
представники центру спільно з спеціалістом
мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги здійснили виїзди у віддалені
навчальні заклади району. У Бунаківському
НВК та Павлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів
Лозівської районної ради учням 6-9 класів
учням була продемонстрована презентація на
тему "Стоп булінг!", роз'яснено поняття
булінгу,його види, надано поради щодо
вирішення ситуацій по булінгу в школі,в раз
їх виникнення.

________________________________________
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Протягом 10-14 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського тижня права
проводилась широка правопросвітницька робота у загальноосвітніх навчальних закладах
для учнів різних вікових категорій. Працівники центру, інформували неповнолітніх про
попередження булінгу, права та обов’язки людини, захист прав та перевіряли разом з
учнями правові знання у різноманітних інтерактивних формах.
11.12.2018 року, за участі керівника
служби у справах дітей Кегичівської РДА,
представника районного відділу ДРАЦС
ГТУЮ у Харківській області відділом
«Кегичівське бюро правової допомоги»
проведено бесіду з учнями КЗ «Кегичівський
ліцей» на тему: «Права дитини». Крім
обговорення прав дітей, з учнями зіграли в
гру «Які права порушені», під час якої всі
учасники активно відповідали на запитання і
пропонували свої бачення відновлення
порушених прав.

12.12.2018 року відділом
"Сахновщинське бюро правової
допомоги" з учнями Новочернещинського ЗЗСО Сахновщинського району проведено
урок на тему : «Кордони булінгу
– виховання та моральні
принципи».

13.12.2018 року відділом "Кегичівське
бюро правової допомоги" в приміщенні
центральної районної бібліотеки, спільно з
керівником служби у справах дітей
Кегичівської
РДА,
працівниками
районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, спецалістом
районного відділу ДРАЦС, для учнів 9
класів проведено правову вікторину «Чи
знаємо ми свої права?». Учні отримали
реальну можливість у інтерактивній формі
застосувати свої знання у сфері права та
збагатити
власний
досвід
новою
інформацією.
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14.12.2018 року в приміщенні Орільської
бібліотеки-філії № 1 представниками центру
організовано та проведено брейн-ринг «Я
знаю свої права!». Унікальність заходу для
школярів Орільської ЗОШ, об'єднаних у дві
команди - «Фантазер» та «Правознавці»,
полягала в рівноцінній участі третьої
команди «Закон і порядок», в яку
об’єднались батьки та вчителі школярів.
Участь в брейн-ринзі в якості суддів взяли
представники Лозівської міськрайонної філії
ДУ "Центр пробації" у Харківській області,
мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги та завідувач бібліотеки.

14.12.2018 року начальником відділу
"Кегичівське бюро правової допомоги з
учнями 5 та 9-11 класів КЗ "Кегичівський
ліцей" Кегичівської районної ради, спільно з
начальником Кегичівської філії ДУ "Ценр
пробації", представниками районного відділу
державної
виконавчої
служби
по
Кегичівському та Сахновщинському районах
та
Кегичівського
відділення
поліції
Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській
області, проведено урок права на тему: " Я
знаю свої права, вмію їх захищати".

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.
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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 ГО «Лозівська районна рада ветеранів»
- з ГО «Первомайська районна організація ветеранів України Харківської області»
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: захист від домашнього насильства, запобігання булінгу, порядок
зняття з реєстрації, відновлення документів, які посвідчують особу.
Так 10.10.2018 року з нагоди
відзначення Дня юриста в приміщенні
Близнюківського бюро правової допомоги
відбулось засідання круглого столу
«Зняття з реєстрації. Правові аспекти», за
участі посадових осіб Близнюківської
селищної ради, юрисконсульта апарату
Близнюківської
РДА,
начальника
Близнюківського
відділу
ДРАЦС,
фахівців Близню-ківського РС філії ДУ
«Центр пробації» у Харківській області,
управління
соціального
захисту
Близнюківської РДА, Близнюківського РС
ГУ ДМС України в Харківській області,
відділу надання соціальних послуг
Лозівського міськрайонного центру зайнятості, адміністратора з питань надання
адміністративних послуг та завідувача Близнюківської державної нотаріальної контори.
Під час заходу обговорювали: порядок реєстрації місця проживання, його правове
регулювання та колізії, які документи потрібні для зняття з реєстрації різним категоріям
громадян, іноземцям тощо; скільки часу надається людині, яка переїхала на нове місце
проживання для того, щоб зареєструватися, яка відповідальність передбачена за порушення
правил реєстрації місця проживання; необхідність звертатись до військових комісаріатів при
зміні реєстрації місця проживання. Особливу увагу було приділено розгляду питання щодо
можливості власника житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані у цьому
житловому приміщенні, але тривалий час там не проживають.
Всього ж на виконання пункту 1.2.2 плану у звітному періоді проведено 6 заходів.
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.
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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 «Правовий статус старост об’єднаних територіальних громад у взаємовідносинах з
місцевою радою ОТГ», їх поширено серед 14 сільських рад, які увійшли до Лозівської ОТГ.
1.2.5. Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення
зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/програм/проектів (кількість заходів – 1):
Протягом 2018 року центром регулярно вживались заходи щодо ініціювання виділення
коштів на виконання місцевої програми надання БПД населенню Лозівського району
затвердженої рішенням Лозівської районної ради від 07.02.2018 року.
1.2.6. Проведення роботи з ОМС з розробки та затвердження Програм надання
правової допомоги (кількість підготовлених методичних рекомендацій – 1):
31.10.2018 року до Первомайської міської ради Харківської області надіслано на розгляд
проект Програми надання безоплатної правової допомоги населенню м. Первомайський на
2019-2021 рр.
Дану Програму було затверджено рішенням Первомайської міської ради від 20.12.2018
року № 1084-53/7.
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 - 53):
Бюро правової допомоги та відділами Центру у звітному періоді організовано
діяльність 55 дистанційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.
Вони діють у центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, сільських радах та
бібліотеках (з використанням Skype-зв’язку), територіальних відділеннях центру пробації,
структурних підрозділах місцевих органів влади, територіальних центрах соціального
обслуговування, військовій частині.

На фото: начальник відділу правової
інформації та консультацій Центру
на Скайп-зв’язку з Артільною
сільською радою Лозівського району

На фото – працівник Кегичівського бюро
здійснює консультування через Скайпзв’язок з Парафіївською сільською радою
Кегичівського району
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За графіком, впродовж звітного періоду громадяни мали можливість отримати безоплатну
правову допомогу через дистанційні пункти доступу до БПД шляхом Skype-зв’язку із:
Олексіївською, 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 (кількість - 1):
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 задля 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.
1.4.7. Проведення анкетування та вивчення потреб адвокатів системи БВПД у
навчанні (кількість – 1):
На виконання доручення РЦ від 19.09.2018 р. № 1209/09-36 здійснюється робота з
визначення актуальних тем для навчання – щомісяця (до 25 числа) запропонований перелік
тем надсилається в РЦ.
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
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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:

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 регулярно проводиться моніторинг якості
надання БППД працівниками бюро правової допомоги Первомайського місцевого центру.
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У журналі заяв, відгуків та пропозицій громадян в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 року
залишено 14 вдячних відгуків громадян за отриману в центрі правову допомогу.

[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):
29-30 жовтня 2018 року директор Центру взяла участь в обміні досвідом щодо
напрацювань місцевих центрів по співпраці з органами місцевого самоврядування щодо
спільної організації / проведення право просвітницьких заходів у громадах.
06.11.2018 року в м. Харків в правовому клубі «Правокатор» начальники відділів правової
інформації та право просвітництва Центру взяли участь у робочій нараді щодо нових форм
звітності.
15.11.2018 року директор, начальник відділу представництва та представник бюро центру
взяли участь у майстер-класі по застосуванню цивільно-процесуального законодавства під
час надання БВПД, який був проведений у приміщенні Першого Запорізького МЦ з надання
БВПД.
26-27 листопада 2018 року начальник відділу правопросвітництва та представник бюро
правової допомоги центру взяли участь у навчанні «Правопросвітницький захід: від задуму
до реалізації», яке відбулось у Вижницькому місцевому центрі з надання БВПД.
02-04 грудня 2018 року директор центру взяла участь у стратегічній сесії керівного складу
системи БПД в м. Київ.
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):
17.10.2018 року представники центру взяли участь у презентації гри «Важниця Правова»,
що відбулась у приміщенні правового клубу "Правокатор" м. Харкова.
15 та 16 листопада 2018 року представники центру взяли участь у тренінгу «Особливості
надання правової допомоги постраждалим від домашнього насильства», що відбувся у
приміщенні правового клубу "Правокатор" м. Харкова..
2.1.3. Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів)
(кількість заходів – 1):
Інформація про інститут громадських радників розміщена на сторінці центру в Facebook:
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2213123195628470?__tn__=-R
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2213123342295122?__tn__=-R
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):
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Інформацію про відкриття правового клубу «Правокатор» у Києві розміщена на сторінці
центру в Facebook:
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2213122448961878?__tn__=-R
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 «Захист прав пасажирів на залізничному транспорті», «Третя особа у кримінальному
процесі, щодо майна якої вирішується питання про арешт».
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)
Директор центру взяла участь у засіданнях Керівної ради, які відбулись 19.10.2018 та
20.12.2018 року.
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 IІІ квартал з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової
допомоги у Харківській області на 2018 рік надіслана до РЦ для оприлюднення в строк до
10.10.2018 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 05.10.2018, 28.12.2018
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 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 ІV
кварталі 2018 року стосовно проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів,
виїзних прийомів.
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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 Первомайського МЦ (в т.ч. за участі бюро правової
допомоги із застосуванням Скайп-зв’язку.проведено внутрішні навчання працівників
Первомайського МЦ (в т.ч. за участі бюро правової допомоги із застосуванням Скайпзв’язку) проведено:
22.10.2018 року: розглянуто питання зняття особи з реєстрації місця проживання.
05.12.2018 року: розглянуто питання особливостей введення воєнного стану та оплати
комунальних послуг в разі, якщо температура в приміщенні менше нормативу.
22.12.2018 року: розглянуто питання повноважень Уповноваженого ВР з прав людини,
порядку отримання доступу до публічної інформації та реалізації Державної програми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року.

[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.
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.
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Завдання 5.2: Інноваційні форми доступу до БПД.
5.2.1. Організація роботи дистанційних точок доступу до БВПД через налагодження
Скайп-зв’язку (кількість нових точок доступу – 1):
У звітному періоді нова точка доступу організована у Лозівській сільській раді
Кегичівського району.
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 Лозівською
районною радою ветеранів та з Первомайською районною організацією ветеранів), в яких
передбачено створення дистанційних пунктів доступу.
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 ІV
кварталі 2018 року визначено найбільш поширені правові питання клієнтів Первомайського
МЦ. На основі цього аналізу сформовано пріоритетні тематики правопросвітницьких заходів
Центру у І кварталі 2019 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
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
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):
У звітному періоді проаналізовано потребу залучення адвокатів для надання БВПД, а
також рівень доступу населення громад до безоплатної правової допомоги.
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 жовтня по 31 грудня 2018 року Первомайським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 2038 звернень клієнтів, з них 1934 особам було надано
правову консультацію, 104 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 104 рішення
про надання БВПД та видано 4 доручення адвокатам та винесено 101 наказ про
призначення працівника Центру для надання БВПД (представництво клієнта в суді або
складення процесуальних документів). По 1 письмовому зверненню було надано відмову у
наданні БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів:
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Найменування відділу
МЦ
Відділ правової
інформації та
консультацій
Відділ «Кегичівське
бюро»
Відділ «Барвінківське
бюро»
Відділ «Близнюківське
бюро»
Відділ «Лозівське бюро»
Відділ «Сахновщинське
бюро»
Разом по МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

693

631

62

0

257

240

17

0

155

153

2

0

157

151

6

0

459

453

6

0

317

306

11

0

2038

1934

104

0

44

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
соціальне забезпечення;
спадкове;
сімейне;
медичне;
трудове;
адміністративне;
земельне;
договірне;
житлове;
інше цивільне;
виконання судових рішень;
неправове питання;
інше

102
196
285
19
49
31
137
56
371
403
52
29
308

5%
10%
14%
1%
2%
2%
7%
3%
18%
20%
3%
1%
15%

Серед категорії «інші питання» (всього 308) питаннями є: з конституційного права 145 (47,1%); з пенсійного права -45 (14,6%); з цивільно – процесуального права - 43 (14%);
з кримінально - процесуального права – 18 (8,5%); з кримінального права -18 (5,8%) ; з
банківського права – 13 (4,3%); з податкового права -9 (2,9%); з міграційного права – 6
(1,9%); з військового права – 2 (0,6%); адміністративно – процесуального права -1 (0,3%).

РОЗПОДІЛ
КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ

неправове питання;
1,42%

інше
15,11%

соціальне
забезпечення; 5,00%

спадкове;
9,62%

виконання судових
рішень;
2,55%

сімейне;
13,98%

медичне;
0,93%

інше цивільне;
19,77%

трудове;
2,40%

житлове;
18,20%

договірне;
2,75%
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земельне;
6,72%

адміністративне;
1,52%

Розподіл клієнтів міцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги за
статтю

чоловіки; 30%

жінки; 70%

Розподіл клієнтів місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за віком
до 18 років;
0,00%
понад 60 років.
29,87%

від 18 до 35 років
включно;
16,77%

від 35 до 60 років
включно;
53,36%

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 ( 67,3 %), особам з
інвалідністю – 19 (18,3 %), внутрішньо переміщеним особам – 12 (11,5 %) та ветеранам
війни - 3 (2,9 %).
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Розподіл клієнтів за категоріями осіб, які мають право
на отримання БВПД
Особи, якщо їхній
середньомісячний
дохід не перевищує
двох розмірів
прожиткового
мінімуму
66,04%

Ветерани війни та
особи, на яких
поширюється дія
Закону України "Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту"
2,83%

Внутрішньо
переміщені особи
11,32%

Інваліди, які
отримують пенсію або
допомогу, у розмірі,
що не перевищує двох
прожиткових
мінімумів для
непрацездатних осіб
17,92%

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний
період було:
Здійснено 29 виїздів мобільних пунктів ( 25 виїздів – до старастинських округів та
сільських/селищних рад, 4 виїзда – для надання адресної допомоги) та забезпечено
діяльність 55 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 147
осіб, з яких:
- 77 осіб, з яких 76 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та
роз’яснень ( з них 3 особи отримали консультації під час адресної допомоги), у 1
особи (адресна допомога) прийнято звернення про надання БВПД - під час роботи
мобільних консультаційних пунктів;
- 70 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.
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 14 органам місцевого самоврядування (сільським радам, які увійшли до Лозівської
ОТГ - старостинським округам) 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 12 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 проведено 163 правопросвітницьких заходів;
 розміщено у ЗМІ 34 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 надано 25 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
(включаючи
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.:

29/77

55/ 70

14

163

25

2

Первомайський МЦ

4/8

10/18

14

37

7

3

Відділ «Барвінківське
БПД»

5/14

6/4

0

16

0

4

правової
»
Відділ
«Близнюківське
БПД»

3/8

10/7

0

25

7

5

Відділ «Кегичівське
БПД»

5/13

12/16

0

27

9

6

Відділ «Лозівське БПД»

6/11

8/10

0

28

0

7

Відділ «Сахновщинське
БПД»

6/23

9/15

0

30

2
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