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ІНФОРМАЦІЙНА 

ДОВІДКА 
щодо виконання Первомайським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного  плану діяльності  на 2019 рік  

у  I 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  92,7  тис. осіб  1410  км²  

м. Первомайський та Первомайський район  45,1  тис. осіб  1200  км²  

Близнюківський район  18,2  тис. осіб  1380  км²  

Барвінківський район  21,2  тис. осіб 1365  км²  

Сахновщинський район  20,9  тис. осіб 1170  км²  

Кегичівський район  20,6  тис. осіб 780  км²  

ВСЬОГО  218,7  тис. осіб  7305  км²  

(від загальної кількості по Харківській 
області)  

15  %  23 %  

 

 
 

 

15% 

85% 

Відношення кількості населення  
по районам місцевого центру 

з надання БВПД в м. Лозова до  
населення області  

Первомайський 
місцевий центр 

23% 

77% 

Відношення площі, яка охоплена  
діяльністю місцевого центру 

з надання БВПД в місті Лозова 
до площі Харківської області  

Первомайський 
місцевий центр 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 
 

Завдання 1.1: Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

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

що проводяться Урядом України, реалізація правопросвітницького проекту “Я маю 

право”. 

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 I 

кварталі 2019 року визначено поширені  правові потреби  клієнтів  Первомайського МЦ по 

районам і в цілому (узагальнена карта правових потреб). 

 

 

 КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ : 
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  Узагальнена карта правових потреб населення (відповідно до звернень, які надійшли в I 

кварталі 2019 року  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,  проведення заходів, присвячених Дню Соборності, 

Всесвітньому дню захисту персональних даних, Дню пам’яті воїнів-інтернаціоналістів) 

(кількість запланованих  заходів – 52): 

 

Відповідно до Плану заходів Центру у I кварталі 2019 року Центром та його відділами 

на виконання цього пункту плану  проводились  семінари, лекції, зустрічі-інформування, 

бесіди та інші правопросвітницькі заходи із роз’ясненням актуальних правових питань для 

громад  та  новин законодавства.  

Так, найчастіше у звітному періоді роз’яснювали питання щодо: способів захисту прав 

людини, захисту прав дітей і відповідальності за вчинення булінгу, порядку спадкування, 

профілактики проявів та відповідальності за домашнє насильство, захисту прав споживачів 

(в т.ч., споживачів комунальних послуг) і монетизації субсидій, призначення державних 

соціальних допомог і соціального захисту вразливих категорій населення, електронного 

декларування, виборчих прав, прав землевласників, доступу до державних сервісів і 

державних послуг. 

Заходи проводились для соціально вразливих категорій  громадян, зокрема, безробітних, 

осіб з інвалідністю (в т.ч. для соціальних працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування, які безпосередньо працюють із соціально вразливою групою населення), 
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військовослужбовців, а також для учнівської молоді, вчителів та педагогічних працівників, 

медичних працівників, працівників підприємств і установ, членів громадських організацій  

тощо.  

 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 66 заходів,  
Первомайський МЦ – 15 

Барвінківське бюро – 8 

Близнюківське бюро – 9 

Лозівське бюро – 11 

Сахновщинське бюро – 11 

Кегичівське бюро – 12 

зокрема: 

 

 

04.01.2019 року відділом «Близнюківське 

бюро правової допомоги» з особами, які 

перебувають на обліку відділу надання 

соціальних послуг у Близнюківському 

районі Лозівського міськрайонного центру 

зайнятості на тему «Зміна розміру 

аліментів».   

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2019 року - проведено бесіду «Утримання 

непрацездатних батьків» із соціальними 

працівниками відділення соціально-побутової 

адаптації територіального центру соціального 

обслуговування Лозівської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2019 року заступником начальника 

відділу «Кегичівське бюро правової 

допомоги», спільно з провідним 

спеціалістом районного відділу ДРАЦС, 

проведено бесіду із відвідувачами та 

бібліотекарями Кегичівської центральної 

районної бібліотеки проведено бесіду 

«Доступ до інформації. Оформлення запиту 

на доступ до публічної інформації». 
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07.02.2019 відділом «Лозівське бюро 

правової допомоги» проведено бесіду 

«Встановлення фактів, які мають юридичне 

значення» з працівниками відділу освіти, 

молоді та спорту Первомайської РДА. 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2019 року проведено бесіду 

«Правова допомога» із сімейними лікарями 

КМП «Лозівський центр первинної медико-

соціальної допомоги». Роз’яснено порядок 

надання безоплатної правової допомоги, 

призначення адвоката затриманим, свідкам та 

потерпілим у кримінальних провадженнях, 

поширено інформаційні матеріали 

Первомайського місцевого центру. 

 

 

 

 

 

21.02.2019 року представником центру у 

приміщенні Лозівської міської бібліотеки 

проведено бесіду «Новини законодавства» із 

членами читацького клубу «Родовід». З 

присутніми обговорено багато актуальних 

питань, серед яких – порядок перерахування 

пенсії, підстави відмови у призначенні 

житлової субсидії, порядок прийняття та 

оформлення спадщини. 

 

 

 

 

 

27.02.2019 року із педагогічним складом 

Смирнівського НВК Лозівської районної 

ради проведено бесіду «Запобігання та 

протидія булінгу у школі». 
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04.03.2019 року проведено семінар на тему: 

«Пільги для багатодітної родини» з особами, які 

перебувають на обліку Відділу надання 

соціальних послуг у Близнюківському районі 

Лозівського МРЦЗ. Роз’яснено, хто має право на 

одержання статусу багатодітної родини, як 

отримати пільги багатодітній родині. 

 

 

 

 

 

 

26.03.2019 року начальник відділу 

«Кегичівське бюро правової допомоги» у 

приміщенні Кегичівської районної бібліотеки 

провела семінар «Позовна давність при 

поділу майна подружжя. Вирішення 

майнових спорів при припиненні шлюбу» для 

працівників відділу культури Кегичівської 

РДА. 

 

 

 

 

 

Велика частина заходів була проведена до правопросвітницької кампанії «Я маю 

право голосу», спрямованої на вивчення і реалізацію громадянами виборчих прав: 

 

 

 

 

 

04.02.2019 року представник центру провів 

бесіду «Права та обов’язки виборців» із 

колективом Лозівського ДНЗ № 7. Присутніх 

проінформовано про стадії виборчого процесу, 

порядок проведення виборів та права виборців. 
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19.02.2019 року проведено семінар на 

тему «Правовий статус виборця і реалізація 

права обирати» з педагогічним колективом 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 м. Первомайський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2019 року із соціальними працівниками 

Кегичівського територіаль-ного центру соціального 

обслуговування проведено бесіду «Перевірка та зміна 

інформації у Державному реєстрі виборців». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2019 року із членами ГО «Лозівське 

відділення «Українського товариства 

мисливців та рибалок» проведено  бесіду 

«Порядок тимчасової зміни місця 

голосування»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2019 року у Барвінківській філії 

Харківського обласного центру зайнятості з 

особами, які перебувають на обліку 

проведено семінар «Права виборців у день 

виборів. 
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19.03.2019 року у Садовській ЗОШ І-

ІІІ ст. Близнюківського району відділом 

«Близнюківське бюро правової 

допомоги» проведено семінар «Права та 

обов’язки виборця» для педагогічного 

складу навчального закладу. 

 

 

 

 

21.03.2019 року в рамках кампанії правопровітницького проекту «Я маю право!» 

представники Первомайського місцевого центру провели правову гру-моделювання 

виборчого процесу для повнолітніх студентів Лозівського вищого коледжу мистецтв «Я маю 

право голосу» під час якої юристи центру разом із молоддю моделювали, програвали та 

обговорювали поширені проблемні ситуації, які можуть виникнути на виборчих дільницях у 

день голосування.  

 
Серед них: технічна помилка та описка у виборчому списку, заміна бюлетеня виборцю, 

який під час голосування допустив помилку, пред’явлення виборцем членам виборчої комісії 

неналежних документів, які посвідчують громадянство України, агітація з боку членів 

виборчої комісії, підкуп виборця, порушення таємниці голосування, відсутність інформації у 

списках, за якою можливо ідентифікувати виборця, відсутність виборця у списках, закриття 

приміщення до голосування раніше 20:00. 
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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 28 заходів,  

Первомайський МЦ – 6  

Барвінківське бюро – 2  

Близнюківське бюро – 5 

Лозівське бюро – 4 

Сахновщинське бюро – 6 

Кегичівське бюро – 5 

зокрема: 

 

 

 

 

 

22.01.2019 року до Дня Соборності відділом 

"Кегичівське бюро правової допомоги" 

проведено семінар «Підстави набуття 

громадянства, відповідальність за подвійне 

громадянство» з особами, які перебувають на 

обліку Кегичівської філії Харківського 

обласного центру зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

31.01.2019 року відділом "Кегичівське 

бюро правової допомоги" в приміщенні КЗ 

"Кегичівський ліцей" спільно з керівником 

служби у справах дітей Кегичівської РДА та 

спеціалістом районного відділу ДРАЦС, для 

учнів 5 класу проведено бесіду "Європейська 

конвенція з прав людини". Учні отримали 

реальну можливість у інтерактивній формі 

застосувати свої знання у сфері права та 

збагатити власний досвід новою інформацією. 
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01.02.2019 року відділом «Близню-

ківське бюро правової допомоги», спільно 

з представником Близнюківського відділу 

ДРАЦС проведено бесіду із посадовими 

особами (секретарями) сільських рад 

Близнюківського району щодо порядку 

виїзду неповнолітніх за кордон та умов 

надання податкової соціальної пільги у 

2019 році. 

 

 

 

 

 

12.02.2019 року проведено семінар для осіб, 

які перебувають на обліку у Лозівському 

міськрайонному центрі зайнятості на тему 

«Правовий режим майна подружжя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019 року відділом "Кегичівське 

бюро правової допомоги" проведено лекцію 

на тему «Активне і пасивне виборче право» з 

особами, які перебувають на обліку 

Кегичівської філії Харківського обласного 

центру зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2019 року із працівниками 

Кегичівської селищної ради та представниками 

ГО  ветеранів смт. Кегичівка в приміщенні 

селищної ради проведено семінар «Монети-

зація субсидій». 
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07.03.2019 року із членами ГО 

«Близнюківська районна організація 

ветеранів» проведено бесіду на тему: 

«Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючого документа».  

 

 

 

 

 

 

29.03.2019 року у Лозівському районному будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги серед 

членів ради старшокласників навчальних закладів Лозівського району проведено правові 

дебати "Чи обов'язково брати участь у виборах". До заходу в якості арбітрів долучились 

також партнери Первомайського місцевого центру - інспектори Лозівського міськрайонного 

сектору філії ДУ "Центр пробації" у Харківській області.  

 
Дві команди, виступаючи по черзі, захищали і аргументували свою точку зору стосовно 

визначеної тематики. Після кожного виступу всі присутні ставили спікеру запитання - в 

межах виділеного на це часу. 

 
 

 



14 
 

 

 

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: цивільне, 

спадкове, сімейне право, соціальне забезпечення. Протягом звітного періоду Центром були 

розроблені буклети, з метою роз’яснення актуальних правових питань, серед них - буклети 

на наступні теми:  «Підстави та порядок припинення громадянства України», «Тимчасова 

зміна місця голосування», «Спадкування кредитних зобов’язань»: 
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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!". 

 

Крім того, Центром за погодженням  із Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця»  забезпечено  розміщення у приміщеннях залізничних вокзалів міст Лозова, 

Первомайський, селищ Кегичівка, Сахновщина, Близнюки та у вагонах приміських поїздів 

Південної  залізниці ПАТ «Укрзалізниця» у період з 18.02.2019 по 17.04.2019 року 

оголошень про діяльність Первомайського місцевого центру з надання БВПД та його 

відділів(у загальній кількості 215 шт.). 
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За погодженням з керівництвом Лозівської міської ради і Лозівської районної державної 

адміністрації  оголошення про діяльність Центру розміщені у автобусах Лозівських міських  

та районних  автобусних маршрутів: 
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Також, за погодженням із Барвінківським міським  головою в місті Барвінкове 

Харківської області на квитанціях про оплату комунальних послуг, які надаються КП 

«Благоустрій» м. Барвінкове, розміщено інформацію про діяльність Барвінківського бюро 

правової допомоги. 

 

 

 
 

 

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:  

- Кегичівській селищній раді 

- Кегичівській філії Харківського обласного центру зайнятості; 

-  Сахновщинській центральній районній бібліотеці тощо. 

 

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): 

29.03.2019 року у Лозівській міськрайонній газеті «Голос Лозівщини» розміщено 

інформацію про проведення Центром заходу на реалізацію правопросвітницького проекту 
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«Я маю право!» - правової гри «Я маю право голосу» у Лозівському вищому коледжі 

мистецтв: 

 
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 – 18): 

14.01.2019 року на сайті Сахновщинської РДА розміщено інформацію на тему: 

«Відповідальність за булінг»: 

http://sahnovrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6080:2019-01-14-

11-55-34&catid=219:c-&Itemid=240   

15.01.2019 року на сайті Близнюківської РДА розміщено інформацію ««Як внести зміни 

до паспорта якщо змінено назву вашої вулиці»: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/64150  

29.01.2019 року в ефірі радіостудії «Вісті Первомайщини» озвучено інформацію «Порядок 

призначення виплат та допомог малозабезпеченим сім'ям». 

29.01.2019 року на веб-сайті Первомайської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Розподіл майна між подружжям та особиста приватна власність подружжя»:  

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5470%3A2019-01-29-12-11-

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

30.01.2019 року в ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям». 

31.01.2019 року на веб-сайті Лозівської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Відмова від прийняття спадщини: порядок і умови»: 

http://sahnovrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6080:2019-01-14-11-55-34&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnovrda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6080:2019-01-14-11-55-34&catid=219:c-&Itemid=240
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/64150
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5470%3A2019-01-29-12-11-57&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5470%3A2019-01-29-12-11-57&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5470%3A2019-01-29-12-11-57&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
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 http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/64591  

12.02.2019 року на веб-сайті Близнюківської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Трудові права донорів в Україні»: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/64844  

 19.02.2019 та 20.02.2019 року в ефірі радіо «Терра» озвучено оголошення про 

проведення Центром право просвітницького заходу (правового лекторію). 

 20.02.2019 року на веб-сайті Сахновщинської районної державної адміністрації 

розміщено публікацію «Соціальний захист учасників бойових дій на території інших держав, 

а також сімей загиблих бійців»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6145:2019-02-

18-13-09-00&catid=219:c-&Itemid=240  

22.02.2019 року на веб-сайті Первомайської міської ради розміщено публікацію 

«Заборгованість за кредитним договором перед банком, що ліквідується»: 

http://pervom-rada.gov.ua/index.php/5362-zaborhovanist-za-kredytnym-dohovorom-pered-

bankom-shcho-likviduietsia.html 

22.02.2019 року на веб-сайті Первомайської міської ради розміщено публікацію «Пільги 

для одиноких батьків»: 

http://pervom-rada.gov.ua/index.php/5363-pilhy-dlya-odynokykh-batkiv.html 

22.02.2019 року на веб-сайті Первомайської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Пільги для одиноких батьків»: 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5546%3A2019-02-25-12-17-

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

 

22.02.2019 року у Барвінківській районній газеті «Вісті Барвінківщини» № 8 розміщено 

новину про проведення центром право просвітницького заходу – гри «Важниця правова» з 

учнями ЗНЗ м. Барвінкове: 

 
 

http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/64591
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/64844
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6145:2019-02-18-13-09-00&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6145:2019-02-18-13-09-00&catid=219:c-&Itemid=240
http://pervom-rada.gov.ua/index.php/5362-zaborhovanist-za-kredytnym-dohovorom-pered-bankom-shcho-likviduietsia.html
http://pervom-rada.gov.ua/index.php/5362-zaborhovanist-za-kredytnym-dohovorom-pered-bankom-shcho-likviduietsia.html
http://pervom-rada.gov.ua/index.php/5363-pilhy-dlya-odynokykh-batkiv.html
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5546%3A2019-02-25-12-17-09&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5546%3A2019-02-25-12-17-09&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5546%3A2019-02-25-12-17-09&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
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22.02.2019 року у Близнюківській районній газеті «Нове життя» № 8 розміщено 

публікацію «Шлюбний договір: недовіра чи гарантія на майбутнє?»: 

 
 

26.02.2019 року на веб-сайті Кегичівської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Податкова знижка на навчання»: 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2852-podatkova-znizhka-na-navchannya 

27.02.2019 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Голосування 

вдома». 

11.03.2019 року у ефірі Лозівської радіокомпанії озвучено інформацію «Правові аспекти 

гендерної рівності». 

 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2852-podatkova-znizhka-na-navchannya
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27.02.2019 року на веб-сайті Кегичівської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Реструктуризація заборгованості по сплаті комунальних послуг»: 

 

14.03.2019 року на веб-сайті Кегичівської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Реструктуризація заборгованості по сплаті комунальних послуг»: 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2900-restrukturizatsiya-zaborgovanosti-

po-splati-komunalnikh-poslug  

14.03.2019 року в ефірі радіо «Терра» озвучено інтерв’ю з начальником відділу 

представництва Первомайського місцевого центру, запис доступний за посиланням:  

https://drive.google.com/drive/folders/1QwdNHqs8V5fmHXRh84HL348b7yrv1J7V  

 

16.03.2019 року у Кегичівській районній газеті «Наш край» розміщено публікацію 

«Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в Україні» 

 

 
 

16.03.2019 року на веб-сайті Сахновщинської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Права споживачів: про це має знати кожен»: 

http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6237:-l---r--------

--&catid=219:c-&Itemid=240  

 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2900-restrukturizatsiya-zaborgovanosti-po-splati-komunalnikh-poslug
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/2900-restrukturizatsiya-zaborgovanosti-po-splati-komunalnikh-poslug
https://drive.google.com/drive/folders/1QwdNHqs8V5fmHXRh84HL348b7yrv1J7V
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6237:-l---r----------&catid=219:c-&Itemid=240
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6237:-l---r----------&catid=219:c-&Itemid=240


24 
 

 

18.03.2019 року на веб-сайті Близнюківської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Відповідальність за вчинення булінгу»: 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/65751  

22.03.2019 року на веб-сайті Первомайської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Правовий статус виборця і реалізація права обирати»: 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5623%3A2019-03-25-06-30-

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

22.03.2019 року на веб-сайті Первомайської районної державної адміністрації розміщено 

публікацію «Електронне декларування»: 

http://pervomaisk-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5622%3A2019-03-25-06-27-

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

22.03.2019 року на офіційній сторінці Первомайської міської ради в Facebook розміщено 

інформацію «Електронне декларування»: 

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2081837248536978?__tn__=K-R 

22.03.2019 року на офіційній сторінці Первомайської міської ради в Facebook розміщено 

інформацію «Правовий статус виборця і реалізація права обирати»: 

https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2081836225203747?__tn__=K-R  

 

23.03.2019 року у Сахновщинській районній газеті «Колос» розміщено публікацію 

«Надання тимчасової державної соціальної допомоги особі, яка не набула права на пенсійні 

виплати»: 

 

 
 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/65751
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5623%3A2019-03-25-06-30-34&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5623%3A2019-03-25-06-30-34&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5623%3A2019-03-25-06-30-34&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5622%3A2019-03-25-06-27-42&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5622%3A2019-03-25-06-27-42&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5622%3A2019-03-25-06-27-42&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2081837248536978?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pervomaisk/posts/2081836225203747?__tn__=K-R
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25.03.2019 року в ефірі радіо «Терра» озвучено інформацію про проведення центром 

право просвітницького заходи – правової гри «Я маю право голосу!». 

 26.03.2019 року у газеті «Скарбничка порад» розміщено правову консультацію з питань 

оспорювання батьківства: 

 

 
Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів - 31 

Первомайський МЦ - 8 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 5 

Лозівське бюро – 9 

Сахновщинське бюро – 4 

Кегичівське бюро – 4 

 

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

державної влади та органів місцевого самоврядування (кількість заходів – 1): 

 

 

 

 26.03.2019 року відділом «Сахновщинське 

бюро правової допомоги» проведене 

навчання з працівниками юридичних відділів 

Сахновщинської РДА та Сахновщинської 

селищної ради на тему «Доступ до публічної 

інформації» 
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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. 

Первомайський МЦ - 3 

Барвінківське бюро – 3 

Близнюківське бюро – 5 

Лозівське бюро – 3 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 5 

 

  
31.01.2019 – мобільний консультаційний  22.01.2019 – мобільний консультаційний 

пункт у Перемозькому старостинському  пункт у Миронівській сільській раді 

окрузі Лозівської ОТГ     Первомайського району 

 

 
20.02.2019 – мобільний консультаційний  13.03.2019 – виїзний прийом 

пункт у Слобожанській селищній раді  у Самійлівській сільській раді 

Кегичівського райнону     Близнюківського району 
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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 2 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): 

 
31.01.2019 р. – прийом громадян у   22.01.2019 р.: мобільний консультаційний  

Перемозькому старостинському окрузі  пункт працює у Миронівській сільській  

Лозівської ОТГ     раді Первомайського району 

 

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.  

Всього на виконання пункту 1.1.15 плану у звітному періоді проведено 7 заходів 

Первомайський МЦ - 1 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 1 
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Лозівське бюро – 1 

Сахновщинське бюро –1 

Кегичівське бюро – 2 

 

 

 

 

 

08.01.2019 року – бесіда з особами, які 

перебувають на обліку Барвінківського РС 

філії ДУ «Центр пробації» у Харківській 

області. Тема – «Захист порушених прав» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2019 – з особами, які перебувають на 

обліку Кегичівського РС філії ДУ «Центр 

пробації» проведено бесіду «Отримання 

державної допомоги по безробіттю» 

 

 

 

 

 

 

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. 

У Лозівському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України, управління праці та 

соціального захисту населення Лозівської міської ради серед відвідувачів поширено 

інформаційні матеріали Первомайського місцевого центру, проінформувано колективи 

установи про напрями діяльності центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 
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Всього у звітному періоді проведено 8 інформувань. 

Первомайський МЦ - 2 

Барвінківське бюро – 1 

Близнюківське бюро – 2 

Лозівське бюро – 0 

Сахновщинське бюро – 1 

Кегичівське бюро – 2 

 

 

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 32 

заходів, 

Первомайський МЦ – 9 

Барвінківське бюро – 2 

Близнюківське бюро – 6 

Лозівське бюро – 7 

Сахновщинське бюро – 5 

Кегичівське бюро – 3   

 зокрема: 

 

Із школярами міста Лозова, Первомайського та Барвінківського району проведено ігри 

«Важниця правова»: 
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Також продовжувалось проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед школярів 

та педагогічних працівників щодо законодавчих змін у протидії булінгу, зокрема: 

- спільно із представниками відділу ДВС по Лозівському, Близнюківському районах, м. 

Лозова ГТУЮ у Харківській області проведено уроки «Стоп булінг» із учнями Лозівської 

гімназії та Лозівського НВК № 10; 

 

 
 

Спільно з фахівцями управління праці та соціального захисту населення, служби у 

справах дітей Лозівської міської ради, Лозівського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Лозівського відділу поліції ГУНП у Харківській області, Лозівської 

філії ДУ «Центр пробації у Харківській області» та мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги Фонду народонаселення ООН, проведено проведено цикл  бесід 

«Попередження булінгу та домашнього насильства» у навчальних закладах міста Лозова: 

 
 

 

 

21.02.2019 року проведено Заняття  з 

елементами гри на тему: «Як протидіяти 

булінгу і відстояти свої права» з 

вихованцями Близнюківського БДЮТ, 

спільно з представниками Близнюківського 

відділу ДРАЦС, Близнюківського відділення 

поліції, Близнюківського РС філії ДУ «Центр 

пробації» в Харківській області. 
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13.03.2019 року в Самійлівському ліцеї  

Близнюківської районної ради проведено 

Заняття з елементами гри на тему «Вчимося 

протидіяти булінгу». З використанням 

відеоматеріалу обговорено: поняття булінгу, 

види та ознаки булінгу, хто може стати 

жертвою булінгу, як діяти в разі якщо ти став 

жертвою булінгу. 

 

 

 

 

 

 

12.03.2019 року із вихованцями 

Сахновщинського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості проведено заняття «Як 

протидіяти булінгу і відстояти свої права». 

Розповіли дітям, що таке булінг, яким він 

буває, як його відрізнити від конфлікту чи 

сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2019 року відділом «Близнюківське 

бюро правової допомоги» проведено бесіду 

«Участь у виборах» із учнями старших 

класів у Садовської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Близнюківського району. 

 

 

 

 

 

 

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

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

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

укладення меморандумів про співпрацю (зокрема, із централізованими бібліотечними 

системами) (кількість укладених меморандумів – 2): 

Центром протягом звітного періоду укладено 2 угоди про співпрацю:  
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- з громадською організацією «Лозівське міськрайонне відділення Української спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів); 

- з Близнюківською централізованою бібліотечною системою. 

 

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

робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами 

виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, правозахисними 

організаціями щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД 

(кількість запланованих  заходів – 6): 

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: реструктуризація боргів по сплаті комунальних послуг, 

 

 

 

 

09.01.2019 року відділом «Кегичівське бюро 

правової допомоги» проведено круглий стіл за 

участі соціальних працівників тер центру 

Кегичівської РДА, на тему «Реструктуризація 

як спосіб погашення заборгованості по 

комунальним платежам» 

 

 

 

 

 

20.02.2019 року Первомайським місцевим центром у приміщенні відділення денного 

перебування територіального центру соціального обслуговування Лозівської міської ради 

проведено правовий лекторій «Знаю? Дію. Захищаю!» для відвідувачів терцентру, осіб 

похилого віку, за участі представників Лозівського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України, управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради, 

Лозівської державної нотаріальної контори, Лозівського територіального медичного округу. 

Обговорено питання нарахування і перерахунку пенсій, призначення і виплати субсидії, 

впровадження медичної реформи у 2019 році, порядку укладення договорів довічного 

утримання, дарування, спадкового договору. 
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01.03.2019 року  в приміщенні Близнюківського бюро правової допомоги проведено 

круглий стіл «Електронне декларування. Що потрібно знати», за участі головного 

спеціаліста-юрисконсульта апарату Близнюківської РДА, начальника Близнюківського РС 

філії ДУ «Центр пробації» у Харківській області, начальника Близнюківського відділу 

ДРАЦСу ГТУЮ у Харківській області, начальника відділу - адміністратора з питань надання 

адміністративних послуг Близню-

ківської РДА, завідувача Близнюків-

ської державної нотаріальної контори, 

головний спеціаліста відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату 

РДА, державного реєстратора сектора 

державної реєстрації Близнюківської 

РДА. Розглянуто порядок та стоки 

подання декларації, найтиповіші 

помилки, які допускаються при 

заповненні декларації. 

 

Всього на виконання пункту 1.2.2 плану у звітному періоді проведено 7 заходів. 

Первомайський МЦ – 1 

Барвінківське бюро – 0 

Близнюківське бюро – 1 

Лозівське бюро – 2 

Сахновщинське бюро – 0 

Кегичівське бюро – 3 

 

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 розроблено методичні рекомендації для ОМС на тему 

«Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування та інші форми участі 

членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні» 

 

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 - 54): 

Бюро правової допомоги та відділами Центру у звітному періоді організовано 

діяльність 56 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. 

 

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, 
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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 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 (за потреби) : 

Адвокатам постійно надається консультативна допомога щодо оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 

15.01.2019 року проведено робочу зустріч з адвокатами на тему: “Укладення контрактів з 

адвокатами, які надають БВПД”. Укладено контракти з 6 адвокатами. Ознайомлено адвокатів 

з новою редакцією Порядку розподілу справ серед адвокатів, які надають БВПД. 

 

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 (Кількість – 1): 

30.01.2019 року поширено серед адвокатів інформацію Координаційного центру з надання 

правової допомоги про проведення тренінгів на тему: “Конституційна скарга як 

національний засіб захисту прав людини”; 

15.02.2019 року повідомлено адвокатів про необхідність заповнення гугл-форми щодо 

проходження упродовж жовтня-грудня 2018 року каскадних тренінгів "Кримінальний 

процесуальний кодекс України: застосування крізь призму європейських стандартів"; 

- 19.02.2019 року проінформовано адвокатів, які співпрацюють з центром, про проведення 

21.02.2019 р. О 13.00 год в приміщенні Ради адвокатів Харківської області семінару на тему: 

“Законодавчі новели та законопроекти у сфері правової політики та правосуддя. Проект 

закону про адвокатуру та адвокатську діяльність”; 

- 26.02.2019 року проінформовано адвокатів, які співпрацюють з центром, про проведення 

тренінгів “Особливості кримінального провадження за фактами торгівлі людьми”, 

заплановані КЦ та Агенством ООН з питань міграції на базі клубу ПРАВОКАТОР в м.Києві, 

які відбудуться 24-25 квітня 2019 року; 07-07 листопада 2019 року (запропоновано заповнити 

гугл-форму); 
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- 27.02.2019 року проінформовано адвокатів, які співпрацюють з центром, про проведення 

сертифікованого семінару для адвокатів Харківщини “Основні функції пробації та практика 

їх реалізації. Забезпечення дотримання прав суб'єктів пробації при роботі з ними”; та 

проведення сертифікованого семінару з медичного та фармацевтичного права; 

- 13.03.2019 року  проінформовано адвокатів, які співпрацюють з центром, про 

проведення 15.03.2019 о 13.00 год сертифікованої доповіді очільника секції ДТП при РАХО 

Абросимова О.С. на тему: “Тактика захисту підозрюваного, обвинуваченого та 

представництво інтересів потерпілого по справах, передбачених ст.286 КК України”; 

 

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: 
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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. 

 

[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): 

25-26.02.2019 року — участь у тренінгу “Доступ до правосуддя та адмін послуг ля ВПО в 

Україні” (м.Харків); 

 

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 (за окремим графіком): 

27.02.2019 року — участь у тренінгу “Основні функції пробації та практика їх реалізації. 

Забезпечення дотримання прав суб'єктів пробації при роботі з ними” (м.Харків); 

05.03.2019 року — участь у семінарі з медичного та фармацевтичного права (м.Харків 

“PRAVOKATOR”). 

 

2.1.3. Поширення інформації про інститут громадських радників (параюристів) (за 

потреби): 

Інформація про інститут громадських радників розміщена на сторінці центру в Facebook: 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2265329560407833?__tn__=-R  

 

Завдання 2.2: Поширення інформації про діяльність міжрегіональних ресурсно-

комунікаційних платформ: 

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

кваліфікації (кількість  – 1): 

Центром надано 2 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): 

Інформацію про функціонування МРКП розміщена на сторінці центру в Facebook:  

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2265332317074224?__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" (за потреби): 

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2265329560407833?__tn__=-R
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/posts/2265332317074224?__tn__=-R
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Потреби у додаванні нових консультацій у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" у звітному періоді не виникало. 

 

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 (за графіком РЦ) 

Директор центру взяла участь у засіданні Керівної ради 01.03.2019р.: 

 

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

квартал 2017 року (кількість – 1) 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо виконання плану діяльності Первомайського МЦ з 

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

допомоги у Харківській області на 2018 рік надіслана до РЦ для оприлюднення в строк до 

10.01.2019 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 – 3): 

Робочі наради працівників центру проведено: 10.01.2019, 21.01.2019, 28.01.2019, 

28.02.2019, 29.03.2019. 

 

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 2 кварталі 2019 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 1 кварталі 

2019 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): 

Розроблено штатний розпис з урахуванням проведеної реорганізації Центру. 
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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 Скайп-

зв’язку) проведено: 

01.02.2018 року за участі заступника начальника відділу ДВС проведено внутрішній 

семінар-навчання працівників Первомайського місцевого центру з надання БВПД у режимі 

скайп-зв’язку на тему: «Важелі впливу на боржників по аліментам», «Зйомка дітей при 

проведенні право просвітницьких заходів», «Звуження повноважень представників центрів 

щодо представництва». 

28.02.2019 року проведено семінар-навчання в режимі скайп-зв'язку з питань підвищення 

кваліфікації працівників бюро Первомайського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на тему: “Права і обов'язки виборців”. 

21.03.2019 року проведено семінар-навчання в режимі скайп-зв'язку на тему «Отримання 

безкоштовних ліків» 

 

[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. 

 

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 угоду про співпрацю (з громадською 

організацією «Лозівське міськрайонне відділення Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів), в якій передбачено створення дистанційних пунктів доступу (за 

потреби). 



39 
 

 

Завдання 5.3: Створення порталу БПД. 

5.3.2. Аналіз підтримання в актуальному стані сторінок ФБ, підтримання в 

актуальному стані медіамапи (кількість – 1): 

Здійснено аналіз наповнення сторінки ФБ Центру та присутності у місцевих ЗМІ протягом 

звітного періоду. 

 

Завдання 5.4: Встановлення технічних засобів в центрах.  Налагодження скап-

консультувань. Можливість проведення комунікативних заходів та подальше їх 

висвітлення в ЗМІ. Ефективне використання робочого часу та раціональне 

використання бюджетних коштів. 

5.4.3. Оновлення ПК та інше ТЗ (за потреби):здійснюється за потреби 

 

Завдання 5.5: Розвиток аналітичної спроможності центрів. 

5.5.1. Організація системного аналізу звернень по БПД (за потреби): 

 При узагальненні  роботи  відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у І 

кварталі 2019 року постійно аналізувалось  співвідношення надходжень звернень клієнтів 

до центру за БППД та БВПД визначено найбільш поширені правові питання клієнтів  

Первомайського МЦ (див. п. 1.1.1 довідки).  

 

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 (постійно)  

 Відповідний аналітичний захід проводиться постійно 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) 

(постійно): 

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 січня по 31 березня  2019 року Первомайським місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 1939  звернень клієнтів, з них 1825 особам було надано 

правову консультацію,  114 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 110 рішень 

про надання БВПД, видано 18 доручень адвокатам, винесено  95  наказів про призначення 

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

процесуальних документів). Винесено 2 накази про відмову в наданні БВПД і 3 накази про 

заміну надавача БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 
звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правової 

інформації та 
консультацій 

665 598 67 0 

2 
Відділ «Кегичівське 

бюро» 
234 219 15 0 

3 
Відділ «Барвінківське 
бюро» 

130 124 6 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

бюро» 
151 144              7 0 

5 Відділ «Лозівське бюро» 490 477             13 0 

6 
Відділ «Сахновщинське 
бюро» 

269 263 6 0 

  Разом по МЦ 1939 1825 114 0 

 

 

       Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:  

 

 інше цивільне 465 24% 

 сімейне 304 15,7% 

 житлове 296 15,3% 

інше 280 14,4% 

 спадкове 148 7,6% 

земельне 128 6,6% 

соціальне забезпечення 75 3,9% 
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трудове 66 3,4% 

виконання судових рішень 59 3% 

адміністративне 50 2,6% 

договірне 39 2% 

 неправове питання 22 1,1% 

 медичне 7 0,4% 

Серед категорії  «інші питання» (всього 280 звернень)   питаннями є: з конституційного 

права  -138 (49,3%); з кримінально - процесуального права – 41 (14,6%); з кримінального 

права - 31 (11,1%) ; з пенсійного права - 28 (10 %); з цивільно – процесуального права  - 16 

(5,7%); з податкового права - 16 (5,7%); з міграційного права – 6 (2,1%); з митного права – 2 

(0,7%) з військового права – 1 (0,4%); з виборчого права-1 (0,4%); 

  

 

 

 

 

соціальне 
забезпечення; 3,87% 

 спадкове; 
7,63% 

 сімейне; 
15,68% 

 медичне; 
0,36% 

трудове; 
3,40% 

адміністративне; 
2,58% 

земельне; 
6,60% 

договірне; 
2,01% 

 житлове; 
15,27% 

 інше цивільне; 
23,98% 

виконання судових 
рішень; 
3,04% 

 неправове питання; 
1,13% 

інше 
14,44% 

РОЗПОДІЛ 
 КЛІЄНТІВ ЗА ЗВІТНИЙ КВАРТАЛ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 



42 
 

 

 

 

 
 

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)  - 67  ( 61 %), особам з інвалідністю – 24 

(22 %), внутрішньо переміщеним особам  – 10  (9 %) та  ветеранам війни  - 8  ( 7 %); особи, 

які постраждали від домашнього насильства – 1(1%) 

чоловіки 
33% 

жінки 

67% 

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

 

до 18 років; 
0,35% 

 від 18 до 35 років 
включно; 

18,61% 

 від 35 до 60 років 
включно; 

48,79% 

 понад 60 років. 
32,25% 

Розподіл клієнтів місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за віком 
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Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

період було: 

Здійснено 27 виїздів мобільних пунктів - 25 виїздів – до старастинських округів та 

сільських/селищних рад, 2 виїзда – для надання адресної допомоги) та забезпечено 

діяльність 56 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 126 

осіб, з яких: 

- 64 особам - під час роботи  мобільних консультаційних пунктів ( з них 2 особи 

отримали консультації під час адресної допомоги);    

- 62 осіб  звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

 4 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та з 1 громадською 

організацією налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 6 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено  141  правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 32 інформаційних матеріалів з питань БПД; 

 надано  11  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи,  якщо їхній 
середньомісячний 

дохід не перевищує 
двох розмірів 
прожиткового 

мінімуму  
60,9% 

Інваліди, які 
отримують пенсію або 
допомогу, у розмірі, 

що не перевищує двох 
прожиткових 
мінімумів для 

непрацездатних осіб 
21,8% 

Внутрішньо 
переміщені особи 

9,1% 

Ветерани війни та 
особи, на яких 

поширюється дія 
Закону України "Про 

статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту" 
7,2727% 

Розподіл клієнтів за категоріями осіб, які мають право на 
отримання БВПД 
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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 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Разом по МЦ, в т. ч.: 27/64  56/ 62 4 141 11 

2 Первомайський МЦ 5/10 12/11 4 32 1 

3 
Відділ «Барвінківське 

БПД» 
3/5 6/4 0 13 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

БПД» 
5/12 9/6 0 22  7 

5 Відділ «Кегичівське БПД» 5/13 12/18 0 25  2 

6 Відділ «Лозівське БПД» 4/9 8/8 0 25  1 

7 
Відділ «Сахновщинське 

БПД» 
5/15 9/15 0 24 0 

 


