
 

 

 

                                                         
  



 

ЗМІСТ: 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

1.3 Децентралізація системи БПД 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

2.1 Результативні показники діяльності Регіонального центру. 

2.2 Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

Розділ III. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

 

1.1 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

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!»   

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

цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з 

ОМС, ОВВ, іншими установами та організаціями, ГО тощо, спрямовані на 

найактуальніші питання життя громад 

29.01.2018 року проведено лекцію для учнів Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «академічна гімназія» Харківської міської ради, на тему «Права 

дитини». Докладніше…   

 
26.02.2018 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях, в рамках презентації результатів 

загальнонаціонального дослідження «Що українці знають і думають про права 

людини»  до «Дня прав людини у вашому місті», спільно з ГО «Центр інформації про 

права людини» та Харківською правозахисною групою, було проведено 

консультування (опитування щодо отримання правової допомоги на 

Харківщині)громадян з правових питань; круглий стіл із залученням громадських 

організацій.  

В ході роботи, здійснювалась відео зйомка та інтерв’ювання працівників системи 

безоплатної правової допомоги журналістами телевізійного ресурсу – «Харьковские 

известия». Докладніше…   

Переглянути за посиланням:   

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000330 

 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000318
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000330
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000330


 

 
1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 

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

20.02.2018 року - 23.02.2018 року Участь у круглому столі «Посилання міжвідомчого 

реагування у сфері протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі: впровадження нового законодавства та оновлення чинних механізмів 

його реалізації».    

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  

Розроблено та розповсюджено буклети «Права дитини» у школах міста Харкова, в 

кількості – 100 екземплярів.  

 
1.1.5 Розробка та або розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційного друкованого видання на 

правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії  

Розповсюджено буклети з правової тематики (в тому числі, партнерів системи 

безоплатної правової допомоги): 

- «Безоплатна правова допомога в Україні»; 

- «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник»; 

- «Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам»; 

- «Право на безоплатну правову допомогу у кримінальному провадженні»;   

- «Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати»; 

- «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника»; 

- «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку відсутності у 

спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»; 

- «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду»; 

- «Встановлення факту родинних відносин»; 

- «Зняття з реєстрації місця проживання»; 

- «Встановлення факту незалежності особі правовстановлюючих документів»; 

- «Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини»; 



- «Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення» (Позбавлення 

права користування жилим приміщенням); 

- «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 

комунальної власності»; 

- «Порядок розірвання шлюбу»; 

- «Реалізація права учасників АТО на землю та житло»; 

- «Пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них»; 

- «Укладення та припинення контрактів військовими під час АТО»; 

- «Забезпечення учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами»; 

- «Дії позичальника мобілізованого та учасника АТО, який має зобов’язання по 

кредиту. Дії незаконно звільнених учасників АТО»; 

- «Насильство в сім’ї: як розпізнати та захистити себе»;     

- «Права внутрішньо переміщених осіб та правова допомога в їх реалізації». 

Головне територіальне управління юстиції у Харківській області   

- «Функції та основні завдання відділу взаємодії з суб’єктами державної 

реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління 

державної реєстрації»;  

- «Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції»; 

- «Скарга та порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації 

Міністерством юстиції України»; 

- «Вимоги до форми та змісту скарги на дії та бездіяльність державних 

реєстраторів». 

За проектом «Я маю право!»  

- «Забирають бізнес? Відбирають майно?»; 

- «Не знаєш, як вирішити спір?»; 

- «Вимагають хабара за іспит чи навчання?»; 

- «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?»; 

- «Не отримуєш аліменти?»; 

- «Не знаєш, як оформити субсидію?».   

«Право на захист» (партнери)   

- Методичні рекомендації щодо застосування спірних положень щодо 

призначення/відновлення адресної допомоги згідно постанови КМУ № 505 від 

01.10.2014 року; 

- Методичні рекомендації щодо порядку дій у випадку припинення виплати 

пенсій внутрішньо переміщеним особам; 

- «Отримання субсидій на послуги житлово-комунального господарства»;   

- «Деякі питання щодо осіб, переміщених в межах одного населеного пункту»; 

- «Оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон»; 



- «Тимчасовий порядок перетину лінії розмежування у межах Донецької та 

Луганської області»; 

- «Проходження переселенцями фізичної ідентифікації в «Ощадбанку». 

1.1.6 Розміщення зовнішньої реклами. Як соціальної (зокрема, плакатів, біг-

бордів, сіті-лайтів) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях) 

Розроблена логістика розміщення.   

 

02 квітня 2018 року на Харківщині відбувся семінар для юристів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській області «Процесуальні 

кодекси України: останні зміни та судова практика»  

Семінар був організований Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях спільно з Норвезькою радою 

у справах біженців, за сприянням Агентства ООН у справах біженців. Від 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях в семінарі прийняли участь директор Анатолій 

Бородавка і начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Марина Старовойтова. 

Згідно порядку денному, під час семінару були проаналізовані новели цивільного 

процесу; зокрема, щодо гласності судового розгляду, процесуальних аспектів 

оскарження ухвал окремо від рішення суду, дослідження письмових доказів, як 

складової права на справедливий судовий розгляд тощо. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-

bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-

ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka    

 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-dlia-iurystiv-systemy-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-v-kharkivskii-oblasti-protsesualni-kodeksy-ukrainy-ostanni-zminy-ta-sudova-praktyka


12 квітня 2018 року, відбувся семінар для працівників та адвокатів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській області на тему «Правова 

допомога внутрішньо переміщеним особам, біженцям, особам без громадянства 

в контексті стандартів якості надання безоплатної правової допомоги».  

Організований Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях спільно з Координаційним центром з 

надання правової допомоги, за сприянням Благодійного фонду «ССС» [Stabilization 

Support Services]; в заході прийняли участь, також, представники Благодійного фонду 

«Право на захист» та представник Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців, фахівець з правових питань Вартан Мурадян. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-

peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-

standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy 

 

 

4 квітня 2018 року між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях та Громадською 

організацією «ЕкспертиЗа реформ» було підписано Меморандум про співпрацю. 

Меморандум про співпрацю підписали Директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

Бородавка Анатолій Іванович та Голова Координаційної ради Громадського 

об’єднання «ЕкспертиЗА Реформ» Юрій Валентинович Георгієвський. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-vnutrishno-peremishchenym-osobam-bizhentsiam-osobam-bez-hromadianstva-v-konteksti-standartiv-iakosti-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy


 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000349 

 

24 травня 2018 року  в приміщенні медіа – центру “Время” відбувся Круглий стіл 

“Актуалізація питань подолання та протидії гендерно-обумовленого та 

домашнього насильства в Харківській області”. 

Участь у заході прийняла заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

Вікторія Гайворонська. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil 

 

Знаю! Дію! Захищаю! Під такою назвою, напередодні Дня захисту дітей, з метою 

реалізації правопросвітницького проекту «#Я_маю_право!», в місті Лозова 

відбувся правовий квест. 

 Квест проходив для команд у складі учнів 9-10 класів Лозівських загальноосвітніх 

навчальних закладів. Його проведення організували  Первомайський місцевий центр 

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

спорту Лозівської міської ради, за дієвого сприяння керівників правоохоронних 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000349
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/news/18/04/24/DSC_0914.JPG
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/images/news/18/04/24/DSC_0920.JPG


органів міста, відділу ДВС,  державної нотаріальної контори, Лозівського міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мета  його проведення  - 

підвищення  правової обізнаності учнівської молоді, роз'яснення в інтерактивній 

формі гарантованих прав людини, механізмів їх захисту і реалізації. 

 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znayu-diyu-zakhyshchayu 

 

04 червня 2018 року була проведена робоча зустріч за участю директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях Анатолія Бородавка та представником 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олександрою Коряк. 

Метою проведення зустрічі було обговорення спільного плану дій на виконання 

меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з надання правової 

допомоги та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

  

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich 

 

З нагоди Дня захисту прав дітей 05 червня 2018 року в приміщенні медіацентру 

“Время” відбувся круглий стіл. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znayu-diyu-zakhyshchayu
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich


Організований Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини в 

діяльності правоохоронних органів (Асоціація – УМДПЛ) з тематики роботи 

правоохоронних органів з підлітками, які знаходяться в конфлікті з Законом. Участь 

в даному заході прийняла заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

Вікторія Гайворонська. 

Метою проведення круглого столу було – налагодження комунікації між підлітками 

та поліцією. 

  

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/politsiia-i-dity-chy-ie-dovira 

 

22 червня 2018 року за підтримки висококваліфікованих експертів Норвезької місії 

радників з питань верховенства права в Україні «NORLAU. Проект пробації», у 

Харкові відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню теми досудової доповіді. 

В заході прийняли участь науковці, представники судової гілки влади, прокуратури, 

пробації, та адвокатури, в особі представниці Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, 

заступниці директора Центру, Голови Ради адвокатів Харківської області, адвоката - 

Вікторії Гайворонської.   

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/politsiia-i-dity-chy-ie-dovira


  

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-

ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-

probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi 

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!»   

13.09.2018 року Тематичний урок «Шкільний терор Стоп!» приурочений до Тижня 

протидії булінгу в рамках інформаційної кампанії #СтопБулінг 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Докладніше… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ГО тощо, спрямовані на 

найактуальніші питання життя громад 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/za-pidtrymky-vysokokvalifikovanykh-ekspertiv-norvezkoi-misii-radnykiv-z-pytan-verkhovenstva-prava-v-ukraini-norlau-proekt-probatsii-u-kharkovi-vidbuvsia-kruhlyi-stil-prysviachenyi-obhovorenniu-temy-dosudovoi-dopovidi
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000360


20.07.2018 року  Вебінар для юристів центрів з надання безоплатної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях та адвокатів за темою «Питання 

оформлення спадщини та купівлі-продажу 

нерухомого майна, що розташовані на тимчасово 

окупованій території України».Докладніше… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2018 року  З нагоди святкування Дня Державного прапору, Дня Незалежності 

України було проведено флеш-моб. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/20-lypnia-2018-roku-o-14-00-hodyni-startuvav-vebinar


Докладніше… 

 

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги 

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

25.09.2018 року    На виконання меморандуму про співпрацю  між  Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 

Харківській областях та Радою Адвокатів Харківської області провели заняття з 

ораторського мистецтва для адвокатів які співпрацюють з РЦ. 

Докладніше… 

 

1.1.5 Розробка та або розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів інформаційного друкованого видання на 

правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 

Розповсюджено буклети з правової тематики (в тому числі, партнерів системи 

безоплатної правової допомоги): 

- «Безоплатна правова допомога в Україні»; 

- «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник»; 

- «Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам»; 

- «Право на безоплатну правову допомогу у кримінальному провадженні»;   

- «Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати»; 

- «Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника»; 

- «Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку 

відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно»; 

- «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду»; 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000357
https://www.facebook.com/legalaid.kharkiv/posts/2164611787193733?__tn__=-R


- «Встановлення факту родинних відносин»; 

- «Зняття з реєстрації місця проживання»; 

- «Встановлення факту незалежності особі правовстановлюючих 

документів»; 

- «Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини»; 

- «Виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення» 

(Позбавлення права користування жилим приміщенням); 

- «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної 

і комунальної власності»; 

- «Порядок розірвання шлюбу»; 

- «Реалізація права учасників АТО на землю та житло»; 

- «Пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них»; 

- «Укладення та припинення контрактів військовими під час АТО»; 

- «Забезпечення учасників бойових дій ліками та лікарськими засобами»; 

- «Дії позичальника мобілізованого та учасника АТО, який має 

зобов’язання по кредиту. Дії незаконно звільнених учасників АТО»; 

- «Насильство в сім’ї: як розпізнати та захистити себе»;     

- «Права внутрішньо переміщених осіб та правова допомога в їх 

реалізації». 

Головне територіальне управління юстиції у Харківській області   

- «Функції та основні завдання відділу взаємодії з суб’єктами державної 

реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління 

державної реєстрації»; 

- «Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції»; 

- «Скарга та порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації 

Міністерством юстиції України»; 

- «Вимоги до форми та змісту скарги на дії та бездіяльність державних 

реєстраторів». 

За проектом «Я маю право!» 

- «Забирають бізнес? Відбирають майно?»; 

- «Не знаєш, як вирішити спір?»; 

- «Вимагають хабара за іспит чи навчання?»; 



- «Не знаєш, як оформити договір оренди землі?»; 

- «Не отримуєш аліменти?»; 

- «Не знаєш, як оформити субсидію?».   

«Право на захист» (партнери)   

- Методичні рекомендації щодо застосування спірних положень щодо 

призначення/відновлення адресної допомоги згідно постанови КМУ № 505 від 

01.10.2014 року; 

- Методичні рекомендації щодо порядку дій у випадку припинення 

виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам; 

- «Отримання субсидій на послуги житлово-комунального господарства»;   

- «Деякі питання щодо осіб, переміщених в межах одного населеного 

пункту»; 

- «Оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон»; 

- «Тимчасовий порядок перетину лінії розмежування у межах Донецької та 

Луганської області»; 

- «Проходження переселенцями фізичної ідентифікації в «Ощадбанку». 

1.2 Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад для 

якісного забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД та 

комунікація. Створення сприятливих умов для реалізації правових можливостей 

та рівного доступу до правосуддя. Підвищення правової обізнаності 

1.2.1 Налагодження зв’язків та актуалізація даних щодо мережі стейкхолдерів, 

укладення меморандумів про співпрацю  

Укладений Меморандум про співпрацю з Норвезькою радою у справах біженців. 

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, 

Уповноваженим ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини 

Національної поліції, моніторами НПМ, іншими правозахисними організаціями 

щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД  

26.01.2018 року: Засідання в конференц-залі офісу агенцій ООН; тема зустрічі 

«Запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі». Докладніше… 

 
26.01.2018 року: Робоча зустріч в Харківському відділі поліції ГУНП в Харківській 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000319


області; тема зустрічі «Порядок інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту, 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою». Докладніше…  

 
01.02.2018 року: Консультування в конференц-залі Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації МЮУ; тема 

консультування «Роз’яснення прав суб’єктам пробації, звільненим від відбування 

покарання з  випробуванням». Докладніше…  

 
20.02.2018 року: Робоча зустріч працівників Регіонального центру з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях та адвокатів системи з надання БПД з 

представниками Управління забезпечення прав людини Національної поліції 

України; тема «Дотримання прав людини в поліцейській діяльності». Докладніше…  

 
23.02.2018 року: Робоча зустріч в Дергачівському відділі поліції ГУНП в Харківській 

області; тема зустрічі «Порядок інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту, 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою». Докладніше… 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000333
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/konsultuvannia-sub-iektiv-probatsii-zvilnenykh-vid-vidbuvannia-pokarannia-z-vyprobuvanniam
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000329
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000333


 
27.02.2018 року: Тренінг; тема тренінгу «Вторинна правова допомога внутрішньо 

переміщеним особам: нормативно-правова база та судова практика». Докладніше…  

 
28.02.2018 року: Робоча зустріч керівництва регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях з 

Головою комісії, з питань оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги, відповідного органу. Докладніше…   

 
13.03.2018 року: Тренінг; тема тренінгу «Посилення міжвідомчого реагування у 

сфері протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі: 

впровадження нового законодавства та оновлення чинних механізмів його 

реалізації». Докладніше…  

 
14.03.2018 року: Семінар; тема семінару «Основні аспекти протидії корупції та 

дотримання стандартів антикорупційної поведінки». Докладніше…  

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000336
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000334
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000341
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ceminar-osnovni-aspekty-protydii-koruptsii-ta-dotrymannia-standartiv-antykoruptsiinoi-povedinky


 
23.03.2018 року: Робоча зустріч з представниками Благодійного фонду «Право на 

захист»; тема зустрічі «Захист і дотримання прав людини вразливих груп населення». 

Докладніше…  

 
30.03.2018 року: Робоча зустріч; в Лозівському відділі поліції ГУНП в Харківській 

області; тема зустрічі «Порядок інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту, 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою». 

30.03.2018 року: Практикум; тема практикуму «Основні аспекти протидії корупції та 

дотримання стандартів антикорупційної поведінки». Докладніше…  

 
1.2.5 Проведення інформаційної компанії серед партнерів БПД, з метою 

залучення зовнішніх ресурсів та виконавців заходів /програм/ проектів, 

фандрейзинг  

15.03.2018 року Інформаційна компанія в форматі робочої зустрічі з засновником 

інформаційного ресурсу «ХарківLIVE».   

1.4 Підвищення рівня задоволеності клієнтів системи БПД отриманими 

послугами, залучення адвокатів до системи надання БВПД, підвищення їх 

кваліфікації 

1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

10.01.2018 року [Випуск № 31], 10.02.2018 року [Випуск № 32], 10.03.2018 року 

[Випуск № 33]; процес узагальнення інформації на рівні Регіону (наповнення 

інформаційного дайджесту). 

 

1.2.2 Організація та участь в спільних комунікативних заходах – круглих столах, 

робочих зустрічах, конференціях тощо  з органами місцевого самоврядування, 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000345
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000347
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=f6ab88ec5914c9f09ff302b0c&id=d882631b07
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=f6ab88ec5914c9f09ff302b0c&id=f0089ea3a8
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/186-kviten-2018/2227-informatsiinyi-daidzhest-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukraini-vypusk-33


органами виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, 

Уповноваженим ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини 

Національної поліції, моніторами НПМ, іншими правозахисними організаціями 

щодо запобігання порушення прав людини, удосконалення надання БПД 

27.07.2018 року  Робоча зустріч за участю директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомого у Луганській та Харківській областях 

Анатолія Бородавка та спостерігача СММ ОБСЄ Хайді Маргарита Васкес Панес  

Докладніше… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2018 року  Робоча зустріч директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

Анатолія Бородавка з координатором Регіонального представництва Консультативної 

місії Європейського союзу у Харкові Вернером Педерсеном, спеціалістом з реформ 

прокуратури Регіонального представництва Консультативної місії Європейського 

союзу у Харкові Владиславою Ірінєєвою. 

Докладніше… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich-z-sposterihachem-smm-obsye
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000354


 

09.08.2018 року Робоча зустріч з директором Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях 

Анатолієм Бородавкою та адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу в місті Харкові та Харківській області. 

Докладніше… 

 

 

03.09.2018 року Прес-конференція на якій виступав директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях Анатолій Бородавка. Метою даного заходу було відзначити річницю 

заснування бюро правової допомоги та розповісти суспільству про найважливіши 

принципи роботи системи безоплатної правової допомоги. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000355


Докладніше... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Підвищення рівня задоволеності клієнтів системи БПД отриманими 

послугами, залучення адвокатів до системи надання БВПД, підвищення їх 

кваліфікації 

1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

10.07.2018 року  Випуск № 37, 10.09.2018 року Випуск № 38; процес узагальнення 

інформації на http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-

navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-

ukrainiрівні Регіону (наповнення інформаційного дайджесту). 

 

1.2 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

18 травня 2018 року у Харкові відбулось відкриття другого в Україні правового 

клубу «PRAVOKATOR», головна місія якого – ініціювати професійну дискусію та 

максимально ефективно допомогти використовувати право у відстоюванні 

справедливості. 

Участь у заході взяли заступник міністра юстиції України Світлана ГЛУЩЕНКО, 

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен ЕНБЕРГ, виконавчий директор МФ 

«Відродження» Олександр СУШКО, програмний спеціаліст відділу формування 

політики, планування та координації Бюро з міжнародних правоохоронних питань 

Державного департаменту США Марія СКІРК, директор Координаційного центру з 

надання правової допомоги Олексій БОНЮК. 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000359
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=f6ab88ec5914c9f09ff302b0c&id=1798520ec6
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=f6ab88ec5914c9f09ff302b0c&id=1798520ec6
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini


Як зазначалось під час відкриття, «PRAVOKATOR» – це безоплатний інноваційний 

правовий клуб з рівним доступом для правової спільноти, громадянського 

суспільства та місцевих громад. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidkryttia-pravovohu-klubu-

pravokator 

 

26 червня 2018 року з ініціативи партнерів системи безоплатної правової 

допомоги БФ «Право на захист», за підтримки Агентства ООН у справах 

біженців UNHCR, в Харкові відбувся круглий стіл присвячений обговоренню 

питань щодо подолання перешкод в отриманні документів, що посвідчують 

особу, серед такої категорії осіб, як засуджені. 

Крім представників даних організацій, в заході прийняли участь працівники 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях, судової гилки влади, юстиції, прокуратури, 

поліції, Державної міграційної служби (ДМС) та Державної кримінально-виконавчої 

служби (ДКВС).  

Учасники дискутували на предмет «без громадянства»; про ризики серед засуджених 

та можливі шляхи їх попередження. Розглядали інформацію про стан роботи 

паспортизації засуджених Північно - Східного МРУ з питань виконання 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidkryttia-pravovohu-klubu-pravokator
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidkryttia-pravovohu-klubu-pravokator
http://vpl.com.ua/uk/about-us-uk/
http://www.unhcr.org/ua/


кримінальних покарань та пробації Міністерства Юстиції України; зокрема, щодо 

збереження документа, якій посвідчує особу засудженого (підозрюваного), під час 

слідства, передачі матеріалів на розгляд до суду та направлення до місця відбування 

покарань. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/podolannya-pereshkod 

1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

10.07.2018 року  Випуск № 37, 10.09.2018 року Випуск № 38; процес узагальнення 

інформації на http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-

navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-

ukrainiрівні Регіону (наповнення інформаційного дайджесту). 

[II] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 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  

 

22.02.2018 року Навчання працівників Регіонального та місцевих центрів з надання 

БВПД у Луганській та Харківській областях основам «Консультування в режимі 

онлайн, як спосіб розширення доступу до безоплатної правової допомоги». 

Докладніше… 

 
Розроблені навчальні курси для інтеграторів місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, за темами: 

- Медіа-компас: Основи журналістики; 

- Основи комунікації; 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/podolannya-pereshkod
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=f6ab88ec5914c9f09ff302b0c&id=1798520ec6
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=f6ab88ec5914c9f09ff302b0c&id=1798520ec6
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/n000331


- Комунікація громадських ініціатив: Інформаційна компанія; 

- Гендер для медій.  

 

 

2.1 Розширення сфер правових послуг для жителів територіальних громад. 

Залучення ресурсів громадських організацій для правової освіти та надання 

безоплатної первинної правової допомоги населенню. Посилення правових 

можливостей вразливих верст населення. Створення сприятливих умов для 

реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя 

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 

10.07.2018 року Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях Анатолій Бородавка відвідав 

дводенний тренінг покликаний допомогти розвинути навички ефективної комунікації, 

зокрема, публічних виступів . 

Докладніше... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Поширення інформації про інститу громадських радників (параюристів) 

Інформацію про інститут громадських радників поширено на сторінці Центру в 

Facebook: 

https://www.facebook.com/legalaid.kharkiv/posts/2126353727686206?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/legalaid.kharkiv/photos/a.1659573587697558/2165657813755

797/?type=3&theater 

 

1.3 Децентралізація системи БПД 

5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об’єднаного сайту 

БПД 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/komunikatsiini-navychky-dopomozhut-polipshyty-informuvannia-hromadian-pro-pravovu-dopomohu-v-ukraini
https://www.facebook.com/legalaid.kharkiv/posts/2126353727686206?__tn__=-R
https://www.facebook.com/legalaid.kharkiv/photos/a.1659573587697558/2165657813755797/?type=3&theater
https://www.facebook.com/legalaid.kharkiv/photos/a.1659573587697558/2165657813755797/?type=3&theater


За період з січня по березень 2018 року зроблено 40 публікацій на веб-сайти 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (розділ 

Головна «Новини»).  

 

24 квітня 2018 року в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях відбулося 

розширене засідання керівної ради. На якому були присутні керівники місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, директор та керівники 

всіх структурних підрозділів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях. 

Засідання керівної ради передбачало розгляд низки важливих питань. Зокрема, 

присутні проаналізували виконання Річного регіонального плану надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за І квартал 2018 року. Обговорили 

результати моніторингу діяльності місцевих центрів за вказаний період та їхні 

статистично-аналітичні показники. 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Луганській та Харківській областях Бородавка Анатолій Іванович довів до відома 

присутніх що в порівнянні з 1 кварталом 2017 року відбулося збільшення кількісті 

звернень громадян. 

Метою проведення розширеного засідання керівної ради було обговорення 

проблемних питань, які виникають під час виконання спільних завдань та шляхи їх 

невідкладного вирішення. 

 

17.08. 2018 року Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях було проведено засідання Керівної 

Ради з директорами місцевих центрів, проведено аналіз діяльності Регіонального та 

місцевих центрів. Також проводились робочі наради з питань організації роботи 

Регіонального центру, обговорювались проблемні питання що виникають під час 

роботи. Проведені моніторинг роботи місцевих центрів. 

Також з метою оцінки діяльності Регіонального центру та виявлення проблемних 

питань, проводиться аналіз виконаної роботи, моніторинг проведення 

правопросвітницької роботи. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
2.1Результативні показники діяльності регіонального центру 

 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 грудня 2018 року (за звітний період 

з наростаючим підсумком) регіональним центром з надання БВПД у Луганській 

та Харківській областях було видано 7728 доручень адвокатам для надання 

БВПД, утому числі: 

• 801 - особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/karta-saitu


• 352 - особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

• 1589 - особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

•       3466 - для здійснення захисту за призначенням; 

• 942  - для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях; 

• 256 -  у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів    медичного характеру; 

• 2 - у процедурах, пов'язаних з видачою особи (екстрадицією); 

• 161 - у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

• 159 - особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 1. 
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Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком 



 

 

 

 

 

 

Таблиця 1. інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання 
БВПД в розрізі категорій осіб 

У процедурах, 
пов'язаних з видачею 
особи (екстрадицією)

0%

Особам, засудженим 
до покарання у 

вигляді позбавлення 
волі, тримання в 

дисциплінарному 
батальйоні 

військовослужбовців 
або обмеження волі

2%

у разі вирішення 
судом питань під час 
виконання вироків 
відповідно до статті 

537 КПК
2%

У процедурах з 
продовження, зміни 

або припинення 
застосування 

примусових заходів 
медичного характеру

3%

Особам, до яких 
застосовано 

адміністративний 
арешт

5%

Особам, до яких 
застосовано 

адміністративне 
затримання

10%

Для участі у 
проведенні окремих 
процесуальних дій у 

кримінальних 
провадженнях

12%

Особам, затриманим 
за підозрою у 

вчиненні злочину та / 
або стосовно яких 

обрано запобіжний 
захід у вигляді 

тримання під вартою
21%

Для здійснення 
захисту за 

призначенням
45%



№ 
з/п 

Надання БВПД по 
категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

 
I 

квартал 
II 

квартал 

I 
піврічч

я 
 

III 

квартал 

 

IV 
кварта

л 

II 
півріччя 

Разом 

 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 206 209 415 239 147 386 801 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 92 85 177 86 89 175 352 

3 

Особам, затриманим за 

підозрою у вчиненні злочину 

та / або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою 

436 415 851 401 337 738 1589 

4 Для здійснення захисту за 
призначенням 893 890 1783 835 848 1683 3466 

5 

Для участі у проведенні 
окремих процесуальних дій 
у кримінальних 
провадженнях 

248 230 478 266 198 464 942 

б 

У процедурах з 
продовження, зміни або 
припинення застосування 
примусових заходів 
медичного характеру 

72 60 132 61 63 124 256 

7 
У процедурах, пов'язаних з 
видачею особи 
(екстрадицією) 

2 0 2 0 0 0 2 

8 

У разі вирішення судом 
питань підчас виконання 
вироків відповідно до статті 
537 КПК 

38 35 73 48 40 88 161 

9 

Особам, засудженим до 
покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання 
в дисциплінарному 
батальйоні 
військовослужбовців або 
обмеження волі 

48 37 85 27 47 74 159 

Разом за всіма категоріями осіб 2035 1961 

 

 

3996 1963 

3433 

2066 

1769 3732 7728 

 

 

 

 

 

5959 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб Кількість виданих доручень 



 2017 рік 

 
2018 рік 

 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 1376 801 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 441 352 

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою 

1811 1589 

4 Для здійснення захисту за призначенням 4030 3466 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

734 942 

б 
У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

192 256 

7 
У процедурах, пов'язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 4 2 

8 
У разі вирішення судом питань підчас 
виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК 

123 161 

9 

Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

205 159 

Разом за всіма категоріями осіб 8916 7728 
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром продовж з 

01.01.2018 по 31.12.2018 року (звітний період з наростаючим підсумком}: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 79 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 18 бесіди з клієнтами; 

 проведено 5 анонімних анкетувань клієнтів; 

 проведено 6 анонімних анкетувань адвокатів; 

 поведено 1125 перевірок достовірності наданої адвокатами Інформації за 

вразливими категоріями суб'єктів права на БВПД. 
 

2.2 Результативні показники діяльності місцевих центрів 

 

Діаграма 3 

 

 

44106 звернень клієнтів

40828 особам надано правову консультацію

5959

5803 зверненням, з них:

5750 рішень про надання БВПД

53  рішень про відмову у наданні БВПД

Видано:

2643 доручень адвокатам

3262 наказів штатним працівникам

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про надання БВПД по

За період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (звітний період з наростаючим підсумком) місцевими 

центрами з надання БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано:

із них написали письмову заяву про надання БВПД



 

Діаграма 4 

 

 

Таблиця 2. інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал II квартал
Разом за             

I півріччя
III квартал

Разом за 9 

місяців
IV квартал За рік

1 1-й Харківський МЦ 1590 2076 3666 1982 5648 1912 7560

2 3-й Харківський МЦ 1834 1180 3014 1883 4897 2021 6918

3 Чугуївський МЦ 1343 1429 2772 1903 4675 1754 6429

4 Первомайський МЦ 1683 1401 3084 1998 5082 2038 7120

5 Богодухівський МЦ 788 815 1603 639 2242 751 2993

6 Сєвєродонецький МЦ 1278 1427 2705 1855 4560 1400 5960

7 Старобільський МЦ 1500 1568 3068 1591 4659 1374 6033

8 Міловський МЦ 207 249 456 324 780 313 1093

10223 10145 20368 12175 32543 11563 44106

№ з/п

Разом за всіма місцевими центрами

Перелік місцевих центрів

Кількість зареєстрованих звернень



Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний 
період наростаючим підсумком. 

 
 

Протягом з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: з іншого цивільного (окреме провадження, стягнення 

матеріальної та моральної шкоди, стягнення заборгованості за сплату комунальних послуг… ) 10515 

(24%), сімейного права 7315 (17%), соціального забезпечення 6116 (14%), інших питань (з 

конституційного права, міграційного права, кримінального права, кримінально-процесуального 

права…) 3671 (8%), житлового 4745 (11%), земельного права 2077 (5%), договірного права 2208 

(5%), трудового права 1838 (4%), адміністративного права  1235 (3%), з питань виконання судових 

рішень 1074 (2%) від загальної кількості. 

 
 

Діаграма 5 

 

 

 

 

№ з/п Перелік місцевих центрів

Кількість 

зареєстрован

их звернень

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД

Кількість 

рішень про 

надання 

БВПД

1 1-й Харківський МЦ 7560 6501 976 842 575 316

2 3-й Харківський МЦ 6918 7171 911 881 411 475

3 Чугуївський МЦ 6429 6412 558 552 231 391

4 Первомайський МЦ 7120 6716 404 403 56 348

5 Богодухівський МЦ 2993 2682 311 310 16 295

6 Сєвєродонецький МЦ 5960 4460 1500 1500 856 653

7 Старобільський МЦ 6033 5989 1007 981 455 546

8 Міловський МЦ 1093 897 292 281 43 238

44106 40828 5959 5750 2643 3262Разом за всіма місцевими центрами

Кількість виданих 

доручень надання БВПД 

адвокатам/штатним 

юристам



 

Таблиця 4. інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

 

Діаграма 6  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I квартал II квартал
Разом за             

I півріччя

III 

квартал

Разом за 9 

місяців

IV 

квартал
За рік

1 Соціальне забезпечення 1412 1561 2973 1790 4763 1353 6116

2 Спадкового права 964 968 1932 945 2877 1161 4038

3 Сімейного права 1637 1744 3381 1916 5297 2018 7315

4 Медичне 135 133 268 116 384 93 477

5 Трудового права 515 480 995 421 1416 422 1838

6 Адміністративного права 328 276 604 318 922 313 1235

7 Земельного права 544 502 1046 455 1501 576 2077

8 Договірного права 539 578 1117 587 1704 504 2208

9 Житлового права 591 1032 1623 1426 3049 1696 4745

10 Іншого цивільного права 2283 2561 4844 2862 7706 2809 10515

11 Виконання судових рішень 307 258 565 278 843 231 1074

12 Неправове питання 127 101 228 108 336 82 418

13 Інші питання 827 824 1651 953 2604 1067 3671

Кількість опрацьованих звернень

№ з/п Категорія питань звернення

10080 36%

18032 64%

чоловіки

жінки



 
 
 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за віком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 0,3%

5266 18,7%

13541 48,1%

9213 32,8%

 від 35 до 60 років включно

 понад 60 років

 від 18 до 35 років включно

до 18 років



Діаграма 8  

 

Особи,   середньомісячний дохід яких не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму  2815 48,92% 

Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, у розмірі, що не 
перевищує двох прожиткових мінімумів  651 11,31% 

Внутрішньо переміщені особи 1737 30,19% 

Громадяни, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як 
ВПО 6 0,10% 

Діти-сироти 4 0,07% 

Діти, позбавлені батьківського піклування 9 0,16% 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 1 0,02% 

Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 0 0,00% 

Діти, які не належать до окремих категорій 8 0,14% 

Особи, на яких поширюється дія ЗУ "Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту" 18 0,31% 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 366 6,36% 

Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною 10 0,17% 

Особи, які належать до числа жертв нацистських 
переслідувань 0 0,00% 

Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися 
для отримання статусу особи, на яку поширюється дія ЗУ "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 2 0,03% 



Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 
особи 16 0,28% 

Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання 
психіатричної допомоги в примусовому порядку 76 1,32% 

Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України 0 0,00% 

Особи, які постраждали від насильства за ознакою статі 0 0,00% 

Особи, які постраждали від домашнього насильства 6 0,10% 

Особи, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних 
провадженнях 39 0,68% 

 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом   

(звітний період з наростаючим підсумком) було: 

 здійснено виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги - 1913; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз'яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала   5419 осіб; 

 надано методичну допомогу 648 органам місцевого самоврядування та 

установам -провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 

юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 888 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому 

числі з урахуванням РЦ). 

 проведено 3739 право просвітницьких заходів. 

 надано 429 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту (в тому числі з 

урахуванням РЦ). 
 

 

Таблиця 5. інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 

функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 
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1 1-й Харківський МЦ 59 252 59 252 118 504 60 191 178 695 77 293 255 988

2 3-й Харківський МЦ 64 185 97 283 161 468 77 263 238 731 81 224 319 955

3 Чугуївський МЦ 93 282 49 129 142 411 61 219 203 630 66 168 269 798

4 Первомайський МЦ 89 175 80 115 169 290 82 124 251 414 84 147 335 561

5 Богодухівський МЦ 46 144 64 168 110 312 52 155 162 467 64 171 226 638

6 Сєвєродонецький МЦ 39 150 39 152 78 302 47 174 125 476 47 133 172 609

7 Старобільський МЦ 76 197 89 248 165 445 60 129 225 574 73 198 298 772

8 Міловський МЦ 7 21 14 28 21 49 11 39 32 88 7 10 39 98

473 1406 491 1375 964 2781 450 1294 1414 4075 499 1344 1913 5419

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до 

БПД/кількість осіб, що скористались їх послугами

Разом по регіону

Перелік місцевих 

центрів
№ з/п I квартал II квартал

Разом за I 

півріччя
III квартал

Разом за 9 

місяців
IV квартал За рік



 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі 

МЦ 
 

 
 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМI інформаційних 

матеріалів з питань надання БПД (в тому числі РЦ) 
 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

Разом за 
ІІI квартал за 9 

місяців 4 квартал за рік І півріччя 

Міловський МЦ 6 2 8 0 8 12 20 

Сєвєродонецький 
МЦ 8 7 15 5 20 3 23 

Старобільський МЦ 13 10 23 9 32 16 48 

Богодухівський МЦ 56 41 97 81 178 98 276 

Первомайський МЦ 30 24 54 27 81 34 115 

Перший ХМЦ 21 27 48 24 72 51 123 

Третій ХМЦ 20 42 62 53 115 41 156 

Чугуївський МЦ 41 30 71 25 96 28 124 

РЦ 0 1 1 2 3 0 3 

Разом по регіону 195 184 379 226 605 283 888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1-й Харківський МЦ

2 3-й Харківський МЦ

3 Чугуївський МЦ

4 Первомайський МЦ

5 Богодухівський МЦ

6 Сєвєродонецький МЦ

7 Старобільський МЦ

8 Міловський МЦ

За рік

41 16 57

18

9

18

12

57

44

33

20

54

135 60

0

56

Разом по регіону

№ з/п
Перелік місцевих 

центрів

Кількість випадків надання методичної допомоги

I квартал II квартал
Разом за I 

півріччя
III квартал

Разом за 9 

місяців
IV квартал

11

15

11

37

51

0

6

12

14

56

2

27

2

22

18 12 30

51

32

76

195

0

90

251

2

133

135 648

0

50

8

17

84

0

25

4

175 155 330 183 513

106

12

25

4 4 14



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право просвітницьких 

заходів в розрізі МЦ 
 

 
 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін'юсту (в тому числі РЦ) 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал 
Разом за ІІI 

квартал 
за 9 
місяців 

4 
квартал за рік І півріччя 

Міловський МЦ 0 0 0 0 0 0 0 

Сєвєродонецький МЦ 0 0 0 0 0 0 0 

Старобільський МЦ 0 0 0 0 0 0 0 

Богодухівський МЦ 2 2 4 3 7 1 8 

Первомайський МЦ 12 15 27 10 37 25 62 

Перший ХМЦ 7 4 11 2 13 2 15 

Третій ХМЦ 0 0 0 132 132 134 266 

Чугуївський МЦ 24 23 47 13 60 18 78 

РЦ 0 0 0 0 0 0 0 

Разом по регіону 45 44 89 160 249 180 429 

 

1 1-й Харківський МЦ

2 3-й Харківський МЦ

3 Чугуївський МЦ

4 Первомайський МЦ

5 Богодухівський МЦ

6 Сєвєродонецький МЦ

7 Старобільський МЦ

8 Міловський МЦ

№ з/п
Перелік місцевих 

центрів

Кількість проведених правопросвітницьких заходів

I квартал II квартал
Разом за I 

півріччя
III квартал

Разом за 9 

місяців
IV квартал За рік

85 88 173 90 263 125 388

412

300 228 528 184 712 214 926

75 89 164 87 251 161

483

64 54 118 58 176 78 254

105 109 214 106 320 163

491

189 239 428 83 511 140 651

90 106 196 150 346 145

134

Разом по регіону 933 945 1878 781 2659 1080 3739

25 32 57 23 80 54


