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1. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД 

 

1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, що викликають 

найбільший резонанс серед населення територіальних громад, підтримка в 

актуальному стані карти правових потреб.  

 

«КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» м. Харків, 

м.Балаклея, м. Вовчанск, м. Дергачі, смт Зачепилівка, м. Зміїв, смт Золочів, м. Ізюм, 

м.Красноград, м. Мерефа, м. Люботин, смт Нова Водолага Харківської області 

м. Харків  

o Соціальні: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; умови 

отримання субсидії у разі заборгованості за комунальні послуги; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, 

визнання особи недієздатною; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, виділення 

часток у житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим 

приміщенням.  

м. Балаклія  

o Соціальні питання: оскарження дій ПФУ щодо припинення виплати пенсії ВПО; 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  

м. Вовчанск 

o Сімейні питання: розірвання шлюбу, стягнення аліментів та додаткових 

витрат на утримання дитини, відібрання дитини; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення, 

встановлення додаткового строку для прийняття спадщини; 

o Житлові питання: зняття з реєстрації місця проживання особи, позбавлення 

права користуванням житловим приміщенням.  

м.Дергачі 

o Соціальні питання: порядок призначення державної соціальної допомоги 

соціально-вразливим суспільним групам; про монетизацію субсидій — на оплату 

послуг ЖКГ. 

o Спадкові питання: порядок і строки відмови від спадщини; порядок спадкування 

за законом та заповітом. 

o Сімейні спори: порядок виключення з актового запису про народження дитини 

даних про батька; стягнення аліментів на утримання дитини (дружини, батьків); 

позбавлення батьківських прав або встановлення батьківства; розірвання шлюбу; 

поділ майна подружжя. 

o Земельні правовідносини: про порядок реєстрації договорів оренди земельної 

ділянки; про розірвання договору оренди земельного паю; порядок отримання 

відомостей з Державного земельного кадастру; порядок отримання кадастрового 

номеру на земельну ділянку; порядок приватизації земельної ділянки; встановлення 

меж земельної ділянки. 

смт Зачепилівка 

o Земельні правовідносини: порядок укладання договору оренди земельної ділянки; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення; 

o Сімейні спори: розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання дитини. 

смт Золочів 

o Соціальні питання: порядок оформлення і отримання субсидій на оплату послуг 

ЖКГ, оформлення пенсії; 



o Спадкові питання: оформлення спадщини за законом (за заповітом); 

o Сімейні питання: отримання повторного свідоцтва про народження, визнання 

батьківства, внесення змін до актових записів, стягнення аліментів на 

утримання дитини, яка продовжує навчання, усунення перешкод щодо виховання 

онука, вирішення спору щодо участі у вихованні дитини окремо проживаючого 

батька. 

o Трудові питання: стягнення заборгованості по заробітній платі. 

м. Ізюм 

o Соціальні питання: порядок та підстави оформлення субсидії по сплаті 

комунальних послуг, поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі; 

o  Спадкові питання: оформлення спадщини, в тому числі в судовому порядку 

визнання права на майно в порядку спадкування, встановлення додаткового 

строку на прийняття спадщини; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, підстави та порядок відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів; 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням; 

o Інші цивільні питання: питання окремого провадження.  

м. Зміїв 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, порядок збільшення/або зменшення розміру 

аліментів; підстави та порядок відібрання дітей без позбавлення батьківських 

прав та стягнення аліментів; 

o Житлові питання: втрата права користування житловим приміщенням; 

o Інші цивільні питання: встановлення факту, що має юридичне значення. 

м. Красноград 

o Житлові питання: Втрата права користування житловим приміщенням; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, підстави та порядок відібрання дітей без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. 

м .Люботин 

o Договірні питання: порядок розірвання договору кредитування, договір поруки. 

o Інші цивільні: строки надання відповіді організаціями на звернення громадян, 

порядок виділення в натурі частки у житловому будинку, порядок перерозподілу 

часток в спільній частковій власності, питання оскарження приведення об’ємів 

використаного газу побутовими споживачами до стандартних умов, порядок 

реєстрації права власності. 

м. Мерефа 

o Інші цивільні питання: питання окремого провадження; 

o Сімейне питання: розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав та 

стягнення аліментів; 

o Інші цивільні: визнання права власності на спадкове майно. 

смт Нова Водолага 

o Соціальні питання: щодо отримання одноразової грошової допомоги на 

лікування. 

o Спадкові питання: поділ спадщини, оформлення спадщини, прийняття 

спадщини, оскарження заповіту.  

o Сімейні питання: сплата аліментів на дружину, позбавлення батьківських прав, 

стягнення аліментів на дитину, розірвання шлюбу. 

o Трудові питання: компенсація за невикористану відпустку, поновлення записів у 

трудовій книзі, офіційне працевлаштування за кордоном. 

 

 

1.1.2. Проведення правопросвітницьких заходів (тематичних семінарів, лекцій, 

круглих столів, правових уроків, бесід, дискусій, зустрічей для цільової 

аудиторії громадян, інших заходів (в т.ч. спільно з ОМС, ОВВ, іншими 

установами та організаціями, ГО тощо відповідно до: Програм правової 



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

співпрацю), спрямованих на вирішення найактуальніших питань життя 

громад, зокрема проведення заходів для підвищення рівня обізнаності 

населення про систему БПД, запобігання безробіття, домашнього 

насильства, дискримінації, злочинності, роз'яснення змісту ключових реформ 

у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров'я, захисту прав 

споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання 

земельних ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ  з числа 

громадських організацій, державних установ та комунальних установ органів 

державної влади та місцевого самоврядування за виключенням заходів для 

дітей, проведення публічних презентацій результатів діяльності 

 

02 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для спеціалістів 

КУ “Вовчанське районне радіомовлення” було проведено робочу зустріч, в ході якої було 

роз’яснено  «Особливості звільнення працівника за систематичне невиконання 

обов’язків». 

По закінченню заходу фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені 

запитання та поширено буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 

3 особи. 

 
 

02 липня 2020 року Йолкіна Л. провела круглий стіл на тему «Права внутрішньо 

переміщених осіб» з представниками Координаційної ради з питань ВПО у м.Харків, а 
також робочу зустріч, в ході якої обговорювались питання подальшої співпраці. 

 
 

03 липня 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) було проведено 

круглий стіл, в ході якого обговорили питання «Реєстрація шлюбу. Яка процедура подачі 

документів? Які документи потрібні?» «Реєстрація шлюбу за прощеною процедурою в 

рамках проекту Міністерства юстиції «Шлюб за добу!». По закінченню зустрічі було 

вироблено стратегію подальшої співпраці між установами у 2020 році. У проведенні 

заходу прийняли участь - 4 осіб. 



 
 

06 липня 2020 року фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з представником Красноградського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на тему «Правове регулювання прав та обов’язків осіб, 

що проживають у цивільному шлюбі». Також було повідомлено про основні види 

правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги.( кількість присутніх осіб-3). 

 

06 липня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Служби у справах дітей Зміївської РДА проведено робочу зустріч на 

тему: «Правова допомога у кожну сім’ю, яка опинилася у скрутному матеріальному 

становищі». (кількість присутніх – 2 особи). 

    
 

 

08 липня 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського районного відділу державної виконавчої служби Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) було проведено робочу 

зустріч, в ході якої обговорили тему: «Правове регулювання прав та обовязків осіб, що 

проживають у цивільному шлюбі».. У проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 



 

 

08 липня 2020 року у Харківському прес-клубі відбулась пресконференція на тему: 

«Чи може закон захистити пасічників від загибелі бджіл?», одним із спікерів якої був 

фахівець Центру Фролов О. 

 

09 липня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено 

правопросвітницький захід у формі дискусії з працівниками відділу ДРАЦС щодо 

«Правового регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у «цивільному шлюбі». 

В ході заходу приділялася увага проблемним питанням на випадок розпаду 

незареєстрованого шлюбу та врегулюванню майнових і немайнових відносин чоловіка і 

жінки, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі. По завершенні 

заходу в приміщенні відділу ДРАЦС діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги. Бажаючі громадяни в індивідуальній формі отримали роз’яснення і 

консультації з актуальних для них питань. Правову допомогу отримало двоє громадян з 

питань сімейного та спадкового права. 

 

09 липня 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського державної нотаріальної контори Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) було проведено робочу зустріч, в ході якої 

обговорили детально питання, яке часто трапляється при прийнятті громадянами 

спадщини «Порядок встановлення факту родинних відносин» . По закінченню зустрічі  

було вироблено стратегію подальшої співпраці між установами у поточному році. У 

проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 

 
 



09 липня 2020 року фахівець Центру Чирик С. взяв участь у пресконференції на 

тему: «Комуналка і карантин: як споживачі платили за послуги ЖКГ», яка відбулася у 

Харківському прес-клубі  

 
 

10 липня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ «Мереф'янський центр надання соціальних послуг» проведено зустріч з 

неповнолітніми особами та обговорено питання щодо відповідальності за вживання 

алкогольних напоїв в громадських місцях. 

 

 

13 липня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ «Мереф'янський центр надання соціальних послуг» проведено зустріч з 

неповнолітніми особами та обговорено питання правового регулювання прав та 

обов’язків осіб, що проживають у «цивільному шлюбі». 

 
 

14 липня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід, на базі Золочівської центральної бібліотеки для працівників 

бібліотечної системи, де виступили перед трудовим колективом з роз’ясненням щодо 

особливостей встановлення факту родинних відносин. Наголошено на тому, що на 

законодавчому рівні чітко регламентовано декілька можливих варіантів, які фізична 

особа може використати, як дієві та ефективні інструменти задля встановлення 

факту родинних відносин. По завершенню виступу було організовано роботу 

дистанційного пункту консультування. За правовою допомогою звернулися три особи, 

які отримали юридичні консультації з питань сімейного та трудового права.  



     

 

14 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками КП “Водопровідне Каналізаційне Комунальне 

Управління Люботинської міської ради Харківської області” на тему: “Порядок 

стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати”. Заходом охоплено 5 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 липня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з працівниками  

Центру надання адміністративних послуг Вовчанської районної державної 

адміністрації Харківської області провели робочу зустріч в ході якої обговорили 

«Правовий захист та пільги для учасників бойових дій». Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» законодавством України 

визначений певний перелік пільг для учасників бойових дій, крім того вказане питання 

регулюється також Законами України «Про поліпшення матеріального становища 

учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими нормативними актами. У проведенні 

заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 
 

14 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками КП “Виробниче управління комунального 

господарства Люботинської міської ради Харківської області” на тему: “Порядок 

стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати”. Заходом охоплено 4 осіб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 липня 2020 року у Харківському прес-клубі відбулася пресконференція «Реформа 

ринку таксі». Йшлося про: державне регулювання ринку таксі; інструментарій для 

контролю безпеки та якості перевезень; механізми підвищення конкуренції та 

компенсації пасажирам у разі аварії; -податки та збори від роботи таксі; зміни для 

пасажирів, водіїв і держави після прийняття нового закону щодо реформування ринку 

таксі, одним із спікерів якої був фахівець Центру Фролов О.  

 
 

15 липня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 

робочу зустріч з представниками Красноградського НВК №3 під час якої обговорено 

напрямки співпраці та проведення правопросвітницьких заходів для дітей в навчально-

виховному комплексі після закінчення карантиних обмежень. Також було повідомлено 

про основні види правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги ( кількість присутніх осіб-4). 

 

15 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками Територіального центру соціального 

обслуговування Люботинської міської ради Харківської області на тему: “Порядок 

встановлення родинних відносин”. Заходом охоплено 8 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 липня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ «Мереф'янський центр надання соціальних послуг» проведено для працівників центру 

практичний семінар на тему: «Порядок відкриття кримінального провадження». 

 

15 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками Люботинського відділення Приватбанку на 

тему: “Як зробити покупки он-лайн безпечними”. Заходом охоплено 3 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 липня 2020 року з нагоди Всесвітнього дня навичок молоді фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено бесіду з представниками 

Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

управління соціального захисту населення Красноградської районної державної 

адміністрації, Красноградської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості на тему «Розвиток навичок, права та можливості молоді. Також було 

повідомлено про основні види правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги.( кількість присутніх осіб-8). 

 

16 липня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» проведено 

відеолекторій про особливості укладення договору дарування. 

 



16 липня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

Вовчанської районної ради Харківської області провели робочу зустріч на тему: такі 

теми, як «Права туристів», «Правові аспекти відпочинку на природі громадян», 

«Відповідальність  за вилов риби, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, самовільне 

збирання рослин, занесених до Червоної книги України, спалювання сухої трави». По 

закінченню робочої зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці. У 

проведенні заходу прийняли участь - 3 осіб. 

 
 

17 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» взято 

участь у звітно-виборчій конференції Люботинської Міської організації Товариства 

Червоного Хреста України. На цьому заході була обговорена діяльність організації, 

можливість співпрацювати. Заходом охоплено 10 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 липня 2020 року у приміщенні Харківського прес-клубу, фахівцем Центру 

Фроловим Олександром спільно з представниками АТ «Харківгаз» було проведено 

круглий стіл на тему: «Тариф на розподіл газу. Що мають знати споживачі».  

  
 

22 липня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для соціальних працівників 

проведено лекцію на тему: «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, 

які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку)». 



 

 

23 липня 2020 року у приміщенні Харківського прес-клубу відбулась 

пресконференція на тему: «Які зміни до законодавства потрібні для ефективної 

боротьби з пожежами?». На питання глядачів відповідали представники ГУ ДСНС у 

Харківській області та головний спеціаліст відділу "Харківське бюро правової допомоги'' 

Фролов Олександр. Детальніше  

  

 

23 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

спеціалістами юридичного відділу Вовчанської районної державної адміністрації 

Харківської області було проведено робочу зустріч, в ході якої обговорили тему  

«Земельна реформа в Україні», яка включила в себе такі питання, як програма 

кредитування малого бізнесу з низькою процентною ставкою, умови продажу землі, 

бюджетну держпідтримку на придбання землі, оподаткування землі для різних груп 

аграріїв, про передачу землі на місцях, реформування Держгеокадастру, дія мораторію 

на продаж с/г землі, про нову нормативно грошову оцінку, тощо. У проведенні заходу 

взяли участь - 3 особи. 

 
 

24 липня 2020 року заступник директора Центру Йолкіна Л. прийняла участь у 

засіданні круглого столу на тему: «Доступ до безоплатної правової допомоги», який 

відбувся у Центрі надання допомоги постраждалим від насильства. 



 
 

24 липня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» для працівників 

Зміївського РВ ДВС Східного МУ Міністерства юстиції (м. Харків) прочитано лекцію 

на тему: «Механізм стягнення аліментів з боржників». (кількість присутніх – 3 

особи). 

 
 

24 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками Територіального центру соціального 

обслуговування Люботинської міської ради Харківської області на тему: “Права осіб, 

які здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують”. Заходом охоплено 

8 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 липня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги спільно з 

фахівцями  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Вовчанської районної державної адміністрації було проведено робочу зустріч, в 

ході якої обговорили тему  «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, 

які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку»)», , в тому числі 

не оминули порядок оформлення постійного догляду за особами, які його потребують, 

та порядок виплати компенсації особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, 

особою, яка досягла 80-річного віку, а також за громадянами похилого віку, інвалідами, 

дітьми-інвалідами, хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги». По закінченню заходу фахівцем бюро додатково було 

надано відповіді на поставлені запитання та поширено буклети системи БПД. У 

проведенні заходу взяли участь - 9 осіб. 



 
 

Відділ «Ізюмське бюро правової допомоги» надало відео консультації на теми: 

03 липня  2020 року на тему: «Правові наслідки  позбавлення батьківських прав та 

порядок поновлення у правах» 

08 липня 2020 року на тему: «Реалізація права чоловіка та жінки на утримання» 

24 липня 2020 року «Порядок оформлення права власності на земельний пай. 

Необхідність до 01.01.2025 року власникам нерозподілених земельних ділянок або їх 

спадкоємцям оформити право власності на свої паї»; 

29 липня 2020 року «Хто має право на отримання соціальних послуг зі стороннього 

догляду. Яким чином здійснюється матеріальна підтримка громадян, які зайняті 

доглядом за особами, які не здатні за станом здоров’я обслуговувати себе самостійно. 

Який порядок оформлення допомоги особі, що здійснює догляд. Який розмір цієї 

допомоги. Грошова компенсація особам, що здійснюють догляд за інвалідами 1 групи, 

людьми в віці більше 80 років, які потребують постійного стороннього догляду»; 

31 липня 2020 року «Що таке режим окремого проживання подружжя» 

04 серпня 2020 року «Обов'язок батьків утримувати своїх повнолітніх дітей. Які 

підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітню дочку, сина? У яких 

випадках повнолітні діти втрачають право на утримання від батьків? Який порядок 

звернення до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання повнолітньої 

дитини». 

06 серпня 2020 року «Порядок спадкування чітко врегульований законодавством і 

не виклакає особливих труднощів в реалізації, але агресія Російської Федерації на Сході 

України значно ускладнила процес спадкування. З проблемами щодо отримання 

спадкового майна на непідконтрольній території часто стикаються внутрішньо-

переміщені особи. 

Порядок реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на спадкування» 

26 серпня 2020 року «Що таке шлюбний договір. Чи можливо укласти шлюбний 

договір під час шлюбу. Які права та обов’язки можливо врегулювати шлюбним 

договором подружжя»; 

04 вересня 2020 року «Реалізація права на пільгове харчування дітей в 

загальноосвітніх навчальних закладах»; 

08 вересня 2020 року «Поняття, принципі та процедуру відновного правосуддя»; 

18 вересня 2020 року «Чи підлягає розподілу земельна ділянка, що набута одним з 

подружжя в порядку приватизації при поділі спільного сумісного майна подружжя». 

24 вересня 2020 року «Право батька на декретну відпустку» 

25 вересня 2020 року «Визначення місця проживання дитини».  

 



  

 

 
 

28 липня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційний вебінар в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення щодо 

соціальної підтримки в період карантину ( присутні 5 осіб). 

 

28 липня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено спільно 

з Ізюмським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді захід 

присвячений протидії торгівлі людьми. ( присутні 3 особи)  

 

 

28 липня 2020 року  фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з начальником Світланою Гонтар та працівниками управління соціального 

захисту населення Красноградської районної державної адміністрації на тему «Права 

осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують». Під час бесіди 

обговорено  процедуру реєстрації громадянина, як особи, яка здійснює постійний догляд 

за особами, які його потребують; перелік документів, які необхідні для такої реєстрації 



та про соціальні виплати даній категорії осіб. Також було повідомлено про основні види 

правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги.(кількість присутніх осіб-6). 

 

 

28 липня 2020 року на базі Управління соціального захисту населення Зміївської 

РДА Харківської області відбулася робоча зустріч відділу «Зміївське бюро правової 

допомоги» зі спеціалістами управління. Темою обговорення стали Порядок організації 

надання соціальних послуг, затверджений Постановою КМУ №587 від 01.06.2020 року. 

(кількість присутніх – 4 особи). 

 
 

29 липня 2020 року в приміщенні КУ Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) відділом «Зміївське бюро правової 

допомоги» проведено лекцію серед соціальних працівників на тему: «Держава захищає 

ваші права безкоштовно». (кількість присутніх – 11 осіб). 

 
 

30 липня 2020 року з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» спільно з представниками Красноградського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Красноградської 

районної філії Харківського обласного центру зайнятості та Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградської РДА взято 

участь у заході, організатором якого є управління соціального захисту Красноградської 

РДА, на тему «Торгівля людьми – проблема сьогодення». Торгівля людьми – це форма 

сучасного рабства та порушення прав людини, що здійснюється з метою отримання 

прибутку з експлуатації чоловіків, жінок і дітей. Це кримінальний злочин, який 



карається згідно з Кримінальним кодексом України позбавленням волі на строк від 3-х 

до 15 – ти років. (кількість присутніх осіб-11). 

 

30 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для  спеціалістів 

КУ “Вовчанське районне радіомовлення” було проведено робочу зустріч, в ході якої було 

роз’яснено  «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які його 

потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку»)». По закінченню заходу 

фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та поширено 

буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 3 особи. 

 
 

30 липня 2020 року відділом "Золочівське бюро правової допомоги" проведено 

тематичний правопросвітницький захід у звичайному режимі із соціальними 

працівниками Золочівського територіального центру соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на тему: «Грошова компенсація 

особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, особою яка досягла 80-річного віку, 

а також за громадянами похилого віку, інвалідами, дітьми - інвалідами, хворими, які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги». На заході 

були присутні 10 осіб. В ході заходу приділялася увага проблемним питанням на випадок 

розпаду незареєстрованого шлюбу та врегулюванню майнових і немайнових відносин 

чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі. По 

завершенні заходу в приміщенні територіального центру  діяв дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. Бажаючі громадяни в індивідуальній формі 

отримали роз’яснення і консультації з актуальних для них питань. Правову допомогу 

отримало 6 громадян з питань сімейного та спадкового права. 

  



 

30 липня 2020 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості в рамках відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі 

людьми фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» прийнято участь у вебінарі  

для громадян, які перебувають на обліку в Красноградській районній філії Харківського 

обласного центру зайнятості як безробітні, фахівцями служби зайнятості на тему 

"Ризики нелегальної трудової міграції та попередження торгівлі людьми". Фахівцем 

надано учасникам рекомендації щодо оформлення документів на виїзд, заходів, які 

повинна здійснити кожна людина, щоб убезпечити себе під час поїздки за межі країни, 

проінформовано про державну допомогу та соціальний захист осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми. (кількість присутніх осіб-7). 

 

 

30 липня 2020 року з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, було 

проведено робочу зустріч в якій брали участь представники управління соціального 

захисту населення Зачепилівської  РДА, працівники Зачепилівського відділення поліції 

Красноградського відділення поліції  ГУНП у Харківській області та начальником 

Зачепилівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління  Міністерства юстиції ( м. Харків ). В ході 

зустрічі розглядалися питання щодо торгівлі людьми, як саме розпізнати випадки 

торгівлі людьми, порядок надання психологічної та юридичної допомоги потерпілим. 

 

 

31 липня 2020 року заступником директора Центру Йолкіною Л. у Центрі 

надання допомоги постраждалим від насильства було проведено робочу зустріч, в ході 

якої обговорювались питання подальшої співпраці, шляхи перенаправлення 

постраждалих від насильства. Після робочої зустрічі мобільна правова допомога була 

надана клієнтці з дитиною, постраждалих від домашнього насильства. 



 

03 серпня 2020 року відділ «Ізюмське бюро правової допомоги» прийняв участь у 

флешмобі з нагоди дня  протидії торгівлі людьми в управлінні соціального захисту 

населення Ізюмської РДА «Працюй безпечно» ( присутні 10 осіб) 

 

 

04 серпня 2020 року з метою інформування суб’єктів пробації про переваги 

офіційного працевлаштування відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” спільно 

з представником Дергачівської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості був проведений інформаційний захід: «Захистіть своє майбутнє – працюйте 

легально». В заході взяли участь 3 особи.  

 

 

04 серпня 2020 року фахівчинею відділу «Зачепилівське бюро правової допомоги» 

проведений круглий стіл з працівниками Зачепилівського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану та Зачепилівського районного відділу державної 

виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Харків) на тему: «Позбавлення батьківських прав. Підстави позбавлення 

батьківських прав, порядок позбавлення батьківських прав, наслідки позбавлення 

батьківських прав для дитини та батьків» 



 

 

04 серпня 2020 року фахівчинею відділу «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено правопросвітницький захід у звичайному режимі із працівниками відділу з 

питань сім’ї , дітей та молоді Золочівської селищної ради на тему: «Гарантії 

дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». На заході були присутні 4 

особи. Під час заходу булу обговорено про можливість внутрішньо переміщених осіб 

захищати свої права та свободи, а також оскаржувати неправомірну відмову в наданні 

гарантованих державою пільг та державних допомог в судовому порядку. Фахівець 

бюро також зазначила, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають як 

внутрішньо переміщені особи, так і громадяни України, які звернулися із заявою про 

взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб. По закінченню заходу працював 

мобільний консультаційний пункт,  де всі охочі мали змогу отримати безкоштовні 

юридичні консультації. За отриманням правової допомоги звернулось сім осіб, які 

отримали консультації з питань цивільного, земельного, адміністративного та 

трудового законодавства.  

 

 

04 серпня 2020 року працівникі Центру провели засідання круглого столу спільно 

з представниками ГО «Шолом-ПП», в ході заходу обговорювалось питання подальшої 

співпраці, механізм перенаправлення осіб, що мають статус УБД, механізм реалізації 

прав УБД. Після зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю. 

 



05 серпня 2020 року в приміщенні КУ Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) відділом «Зміївське бюро правової 

допомоги» проведено лекцію серед соціальних працівників на тему: «Держава захищає 

ваші права безкоштовно». (кількість присутніх – 5 осіб). 

 
 

05 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

семінар в центрі соціальної згуртованості населення для внутрішньо переміщених осіб 

щодо здійснення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб( присутні 4 особи) 

 

 

05 серпня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

управління соціального захисту населення Вовчанської районної Державної 

адміністрації в Харківській області, провели круглий стіл, в ході якого обговорили тему: 

«Права та пільги внутрішньо переміщених осіб». Наприкінці заходу присутнім було 

надано вичерпні відповіді на запитання, які виникли під час зустрічі. У проведенні заходу 

прийняли участь - 5 осіб. 

 

 
 

06 серпня 2020 року в салоні краси «Людмила» (м. Зміїв) серед відвідувачів та 

персоналу проведено інформування на тему: «Я знаю свої права». (кількість присутніх 

– 6 осіб). 



 
 

06 серпня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з представником Красноградської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості на тему «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб». Під час бесіди 

обговорювали проблемні питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб, стан 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні, процес оформлення 

та поновлення документів, реєстрація актів цивільного стану та захист прав ВПО на 

соціальне та пенсійне забезпечення. Також акцентовано увагу на міжнародні 

стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам. ( кількість 

присутніх осіб-3) 

 

 

06 серпня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

архівного відділу Вовчанської районної Державної адміністрації в Харківській області, 

провели робочу зустріч, в ході якої обговорили детально «Порядок витребування 

документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства», та «Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та 

фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, 

витягів)». У проведенні заходу прийняли участь - 3 осіб. 

 
 

06 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено робочу зустріч з 

працівниками Ізюмського міськрайонного центру зайнятості населення. В ході зустрічі 



обговорювались ризики нелегальної тіньової зайнятості , правова захищеність 

легального працевлаштування.( присутні 3 особи) 

 

 

07 серпня 2020 року в Балаклійському районному центрі соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено 

навчання для фахівців центру з питання дотримання прав людини. 

 
 

10 серпня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» з метою 

покращення доступу громадян до правосуддя в межах районної Програми з надання 

безоплатної правової допомоги було проведено виїзний прийом громадян в 

Одноробівській першій сільській раді, де діяв мобільний пункт консультування. 

Фахівчиня розповіла про можливість отримання безоплатної правової допомоги, 

порядок призначення адвоката, а також порядок роботи центру та бюро правової 

допомоги в районах. Бажаючих отримати юридичну консультацію цікавило, як можна 

оскаржити рішення про адміністративне правопорушення, який порядок 

переоформлення соціальної державної допомоги одинокій матері, порядок позбавлення 

права користування особою житловим приміщенням, порядок та строки прийняття 

спадщини, порядок приватизації земельної ділянки та ін. Спеціаліст бюро пояснила 

громадянам правовий механізм вирішення питань та надала координати куди 

звертатися з того чи іншого питання. 

 



10 серпня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги спільно з   

спеціалістами Вовчанської районної ради Харківської області було проведено робочу 

зустріч, в ході якої обговорили, з нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня, теми 

щодо: «Виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ», «Порядок 

пільгового кредитування на здобуття професійно-технічної та вищої освіти», 

«Податкова знижка на навчання». По закінченню заходу фахівцем бюро додатково було 

надано відповіді на поставлені запитання та поширено серед присутніх буклети 

системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 
10 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено вебінар в 

Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості  для безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб щодо реалізації права на зайнятість ( присутні 4 особи)  

 

11 серпня 2020 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

розповіла у відеоролику про що таке податкова знижка та як її оформити, а також 

про повернення частини витрат на власне навчання або навчання сина чи доньки 

 

11 серпня 2020 року з нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня відділ 

«Вовчанське бюро правової допомоги», зі спеціалістами відділу служби кадрів ПрАТ 

«Вовчанський агрегатний завод»,  провели круглий стіл, під час якого обговорили 

детально тему: «Виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ», 

«Порядок пільгового кредитування  на здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти», «Податкова знижка на навчання». По закінченню зустрічі  було вироблено 

стратегію подальшої співпраці між установами. У проведенні заходу прийняли - 3 осіб. 



 
 

11 серпня 2020 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області фахівцем «Красноградське 

бюро правової допомоги» проведено бесіду з працівниками вищезазначеної установи на 

тему «Податкова знижка на навчання». Фахівцем бюро проінформовано що таке 

податкова знижка на навчання, хто має право нею скористатися, які документи 

необхідні та який порядок дій.( кількість присутніх осіб-4). 

 

11 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено бесіду в центрі 

соціальної згуртованості населення за темою реалізація права на освіту внутрішньо 

переміщеними особами (присутні 5 осіб) 

 

11 серпня 2020 року Йолкіна Л. взяла участь он-лайн у розширеному засіданні 

Харківської Регіональної Ради реформ правосуддя, в ході якого проводилось обговорення 

Gap-аналізу впровадження інституту медіації в Україні. 

 
 

12 серпня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для 

працівників Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості було 

проведено правопросвітницький захід на тему: «Податкова знижка на навчання». В 

заході взяли участь 5 осіб. 



 

 

12 серпня 2020 року з нагоди Міжнародного дня молоді заступником начальника 

відділу «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено тематичну зустріч із 

працівниками бібліотечної системи Золочівської центральної районної бібліотеки з 

питання: «Порядок пільгового кредитування на здобуття професійної технічної та 

вищої освіти». На заході були присутні 4 особи.  

По завершенню заходу було організовано роботу дистанційного пункту 

консультування. За правовою допомогою звернулися п’ять осіб, які отримали юридичні 

консультації з питань сімейного та податкового права.  

 

 

13 серпня 2020 року у рамках відзначення Міжнародного дня молоді, який 

відзначається щороку 12 серпня, фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» 

проведено бесіду з представником Красноградського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на тему «Виплати соціальних стипендій студентам 

ВНЗ». Було обговорено про порядок надання соціальних стипендій та основні аспекти.( 

кількість присутніх осіб-3). 

 

14 серпня 2020 року відділом "Мереф'янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для студентів проведено лекцію 

на тему: «Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) ВНЗ, порядок 

пільгового кредитування на здобуття професійної технічної та вищої освіти, 

податкова знижка на навчання». 



 
 

17 серпня 2020 року фахівець відділу «Харківське бюро правової допомоги» взяв 

участь у засіданні круглого столу з представниками Київського районного в місті 

Харкові відділу філії «Центр пробації»  

 

 

18 серпня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із 

адвокатом Ходаковським Ю. В. проведено спільне консультування клієнтів бюро. Під 

час консультування правові консультації з різних питань отримало 2 особи. 

 

 

18 серпня 2020 року з метою забезпечення обізнаності жителів громади про доступ 

до безоплатної правової допомоги та з метою подальшого розповсюдження даної 

інформації серед клієнтів, фахівець відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

провела «хвилинку інформування» з працівниками управління соціального захисту 

населення Золочівської райдержадміністрації Харківської області на тему: «Право на 

БВПД для осіб із низьким доходом та осіб з інвалідністю». Під час заходу були 

обговорено, як зміна прожиткового мінімуму впливає на суму середньомісячного доходу 

вразливої категорії громадян, що дозволяє їм мати право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, яка полягає в захисті, складанні документів процесуального 



характеру, здійсненні представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. По завершенню виступу 

працівником бюро було організовано роботу дистанційного пункту консультування в 

приміщенні управління соцзахисту для відвідувачів. Фахівець бюро провела прийом 

громадян та надала правові роз’яснення з юридичних питань. За правовою допомогою 

звернулися п’ять осіб, які отримали юридичні консультації з актуальних питань.  

 

 

20 серпня 2020 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості фахівцем відділу «Красноградське бюро правової 

допомоги»  спільно з фахівцем Красноградської районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості для шукачів роботи проведено інформаційний семінар на тему 

«Запобігання нелегальній трудовій зайнятості». Присутніх ознайомлено з оформленням 

трудових правовідносин, соціальними гарантіями при працевлаштуванні, а також про 

основні види правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги. (кількість присутніх осіб-5). 

 

20 серпня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

спеціалістами Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» було 

проведено робочу зустріч, в ході якої обговорили тему: «Пільги щодо сплати податку 

на нерухоме майно та за землю для фізичних осіб у 2020 році». У проведенні заходу 

прийняли участь – 5 осіб. 

 
 

20 серпня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

семінар для безробітних в Ізюмському міськрайонному  центрі зайнятості за темою 

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами  ( присутні 5 осіб)  



 

21 серпня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

спеціалістами у Вовчанському районному відділі державної виконавчої служби Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) було проведено робочу 

зустріч, в ході якої обговорили тему: «Порядок зняття арешту з майна, рахунків 

боржника». У проведенні заходу прийняли участь – 5 осіб. 

 
 

21 серпня 2020 року в Балаклійській громадській організації Харківської області 

інвалідів, багатодітних родин, родин дітей-інвалідів відділом «Балаклійське бюро 

правової допомоги» було проведено лекцію на тему: «Виборче законодавство, що 

регулює місцеві вибори та його положення про доступність виборчих дільниць для осіб 

з інвалідністю. 

 
 

25 серпня 2020 року Йолкіна Л. у Центрі протидії домашньому насильству 

провела лекцію на тему: «Захист прав осіб, які постраждали від домашнього 

насильства. Механізм доступу до безоплатної правової допомоги» 

 
 

25 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду в управлінні соціального захисту населення Ізюмської міської ради   щодо порядку 

надання державної соціальної допомоги одинокій матері( присутні 3 особи) 



 

 

25 серпня 2020 року, в Балаклійській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено лекцію на 

тему: «Поновлення на роботі при незаконному звільнені та стягнення середньої 

заробітної плати за вимушений прогул» 

  
25 серпня 2020 року відділ «Золочівське бюро правової допомоги» взяв участь у 

засіданні «круглого столу». Правопросвітницький захід у звичайному режимі було 

проведено спільно із представниками Золочівської селищної ради, працівниками поліції 

та пробації, на якому було розкрито питання щодо конституційних прав та свобод 

людини і громадянина. Присутні були сім осіб. По завершенню заходу працював 

мобільний пункт консультування в приміщенні Золочівської селищної ради для 

відвідувачів. Фахівець бюро провела прийом громадян та надала правові роз’яснення з 

юридичних питань трьом особам.  

 

 

25 серпня 2020 року Йолкіна Л. провела зустріч з керівництвом ГО «Спілка 

ветеранів АТО Харківської області», в ході якої були обговорені питання подальшої 

співпраці, а також проведена інформаційна лекція щодо порядку доступу до 

безоплатної правової допомоги 



 
 

26 серпня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для фахівців 

відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського прикордонного загону, з нагоди 

Дня незалежності України проведена лекції на тему: «Реалізація і захист 

конституційних прав людини на землю», в ході якої присутнім було роз’яснено про 

земельну реформу в Україні, порядок оформлення громадянами, учасниками бойових дій 

безоплатної земельної ділянки із земель державної і комунальної власності. По 

закінченню заходу фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені 

запитання. У проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 
 

26 серпня 2020 року проведено право просвітницький захід у Люботинському 

міському центрі зайнятості на тему “Конституційні права та обов'язки людини і 

громадянина”. Заходом охоплено 5 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 серпня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для підопічних 

Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської районної ради 



Берегиня була проведена лекція на тему: “Конституційні права та свободи людини та 

громадянина”. Також до відома присутніх було доведена інформація про Земельну 

реформу в Україні. В заході взяли участь 40 осіб. 

 

27 серпня 2020 року в приміщенні Красноградської районної бібліотеки фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено лекцію для працівників 

вищезазначеної установи на тему «Конституційні права та свободи людини і 

громадянина». Фахівцем бюро проінформовано, що Конституція України містить 

положення про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека в Україні визначені як вища соціальна цінність, а права і свободи людини та їхня 

гарантія визначають сенс і спрямування діяльності держави. Затвердження і 

забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави. Відповідно до 

Конституції України основне право громадянина - це його можливість здійснювати 

певні дії для задоволення своїх життєво важливих матеріальних і духовних інтересів, 

установлених державою і закріплених у Конституції та інших нормативно-правових 

актах. Також було повідомлено про основні види правових послуг, які надаються в 

розрізі безоплатної первинної та вторинної правової допомоги ( кількість присутніх 

осіб-8). 

 

27 серпня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Вовчанського районного суду Харківської області, з нагоди Дня 

незалежності України провели робочу зустріч в ході якої обговорили  тему 

«Конституційні права та свободи людини і громадянина». У проведенні заходу прийняли 

участь - 4 осіб. 

 
 

27 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

семінар в центрі соціальної згуртованості населення  за темою конституційні права та 

обов’язки неповнолітніх в Україні( присутні 12 осіб) 



 

 

28 серпня 2020 року відділом «Мереф’янське бюро правової допомоги» в 

приміщенні КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для соціальних 

працівників та школярів проведено лекцію на тему: "Права дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах" (зокрема, право на безоплатну освіту, право на 

пільгове харчування, пільгові категорії при зарахуванні у заклади дошкільної освіти та 

вищі навчальні заклади)". 

 
 

01 вересня 2020 року в приміщенні Іванівської сільської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з секретарем 

сільської ради Ольгою Саприкіною. Під час зустрічі було обговорено виконання 

Програми безоплатної правової допомоги населенню Іванівське, Берестовеньки, 

Калинівки та Гранове, поширено інформаційні буклети для підвищення рівня правової 

обізнаності населення. (кількість присутніх осіб-2) 

  

01 вересня  2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з батьками учнів Ізюмської ЗОШ-4(присутні 4 особи)  за наступними темами: 

«Право на пільгове харчування в школі. Відповідальність за порушення правил 

карантину.»  



 

 

02 вересня 2020 року відділ «Золочівське бюро правової допомоги» провів робочу 

нараду спільно із працівниками служби у справах дітей Золочівської 

райдержадміністрації Харківської області на тему: «Права дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах».  Було присутні чотири особи. По завершенню 

виступу працював дистанційний пункт консультування в приміщенні Служби у справах 

дітей для відвідувачів. Фахівець бюро провела прийом громадян та надала правові 

роз’яснення з юридичних питань п’ятьом особам, які отримали юридичні консультації 

з актуальних питань.  

  

02 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду   в центрі соціальної згуртованості  населення за темою захист  прав дітей в 

Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права ( присутні 7 

осіб)  

 

 

03 вересня 2020 року фахівчиня Центру Доденко І. провела відео консультацію 

щодо прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

обігу земель сільськогосподарського призначення», який викликав великий ажіотаж у 

власників земельних паїв і аграріїв. Фахівчиня Центру висвітлила питання використання 

земельних ресурсів шляхом укладення договорів оренди, що необхідно знати при 

укладанні договору оренди землі, які його обов’язкові умови, яким чином проводиться 

реєстрація права оренди земельної ділянки 



 
 

04 вересня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено семінар із методистами відділу освіти Золочівської селищної ради 

Харківської області на тему: «Захист прав дітей у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах». Було присутні п’ять осіб. По завершенню виступу працював 

дистанційний пункт консультування в приміщенні відділу освіти  для відвідувачів. 

Фахівець бюро провела прийом громадян та надала правові роз’яснення з юридичних 

питань шістьом особам, які отримали юридичні консультації з актуальних питань.  

  

 

04 вересня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч з начальником відділу активної підтримки безробітних 

Красноградської районої філії Харківського обласного центру зайнятості Людмилою 

Гнатенко на тему «Попередження нелегальної трудової міграції та запобігання 

торгівлі людьми». Під час якої обговорено графік та формат проведення семінарів з 

даної тематики в умовах послабленого карантину, зокрема, актуальним на 

сьогоднішній день є інформування громадян про оформлення трудових правовідносини 

та соціальні гарантії при працевлаштуванні.( кількість присутніх осіб-3) 

 

08 вересня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено 

правопросвітницький захід у звичайному режимі із працівниками відділу з питань сім’ї, 

дітей та молоді Золочівської селищної ради на тему: «Відновне правосуддя для 

неповнолітніх». На заході були присутні 3 особи. По закінченню заходу працював мобільний 

консультаційний пункт,  де всі охочі мали змогу отримати безкоштовні юридичні консультації. 

За отриманням правової допомоги звернулось чотири особи, які отримали консультації з питань 

сімейного, земельного, трудового та спадкового законодавства.  



  

09 вересня 2020 року фахівчині Центру Йолкіна Л. та Макеєва А. на базі ГО 

«Шолом» для учасників бойових дій та волонтерів провели семінар на тему: «Порядок 

отримання земельної ділянки учасниками АТО/ОСС» 

 
 

09 вересня 2020 року в приміщенні Красноградської міської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з секретарем 

Красноградської міської ради Катериною Єніною. Під час зустрічі було обговорено 

виконання Програми безоплатної правової допомоги населенню міста Краснограда, 

селищ Дослідне, Степове та Куми на 2020 рік та проінформовано про земельну реформу 

в Україні, обговорено порядок користування земельними ділянками (оренда, суборенда, 

земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для населення – власників земельних 

ділянок. (кількість присутніх осіб- 2). 

 

10 вересня 2020 року фахівчиня Центру Окара І. у відеоконсультації розкрила 

питання продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на 

них на земельних торгах, про порядок проведення земельних торгів у формі аукціону та 

захист прав осіб, які протиправно не були допущені до участі в земельних торгах. 



 
 

 

10 вересня 2020 року фахівці Центру разом з адвокатами, які співпрацюють з 

системою безоплатної правової допомоги Ходаковським Ю.В. та Репало О.О., 

обговорювали питання укладання правочинів суб’єктами господарювання з метою 

отримання в користування земель сільськогосподарського призначення в період дії 

мораторію на продаж цих земель, а також ділились досвідом своєї роботи з цього 

питання та кращими практиками. 

 
 

10 вересня 2020 року фахівець відділу «Харківське бюро правової допопомоги» 

Фролов О. у відеоконсультації розкрив питання відступлення права власності на 

земельну ділянку в рахунок погашення заборгованості по аліментам на утримання 

дитини розповість 

 
 

10 вересня 2020 року У дискусії на тему "Чи вирішать окремі вагони для чоловіків 

і жінок проблему насильства?", яка проводилась Харківським прес-клубом взяла участь 

наша фахівчиня Доденко І. 

 
 



11 вересня2020 року Йолкіна Л.П. взяла участь у семінарі на тему: «Розробка плану 

спільних дій з розбудови муніципальної системи попередження і протидії домашньому 

насильству за ознакою статі» 

 
 

11 вересня 2020 року відділом «Мерефянське бюро правової допомоги» в 

приміщенні КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для соціальних 

працівників проведено лекцію на тему: "Відновне правосуддя для неповнолітніх". 

 

14 вересня 2020 відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено 

бесіду у звичайному режимі із працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану 

по Дегачівському та Золочівському районах Східного міжрегіонального УМЮ (м. 

Харків) на тему: «Визначення місця проживання дитини». На заході були присутні 5 

осіб. По закінченню заходу працював дистанційний консультаційний пункт,  де всі охочі мали 

змогу отримати безкоштовні юридичні консультації. За отриманням правової допомоги 

звернулось п’ять осіб, які отримали консультації з актуальних питань.  

  
 

14 вересня 2020 року в приміщенні Центру надання послуг Зміївської міської ради 

з фахівцем відділу «Зміївське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч на 

тему: «Надання правових послуг» (кількість присутніх – 3 особи). 



 
 

15 вересня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) було проведено 

круглий стіл, в ході якої обговорили «Як батьку реалізувати право на декретну 

відпустку». У проведенні заходу прийняли участь - 3 осіб. 

 
 

15 вересня 2020 року в приміщенні Мартинівської сільської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з головою сільської 

ради Ольгою Семисал. Під час зустрічі було обговорено виконання Програми 

безоплатної правової допомоги населенню Мартинівки, Добреньки, Гадячу, 

Вознесенську, Камянки та Вільхового Рогу, поширено інформаційні буклети для 

підвищення рівня правової обізнаності населення. (кількість присутніх осіб-2) 

 

15 вересня 2020 року фахівчиня відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

П’ятак С. розповіла у відеоролику про правові питання, які можуть виникнути у членів 

ОСББ. Про те, як змусити несумлінного члена ОСББ платити за комунальні послуги. 

 
 



15 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з працівниками територіального центру Ізюмської  міської ради за наступними 

темами: «Порядок призначення та виплати субсидії. Обов’язок співвласника житла 

сплачувати комунальні послуги. 

 

16 вересня 2020 року фахівці Центру Йолкіна Л. та Фролов О. взяли участь у 

засіданні Харківського прес-клубу разом із Шевченко О., начальницєю Служби у справах 

дітей ХОДА, Хватинець А., директоркою Харківського обласного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Доросле життя вихованців дитячих 

будинків. Як вирішується квартирне питання для сиріт" 

 
 

16 вересня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Вовчанського районного суду Харківської області, з нагоди Дня 

незалежності України провели робочу зустріч в ході якої обговорили  тему «Визначення 

місця проживання дитини у судовому порядку та на підставі рішення органу опіки та 

піклування». У проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 
 

16 вересня 2020 року на автостанції міста Зміїв відділом «Зміївське бюро правової 

допомоги» проведено правопросвітницький захід на тему «Держава захищає права 

кожного українця» (кількість присутніх – 15 осіб). 

 
 



17 вересня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» 

проведено лекцію для працівників управління соціального захисту населення 

Красноградської районної державної адміністрації на тему «Як батьку реалізувати 

право на декретну відпустку». Під час заходу обговорено  процедуру офіційного 

оформлення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на 

батька, а саме матір дитини за своїм місцем роботи подає письмову заяву про те, що 

вона виходить на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. За результатом 

розгляду заяви жінці видається довідка про те, що вона вийшла на роботу, і що виплата 

допомоги по догляду за дитиною припинена. Далі тато оформлює на себе відпустку по 

догляду за дитиною, надавши своєму роботодавцю наступні документи: заяву про 

надання такої відпустки; копію свідоцтва про народження дитини; довідку з місця 

роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до 

закінчення терміну цієї відпустки, і що виплата допомоги по догляду за дитиною їй 

припинена (із зазначенням дати). Відпустку по догляду за дитиною для тата 

роботодавець оформлює наказом, в якому зазначає дату її початку. Щодо терміну 

закінчення відпустки, то в наказі його не зазначають, адже батько має право 

перервати відпустку у будь-який момент і повернутися на роботу. За чоловіком, який 

перебуває у декретній відпустці, зберігається безперервний трудовий стаж і право на 

пенсію. Крім того на нього розповсюджується норма щодо неможливості розірвання із 

ним трудових відносин з ініціативи роботодавця протягом цього періоду. Відповідно до 

частини 4 статті 18 Закона України «Про відпустки» протягом перебування у 

відпустці по догляду за дитиною як батько, так і мати за бажанням можуть 

працювати неповний робочий день або працювати вдома.( кількість присутніх осіб-7). 

 

17 вересня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено семінар із працівниками бібліотечної системи Золочівської центральної 

районної бібліотеки на тему: «Як батьку реалізувати своє право на відпусту по догляду 

за дитиною». На заході були присутні 4 особи. По завершенню заходу працював 

дистанційний пункт  доступу до безоплатної правової допомоги. В індивідуальному 

порядку громадяни зверталися з різних питань. Працівник бюро надала роз’яснення та 

консультації 4 громадянам. 

  

 

18 вересня 2020 року відділом «Мерефянське бюро правової допомоги» в 

приміщенні КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для соціальних 



працівників проведено лекцію на тему: "Порядок стягнення пені за прострочення сплати 

аліментів". 

 
 

21 вересня 2020 року відділ «Золочівське бюро правової допомоги» взял участь в 

роботі комісії з питань захисту прав дітей Золочівської районної державної 

адміністрації Харківської області, де обговорювались питання щодо позбавлення 

батьківських прав та щодо поліпшення житлових умов неповнолітніх. Присутні були 

дев’ять  осіб. По завершенню засідання було організовано роботу мобільного  пункту 

консультування. За правовою допомогою звернулися 4 особи, які отримали юридичні 

консультації з різних питань.  

  

21 вересня 2020 року у приміщенні Управління соціального захисту населення 

Зміївської РДА відділом «Зміївське бюро правової допомоги» серед відвідувачів УСЗН 

прочитано лекцію на тему : «Зміни порядку виплати соціальної допомоги» (кількість 

присутніх – 4 особи). 

 
 

21 вересня 2020 року фахівчиня Центру Макеєва А.Д. провела лекцію для 

студентів та викладачів Харківського національного університету внутрішніх справ на 

тему: «Відновне правосуддя» 

 



22 вересня 2020 року в приміщенні Хрестищанської сільської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з головою сільської 

ради Сергієм Шатравкою. Під час зустрічі було обговорено питання співпраці щодо 

надання безоплатної правової допомоги населенню Хрестища, Першотравневого, 

Українки, Кобцівки та Оленівки, поширено інформаційні буклети для підвищення рівня 

правової обізнаності населення. (кількість присутніх осіб-2) 

 

22 вересня 2020 року проведено право просвітницький захід у Люботинському бюро 

правової допомоги для представників Юридичної клініки Національного юридичного 

університету імені Я. Мудрого. Заходом охоплено 5 осіб. 

 

23 вересня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено семінар для 

фізичних осіб-підприємців  ( присутні 5 осіб) в Ізюмському міськрайонному  центрі 

зайнятості за темою соціальна підтримка ФОП під час карантину.  

 

24 вересня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено право просвітницький захід у звичайному режимі із працівниками Центру 

надання адміністративних послуг на тему: «Гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб». Присутні були п’ять осіб. По завершенню виступу було 

організовано роботу дистанційного пункту консультування. За правовою допомогою 

звернулися 5 осіб, які отримали юридичні консультації з різних питань.  

  

 



24 вересня 2020 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості фахівцем відділу «Красноградське бюро правової 

допомоги»  спільно з фахівцем Красноградської районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості для шукачів роботи проведено інформаційний семінар на тему «Як 

запобігти ризикам нелегальної трудової міграції». На семінарі безробітних ознайомили 

з основами законодавства України в сфері працевлаштування за кордоном; наслідками 

зовнішньої нелегальної трудової міграції (шахрайство, економічна експлуатація, 

торгівля людьми); перевагами легального працевлаштування за кордоном; правовим 

захистом (організаціями та установами, які здійснюють підтримку українців за 

кордоном). Разом з фахівцями присутні проаналізували помилки, яких найчастіше 

припускаються трудові мігранти та шляхи їх уникнення. Безробітні також дізналися 

про форми торгівлі людьми, методи вербування та експлуатації, небезпечні випадки 

працевлаштування за кордоном та реалії, з якими стикаються трудові мігранти.. 

(кількість присутніх осіб-6). 

 

25 вересня 2020 року в приміщенні Зачепилівської районної адміністрації 

фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги»  проведено робочу зустріч з 

керівником апарату Валерієм Кисілем. Під час зустрічі було обговорено питання 

співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги населенню Зачепилівського 

району, поширено інформаційні буклети для підвищення рівня правової обізнаності 

населення. (кількість присутніх осіб-2) 

 

25 вересня 2020 року, в Балаклійській  громадській організації Харківської області 

інвалідів, багатодітних родин, родин дітей-інвалідів відділом «Балаклійське бюро 

правової допомоги» спільно з Громадською організацією Харківська асоціація незрячих 

юристів був проведений семінар з питання внесення змін у законодавство, що 

стосуються осіб з інвалідністю . 

  



25 вересня 2020 року Йолкіна Л. для студентів 2-го та 4-го курсів Харківського 

авіаційного університету провела лекцію на тему: «Відновне правосуддя» 

 

 

25 вересня 2020 року в приміщенні Зачепилівської селищної ради фахівцем відділу 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з першим 

заступником селищної голови Оленою Подколзіною. Під час зустрічі було обговорено 

питання співпраці щодо надання безоплатної правової допомоги населенню 

Зачепилівського району, поширено інформаційні буклети для підвищення рівня правової 

обізнаності населення. (кількість присутніх осіб-2) 

 

28 вересня 2020 року головний спеціаліст  відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» провела інформаційну роботу з працівниками Комунального підприємства 

«Архітектурно – інвентаризаційне бюро Золочівської селищної ради»  щодо захисту 

прав людей похилого віку. Під час зустрічі, присутні були ознайомлені з порядком 

отримання безоплатної правової допомоги, правовим регулюванням реалізації права на 

БВПД, способами захисту прав людини тощо. Присутні були чотири особи. По 

завершенню заходу, в приміщенні КП «Архітектурно–інвентаризаційне бюро 

Золочівської селищної ради» працював дистанційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги. Під час роботи консультаційного пункту за допомогою звернулось 

чотири особи з різних правових питань.  

   

25 вересня 2020 року відділу "Мерефянське бюро правової допомоги" в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для соціальних працівників 

проведено лекцію на тему: "Порядок позбавлення батьківських прав". 

 



 

30 вересня 2020 року в приміщенні Красноградської РДА фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» взято участь у засіданні Координаційної 

ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 

протидії домашньому насильству з питання протидії насильству в сім’ї. У ході роботи 

заслухано та обговорено інформацію про вжиття заходів щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству та про напрями діяльності органів соціального захисту 

населення та інших органів у сфері запобігання домашнього насильства.( кількість 

присутніх осіб-10). 

 

30 вересня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для 

підопічних Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської районної 

ради Берегиня з нагоди відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку була 

проведена лекція на тему: “Як захистити права людей похилого віку”. В заході взяли 

участь 6 осіб. 

 

30 вересня 2020 року в приміщенні Зачепилівського РВ ДРАЦС фахівцем відділу 

«Красноградське бюро правової допомоги» проведено робочу зустріч з фахівцем 

вищезазначеної установи. Під час зустрічі було обговорено питання співпраці щодо 

надання безоплатної правової допомоги населенню Зачепилівського району, поширено 

інформаційні буклети для підвищення рівня правової обізнаності населення. (кількість 

присутніх осіб-2) 

 

 



1.1.3.-1.1.4 Розробка та/або розповсюдження інформаційних друкованих та 

електронних матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику 

відповідно до інтересів цільової аудиторії серед населення  в тому числі в 

підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах. Розміщення 

зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів, сіті-лайтів, інше) 

на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях 

Протягом звітного періоду працівниками Центру проводилось вуличне 

інформування з метою обізнаності громадян про систему безоплатної правової 

допомоги, про шляхи доступу до безоплатної правової допомоги, а також про порядок 

отримання безоплатної правової допомоги: відділах філії ДУ «Центр пробації»; 

районних відділах державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); у відділі прикордонної служби «Вовчанськ» 

Харківського прикордонного загону; в районних судах Харківської області; відділах 

обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління в Харківській 

області; в районних відділах державної реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків); в районних центрах 

соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді; у Службах у справах дітей районних 

державних адміністраціях Харківської області; у Територіальних центрах соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) районних державних адміністраціях 

Харківської області. 

 

 

 

 



1.1.5-1.1.6 Висвітлення/поширення у ЗМІ, соціальних мережах та на веб - 

сайтах інформації про роботу системи БПД (трансляція соціальних аудіо – та 

відеороликів на правову тематику, проведені заходи, правову інформацію), 

Поширення інформації щодо посилення сервісів інститутів правових громад 

Організація виступів у ЗМІ з питань роз’яснення гарантованих Конституцією та 

законами України прав у різних сферах життя громад ( в .т.ч. розміщення на 

офіційних веб-сайтах партнерів) 

 

11 липня 2020 року у газеті «ВІСТІ ВОДОЛАЖЧИНИ» № 28 (10573) відділом 

«Нововодолазьке бюро правової допомоги» було опубліковано статтю про безоплатну 

правову допомогу. 

 

 

25.06.2020- рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №9 (Стягнення 

аліментів на утримання неповнолітньої дитини) 

 

09.07.2020- рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №10 (Цивільний 

шлюб) 

 

01 жовтня 2020 року в газеті «Слобідський край» № 79 опубліковано статтю 

«Недоотримана пенсія як частина спадщини: що робити, якщо відмовили у виплаті» 

 

 



15 липня 2020 року виступ на Радіо - Комунальна установа "Редакція Вовчанського 

районного радіомовлення", м. Вовчанськ, вул. Соборна, буд. 73, 3-поверх Рубрика 

Позивний "Говорить Вовчанськ" Призначення належного користувача на авто   

 

16 липня 2020 року відділом «Красноградське бюро правової допомоги» здійснено 

виступ на хвилі 103.2 FM Красноградського радіо ( ТРК Красноградщини "Центр") у 

таких блоках радіоефіру: 10:00, 15:00, 20:00- на тему «Цивільний шлюб» 

 

23 липня 2020 року в рекламно-інформаційному тижневику «Комерсант» №11 

опубліковано статтю «Правові наслідки позбавлення батьківських прав та поновлення 

у батьківських правах» 

 

24 липня 2020 року в ефірі «Радіо Вовчанськ» Вікторія Тіщенко дає відповіді на 

питання: «Які умови обігу земель сільськогосподарського призначення передбачені 

новим законодавством? Чи можна буде змінювати цільове призначення землі? Чи 

впроваджуються обмеження щодо розміру земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, яка може бути придбана у власність однією особою? Скільки 

коштуватиме земля після відкриття ринку землі?». Дані питання розглядались у зв’язку 

з прийняттям закону, який має відкрити ринок землі в Україні (Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020 р.), який вже через рік (01.07.2020 

р.) набере чинності. 

 
 

31 липня 2020 року в ефірі «Радіо Вовчанськ» Вікторія Тіщенко дає відповіді на 

питання: «Права осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які його 

потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку); Хто має право на 

отримання соціальних послуг? Який встановлений механізм призначення та виплати 

компенсації громадянам, які здійснюють догляд за особами, не здатними до 

самообслуговування?» 



 
 

Протягом звітного періоду фахівці Центру відповідали на питання читачів 

газети «Пенсійний кур’єр» 

 
 

В газеті «Вісті Дергачівщини» № 6 від 07.08.2020 р. відділом "Дергачівське бюро 

правової допомоги" була розміщена актуальна інформація щодо отримання безоплатної 

правової допомоги. 

 

06 серпня 2020 року в рекламно-інформаційному тижневику «Комерсант» №12 

опубліковано статтю «Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних 

батьків» 

 

08 серпня 2020 року у газеті «ВІСТІ ВОДОЛАЖЧИНИ» № 32 (10577) 

Нововодолазьким бюро було опубліковано стяттю про безоплатну правову допомогу. 

 

12 серпня 2020 року відділом «Красноградське бюро правової допомоги» здійснено 

виступ на хвилі 103.2 FM Красноградського радіо ( ТРК Красноградщини "Центр") у 



таких блоках радіоефіру: 10:00, 15:00, 20:00- на тему «Обов’язок повнолітніх дітей 

утримувати непрацездатних батьків» 

 

20.08.2020- рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №13 (Податкова знижка 

на навчання і як її отримати ) 

 

28.08.2020- районна газета «Вісті Красноградщини» №35 ( Допомога клієнтам 

пробації- запорука повернення в соціум) 

 

03.09.2020- рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №14 (Порядок 

оформлення права власності на земельний пай) 

 

17.09.2020- рекламно інформаційний тижневик «Комерсант» №15 (Підстави 

розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку) 

 

 



03.09.2020 року виступ на Радіо - Комунальна установа "Редакція Вовчанського 

районного радіомовлення", м. Вовчанськ, вул. Соборна, буд. 73, 3-поверх Рубрика 

Позивний "Говорить Вовчанськ"  Звільнення від сплати земельного податку». 

 

10.09.2020 року виступ на Радіо - Комунальна установа "Редакція Вовчанського 

районного радіомовлення", м. Вовчанськ, вул. Соборна, буд. 73, 3-поверх Рубрика 

Позивний "Говорить Вовчанськ"  «Конституційні права та свободи людини і 

громадянина». 

 

18.09.2020 року виступ на Радіо - Комунальна установа "Редакція Вовчанського 

районного радіомовлення", м. Вовчанськ, вул. Соборна, буд. 73, 3-поверх Рубрика 

Позивний "Говорить Вовчанськ"  «Насильство в сім'ї. Методи боротьби”.  

 

Протягом звітного періоду фахівці Центру відповідали на питання читачів 

газети «Пенсійний кур’єр» 

 
 

В  газеті «Вісті Дергачівщини» № 11 від 11.09.2020 р. відділом "Дергачівське бюро 

правової допомоги" була розміщена статья: “Як примусово виписати відсутнього члена 

сім'ї (не співвласника) із приватного житла?” 

 

11 вересня 2020 року відділом «Красноградське бюро правової допомоги» здійснено 

виступ на хвилі 103.2 FM Красноградського радіо ( ТРК Красноградщини "Центр") у 

таких блоках радіоефіру: 10:00, 15:00, 20:00- на тему «Підстави розірвання договору 

оренди земельної ділянки в односторонньому порядку» 

 

 

12  вересня 2020 року у газеті «ВІСТІ ВОДОЛАЖЧИНИ» № 37 (10582) 

Нововодолазьким бюро було опубліковано стяттю про безоплатну правову допомогу. 



 
 

1.1.7 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах 

виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини 

 

06 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» у приміщенні  

Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» для засуджених до покарань 

не пов'язаних із позбавленням волі було проведено лекцію щодо порядку встановлення 

факту родинних відносин. По кінці заходу, додатково присутнім були надані фахівцем 

бюро відповіді на поставлені запитання.  У проведенні заходу прийняли - 7 осіб. 

 
 

08 липня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено роз’яснювальну 

роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для неповнолітніх, що відбувають покарання не 

пов’язане з позбавленням волі з питань реалізації і захисту прав неповнолітніх.  ( 

присутні 2 особи) 

 

13 липня 2020 р. відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр пробації», для засуджених 

до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, проведено бесіду на тему: «Знайомство 

з системою БПД, порядок доступу до БВПД» та «Права неповнолітніх». (кількість 

присутніх – 3 особи). 

 
 

14 липня 2020 року відділом «Нововодолазьке бюро правової допомоги» в 

приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області спільно с працівниками пробації для суб′єктів пробації 

проведено інформаційно-роз’яснювальну бесіду. 

Присутнім роз’яснено тему: «Реалізація захисту прав та обов’язків», доведена 

інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні. 



По закінченню заходу було організовано роботу дистанційного 

консультативного пункту прийому громадян, під час якого 2 громадян змогли отримати 

правові консультації. 

 
 

15 липня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено роз»яснювальну 

роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для осіб, що відбувають покарання не пов»язане з 

позбавленням волі з питання профілактики рецедивної злочинності.  ( присутні 4 особи) 

 

 

21 липня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” спільно з 

представником Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості 

була проведена онлайн зустріч із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області. З метою формування правової освіченості суб'єктів пробації та 

створення рівних можливостей для доступу таких осіб до правосуддя,  була проведена 

інформаційна година, під час якої до відома присутніх була доведена інформація  про 

спосіб, у який  можна отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, а 

також інформація про Земельну реформу в Україні. В заході взяли участь 4 особи.  

 

24 липня 2020 року в Балаклійському районному відділі Державної установи 

«Центр пробації» відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено 

бесіду на тему: «Порядок отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства». 



 
 

03 серпня 2020 року, відділом Вовчанське бюро правової допомоги,  у приміщенні  

Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» для засуджених до покарань 

не пов'язаних із позбавленням волі було проведено лекцію на тему «Земельна реформа 

2020 в Україні», під час якого обговорили про програму кредитування малого бізнесу з 

низькою процентною ставкою, умови продажу землі, бюджетну держпідтримку на 

придбання землі, оподаткування землі для різних груп аграріїв, про передачу землі на 

місцях, реформування Держгеокадастру, дія мораторію на продаж с/г землі, про нову 

нормативно грошову оцінку, тощо. По кінці заходу, додатково присутнім були надані 

фахівцем бюро відповіді на поставлені запитання.  У проведенні заходу прийняли - 6 осіб. 

 
 

05 серпня  2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено роз»яснювальну 

роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для осіб, що відбувають покарання не пов»язане з 

позбавленням волі щодо порядку оформлення паспорта громадянина України  ( присутні 

4 особи) 

 

 

06 серпня 2020 року в рамках партнерства з органами пробації головним 

спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено тематичну 

зустріч із представниками  Золочівського районного сектору філії державної установи 

"Центр пробації" в Харківській області на тему: «Протидія насильства в сім’ї» На 

заході були присутні 4 особи. По завершенню заходу працював дистанційний пункт  

доступу до безоплатної правової допомоги. В індивідуальному порядку громадяни 

зверталися з питань соціального захисту, спадкування, оскарження адмінштрафу та 

ін. Працівник бюро надала роз’яснення та консультації 3 громадянам на поставлені 

питання. 



  

14 серпня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками Харківського районного відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” на тему: “Встановлення факту належності 

особі правовстановлюючих документів”. Заходом охоплено 3 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено роз’яснювальну 

роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для неповнолітніх, що відбувають покарання не 

пов’язане з позбавленням волі з питання праці неповнолітніх.   ( присутні 3 особи) 

 

 

17 серпня 2020 р. відділом «Зміївське бюро правової допомоги» спільно з 

працівниками Зміївського районного відділу філії ДУ «Центр пробації», для засуджених 

до покарань не пов'язаних із позбавленням волі, проведено бесіду на тему: «Соціальні 

гарантії від держави». (кількість присутніх – 3 особи). 

   
 

18 серпня 2020 року фахівцем відділу «Харківське бюро правової допомоги» у 

Київському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» м. Харкова проведено 

засідання круглого столу на тему: «Протидія насильства в сім’ї» 

 



 
 

20 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» з нагоди Дня 

прапора проведено роз»яснювальну роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для осіб, що відбувають 

покарання не пов»язане з позбавленням волі щодо прав людини в Україні  ( присутні 3 

особи) 

 
 

26 серпня  2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено роз»яснювальну 

роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для осіб, що відбувають покарання не пов»язане з 

позбавленням волі щодо права та обов»язки  людини в Україні  ( присутні 4 особи) 

 

01 вересня 2020 року відділом «Нововодолазьке бюро правової допомоги» в 

приміщенні Нововодолазького районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для суб′єктів пробації проведено інформаційно-

роз’яснювальну бесіду на тему: «Механізм захисту прав громадян системою 

безоплатної правової допомоги». По закінченню заходу було організовано роботу 

дистанційного консультативного пункту прийому громадян, під час якого 3 громадян 

змогли отримати правові консультації. 

 
 

02 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

роз’яснювальну роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області для неповнолітніх, що відбувають покарання не 

пов»язане з позбавленням волі з питання призначення  та виплати стипендій  ( присутні 

3 особи) 



 
 

02 вересня 2020 року в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» 

відділом «Мереф’янське бюро правової допомоги» проведена бесіда на тему: 

«Конституційні права та обов’язки людини і громадянина». 

 

 

08 вересня 2020 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» у приміщенні  

Вовчанського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» для неповнолітньої особи, 

засудженого до покарання не пов'язаних із позбавленням волі було проведено бесіду на 

тему «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». По кінці заходу, додатково були надані фахівцем бюро 

відповіді на поставлені запитання.  У проведенні заходу прийняли - 4 осіб. 

 
 

08 вересня 2020 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області фахівцем «Красноградське 

бюро правової допомоги» спільно з працівником вищезазначеної установи проведено 

бесіду для клієнтами пробації  на тему «Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Фахівцем бюро 

проінформовано про умови застосування програми відновлення для 

неповнолітніх, про можливість дітям, які допустилися помилки у житті, не 

розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапляти під негативний 

вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, продовжувати навчання 

у школах та інших навчальних закладах  та зазначив, що мета відновного правосуддя- 

це примирення сторін. Ця програма застосовується за чотирьох умов: перша - 

наявність потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням 

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій 

кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди; друга - якщо неповнолітній 

вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості; третя - визнання 

неповнолітнім факту вчинення злочину; четверта - наявність згоди неповнолітнього і 

потерпілого на участь у Програмі. Якщо неповнолітній відшкодує шкоду і примириться 



з потерпілим, успішно пройде етап ресоціалізації, має шанс бути звільненим від 

кримінальної відповідальності. (кількість присутніх осіб-5). 

 

09 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено роз»яснювальну 

роботу в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області для осіб, що відбувають покарання не пов»язане з 

позбавленням волі щодо порядку набуття права власності на земельні ділянки на 

підставі безопатної передачі із земель державної і комунальної власності.  ( присутні 4 

особи) 

 

09 вересня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено 

семінар із особами, які перебувають на обліку в  Золочівському районному секторі філії 

державної установи "Центр пробації" в Харківській області на тему: «Відновне 

правосуддя для неповнолітніх» На заході були присутні 4 особи. По завершенню заходу 

працював дистанційний пункт  доступу до безоплатної правової допомоги. В 

індивідуальному порядку громадяни зверталися з питань соціального захисту, 

спадкування, оскарження адміністративного штрафу та ін. Працівник бюро надала 

роз’яснення та консультації 6 громадянам на поставлені питання. 

  

 

15 вересня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” спільно з 

представником Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості 

була проведена онлайн зустріч із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 

в Харківській області, під час якої до відома присутніх була доведена інформація  про 

спосіб, у який  можна отримати безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, а 

також інформація “Як батьку реалізувати право на декретну відпустку?”. В заході 

взяли участь 5 осіб. 

 

16 вересня 2020 року проведено право просвітницький захід “Порядок оформлення 

паспорту громадянина України” у Люботинському МВ філії ДУ “Центр пробації” в 

Харківській області. Заходом охоплено 1 особу. 



 

 

 

 

 

 

22 вересня 2020 року, в Балаклійському районному відділі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області відділом «Балаклійське бюро правової 

допомоги»  було проведено право роз’яснювальну роботу для суб’єктів пробації з питань 

реалізації і захисту прав людини. 

 
 

1.1.8 Організація та проведення заходів інформаційного характеру (уроків правових 

знань, дискусій, бесід тощо) в дитячих будинках, школах-інтернатах, навчальних 

закладах, службах у справах дітей, центр соціальних служб для дітей сім'ї та 

молоді, відділах/секторах у справах сім'ї, молоді та спорту РДА, у центрах 

соціальної психологічної реабілітації дітей 

 

24 липня 2020 року відділ «Вовчанське бюро правової допомоги» зі спеціалістами 

Служби у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації провели круглий 

стіл, під час якого обговорили детально тему «Взяття на соціальний квартирний облік 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2020 році». «Порядок 

отримання соціальної допомоги на дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, сім’ях 

опікунів/піклувальників» По закінченню зустрічі  було вироблено стратегію подальшої 

співпраці між установами. У проведенні заходу прийняли - 6 осіб. 

 

 

25 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для спеціалістів 

Вовчанського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді було 

проведено робочу зустріч, в ході якої присутнім було роз’яснено  «Порядок та підстави 



надання соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів за 

рішенням суду. По закінченню заходу  фахівцем бюро додатково було надано відповіді 

на поставлені запитання та поширено серед присутніх буклети системи БПД. У 

проведенні заходу прийняли участь - 5 осіб. 

 

29 липня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги для  спеціалістів 

Вовчанського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді було 

проведено робочу зустріч, в ході якої присутнім було обговорено  «Права осіб, які 

здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, 

громадяни похилого віку, тощо»)», в тому числі присутнім було роз’яснено про  порядок 

оформлення постійного догляду за особами, які його потребують, та про виплату 

компенсації особам, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, хворими, які не здатні 

до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги ». По закінченню 

заходу  фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та 

поширено серед присутніх буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь 

- 5 осіб. 

 

12 серпня 2020 року, з нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня, відділ 

«Вовчанське бюро правової допомоги», зі спеціалістами Служби у справах дітей 

Вовчанської районної державної адміністрації провели робочу зустріч, під час якого 

обговорили детально тему: «Виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

ВНЗ», «Порядок пільгового кредитування  на здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти», «Податкова знижка на навчання». По закінченню зустрічі  було вироблено 

стратегію подальшої співпраці між установами. У проведенні заходу прийняли - 4 осіб. 



 

 

13 серпня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

спеціалістами Вовчанського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та 

молоді було проведено робочу зустріч, в ході якої обговорили, з нагоди Міжнародного 

дня молоді 12 серпня, теми щодо: «Виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) ВНЗ», «Порядок пільгового кредитування  на здобуття професійно-

технічної та вищої освіти», «Податкова знижка на навчання». бПо закінченню заходу  

фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та поширено 

серед присутніх буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 5 осіб. 

 

31 серпня 2020 року в приміщенні Красноградського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді фахівцем відділу «Красноградське бюро правової 

допомоги» для працівників вищезазначеної установи проведено бесіду на тему « Порядок 

призначення і виплати стипендій». Присутніх ознайомлено про розмір стипендій у 2020 

році:  

- Розмір мінімальної академічної стипендії у 2020 році становить: 

для учнів ПТУ - 490 гривень, для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня 

акредитації - 980 гривень, для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації  - 1300 гривень. 

-    Сума підвищеної стипендії на 2020 рік: підвищена академстипендія для студентів 

вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (зокрема для «складних» і 

«дефіцитних» спеціальностей - інженерних і природничо-математичних та інших) 

виплачується в розмірі 1660 гривень, I-II рівня - 1250 гривень. 

-    Розмір академічної стипендії Президента України становитиме: для учнів ПТУ - 

1420 гривень, для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації - 2130 

гривень, для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації - 2720 гривень. 

-  Розмір іменних і академічних стипендій Кабміну: для учнів професійно-технічних 

навчальних закладів - 1180 грн., для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня 

акредитації - 1900 грн., для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації - 2480 грн. 

-  Розмір президентської стипендії для учасників і призерів міжнародних учнівських 

олімпіад: учасникам - 2600 гривень на місяць, призерам - 2950 гривень на місяць 

Також було повідомлено про основні види правових послуг, які надаються в розрізі 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.( кількість присутніх осіб-6). 



 
 

01 вересня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги для  спеціалістів 

Вовчанського районного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді було 

проведено круглий стіл, в ході якого обговорили  "Права дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах" (зокрема, право на безоплатну освіту, право на 

пільгове харчування, пільгові категорії при зарахуванні у заклади дошкільної освіти та 

вищі навчальні заклади, порядок призначення і виплати стипендій тощо). По закінченню 

заходу  фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та 

поширено серед присутніх буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь 

- 4 осіб. 

 

01 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

спільно з психологом Ізюмської гімназії № 3 виховну годину в ході якої діти пригадали 

свої права у загальноосвітньому навчальному закладі, гарантовані Конституцією 

України. ( присутні 15 осіб) 

 

 

01 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду з вихованцями Ізюмського ДНЗ № 9  щодо прав дітей у дошкільному навчальному 

закладі ( присутні 13 осіб)  

 

01 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено бесіду з дітьми   в 

центрі соціальної згуртованості  населення за темою права дітей в Україні (присутні 

15 осіб) 



 

 

02 вересня 2020 року, відділ «Вовчанське бюро правової допомоги», зі спеціалістами 

Служби у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації провели круглий 

стіл, під час якого обговорили детально тему: "Права дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах" (зокрема, право на безоплатну освіту, право на 

пільгове харчування, пільгові категорії при зарахуванні у заклади дошкільної освіти та 

вищі навчальні заклади, порядок призначення і виплати стипендій тощо). По закінченню 

зустрічі було вироблено стратегію подальшої співпраці між установами та додатково 

фахівцем бюро було надано відповіді на поставлені запитання. У проведенні заходу 

прийняли - 4 осіб. 

 

 

04 вересня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

право просвітницький захід з учнями 5 класу Люботинської гімназії № 5. Заходом 

охоплено 15 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 вересня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

право просвітницький захід з учнями 6 класу Люботинської гімназії № 5. Заходом 

охоплено 8 осіб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 вересня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

право просвітницький захід з учнями 7 класу Люботинської гімназії № 5. Заходом 

охоплено 15 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 вересня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

право просвітницький захід з учнями 8 класу Люботинської гімназії № 5. Заходом 

охоплено 11 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 вересня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

право просвітницький захід з учнями 9 класу Люботинської гімназії № 5. Заходом 

охоплено 7 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 вересня 2020 року в приміщенні Зачепилівської районної адміністрації 

фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги» проведено бесіду з 

працівниками служби у справах дітей на тему « Підстави для позбавлення батьківських 

прав». Під час зустрічі було обговорено також питання співпраці щодо надання 

безоплатної правової допомоги населенню Зачепилівського району та поширено 

інформаційні буклети для підвищення рівня правової обізнаності населення. (кількість 

присутніх осіб-6) 

 

24.09.2020 року проведено право просвітницький захід з учнями 7 класу 

Люботинської ЗОШ № 2. Заходом охоплено 18 осіб. 

24.09.2020 року проведено право просвітницький захід з учнями 10 класу 

Люботинської ЗОШ № 2. Заходом охоплено 14 осіб. 
24.09.2020 року проведено право просвітницький захід з учнями 11 класу 

Люботинської ЗОШ № 2. Заходом охоплено 10 осіб. 
24.09.2020 року проведено право просвітницький захід з учнями 8 класу 

Люботинської ЗОШ № 2. Заходом охоплено 18 осіб. 
29.09.2020 року проведено право просвітницький захід з учнями 10 класу 

Люботинської ЗОШ № 2. Заходом охоплено 14 осіб. 

 

28 вересня 2020 року Йолкіною Л. проведени правовий урок з учнями 6-го класу 

Харківського ліцею № 149 на тему: «Поняття та ознаки булінгу. Як протидіяти цьому 

явищу» 

 

1.1.9 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 

Протягом звітного періоду постійно забезпечується доступ до електронних 

сервісів Міністерства юстиції України. 

 

1.1.10 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ 

директора РЦ 

22 липня 2020 року директор Центру Сіренко О. здійснила виїзд до відділів 

«Люботинського бюро правової допомоги», «Нововодолазького бюро правової 

допомоги» та «Мереф’янського бюро правової допомоги» для надання правових 

консультацій клієнтам разом з фахівцями бюро. 



 

15 вересня 2020 року директор Центру Сіренко О. здійснила виїзд до відділів 

«Зачепилівського бюро правової допомоги», «Красноградського бюро правової 

допомоги» та «Мереф’янського бюро правової допомоги» для надання правових 

консультацій клієнтам разом з фахівцями бюро. 

 

 

1.1.11 Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

громадських приймальнь, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади, 

параюристів та інших провайдерів щодо надання ними БППД 

22 вересня 2020 року в приміщенні Хрестищанської сільської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» для працівників сільської ради проведено 

навчання з захисту порушених прав людини. Пояснено механізм захисту порушених прав 

громадян та порядок їх відновлення, а також поширено методичні рекомендації щодо 

надання сільською радою безоплатної первинної правової допомоги. Під час бесіди 

проінформовано також про земельну реформу в Україні, обговорено порядок 

користування земельними ділянками для сільського населення – власників земельних 

ділянок та поширено інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру. (кількість 

присутніх осіб-4) 

 

1.3.1. Складання, розміщення у встановленому порядку юридичних консультацій на 

основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу правових 

консультацій "WikiLegalAid" 

 

Працівниками Центру було створено юридичні консультації та розміщено у 

встановленому порядку у довідкову онлайн-платформу правових консультацій 

"WikiLegalAid" 6 консультацій: 

«Оформлення  протоколу розбіжностей до договору оренди земельної ділянки» 

«Права та обов’язки батьків здобувачів освіти» 

«Кіберполіція. Кібербезпека України» 

«Порядок оскарження постанови слідчого про відмову у визнанні особи 

потерпілою» 



«Поворот виконання рішення суду у цивільній справі»  

«Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу».  

 

1.3.2 Редагування, підтримка в актуальному стані правових юридичних 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-

платформу правових консультацій "WikiLegalAid" 

- Протягом звітного періоду були редагувались та підтримувались в актуальному 

стані всі розміщенні Центром статті. 

 

1.4.2 Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців заходів/ програм/ проектів, фандрейзинг (в 

т.ч. роботи з ОМС щодо розробки та затвердження Програм надання 

правової допомоги територіальним громадам) 

 

07 вересня 2020 року Йолкіна Л. провела робочу зустріч з керівником юридичної 

клініки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

Поляковим А.О. щодо подальшої співпраці, а також укладанню меморандуму. 

 
 

15 вересня 2020 року директор Центру Сіренко О. провела робочу зустріч з 

начальником загального відділу виконавчого апарату Красноградської районної ради 

Харківської області Поляковою Л.О., в ході якої обговорювались питання налагодження 

співпраці та розвитку партнерських мереж. 

 

 

2 КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ 

 

2.1.1 Аналіз статистичних показників за для виявлення потреби та забезпечення 

укладання контрактів з адвокатами БПД 



Протягом звітного періоду проводився аналіз статистичних показників за для 

виявлення потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами БПД. 

2.1.3-2.1.4 Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями. 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 

Протягом звітного періоду постійно здійснюється допомога адвокатам щодо 

порядку оформлення актів за виконаними дорученнями. 

27 липня 2020 року фахівцем Центру Гончаровим В. було проведено бесіду з адвокатами, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тему: «Дотримання вимог 

Стандартів якості» 

 
 

Центром постійно проводиться робота у наступних напрямках: 

2.1.5 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 

2.1.6 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

2.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової 

допомоги 

2.3.1 Проведення аналізу звернень надання БПД на предмет виявлення системних 

порушень прав людини 

 

 

3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

Центром постійно проводиться робота у наступних напрямках: 

3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня задоволеності 

осіб, які звертаються щодо надання БПД та/або отримали таку допомогу 

3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги 

Протягом звітного періоду фахівцями Центру надаються он-лайн консультації 

клієнтам, які знаходяться в СІЗО, виправних колоніях та інших закладах та установах. 



  

 

3.1.4 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги 

23 вересня 2020 року відділом «Зміївське бюро правової допомоги» надана адресна 

правова допомога за місцем проживання клієнта. Під час консультування правові 

консультації отримано 1 особою. 

 

 
 

3. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ 

3.3.1 Аналіз карти правових потреб з питань пов'язаних з земельними 

правовідносинами 

м. Харків  

Порядок та правила користування земельною ділянкою, яка знаходиться в сумісній 

власності 

Порядок оформлення земельної ділянки у порядку спадкування 

Порядок отримання земельної ділянки учасниками АТО 

Порядок оформлення кадастрового номеру на земельну ділянку для ведення селянського 

господарства 

Порядок оформлення земельної ділянкина на безоплатній основі для ведення садівництва 

Щодо пільг по сплаті земельного податку 

Продовження та розірвання договору оренди земельного паю після спливу строку 

договору оренди 

Порядок встановлення меж суміжних земельних ділянок 

Порядок передачі земельної ділянки в оренду 

Встановлення меж земельної ділянки в натурі 

Роз'яснення різниці умовних кадастрових гектарів від фізичних гектарів, зазначених в 

свідоцтві про право власності  

Порядок отримання земельної ділянки під будівництво гаражу 

Підстави припинення права власності на земельну ділянку 

м. Балаклія  

Щодо розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку 

Розірвання договору оренди земельного паю з підстав закінчення строку договору оренди 

Порядок реєстрації договорів оренди земельної ділянки  

Розірвання договору оренди земельної ділянки та надання пільг 

Порядок оформлення кадастрового номеру на земельну ділянку  



Порядок приватизації земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку 

Порядок отримання земельної ділянки під будівництво гаражу 

м. Вовчанск 

Порядок отримання кадастрового номеру на земельну ділянку для обслуговування 

житлового будинку 

Порядок отримання кадастрового номеру на земельну ділянку для обслуговування 

житлового будинку пов'язаного з прийняттям спадщини 

Визнання права власності в порядку спадкування на земельний пай 

Порядок приватизації  земельної ділянки під будівницво індивідуального гаража 

Чи має право дитина, позбавлена батьківського піклування, яка виховується в прийомній 

сім'ї на безоплатне отримання земельної ділянки  сільськогосподарського призначення 

Порядок внесення змін в сертифікат на земельну частку (пай) на підставі рішення суду 

Порядок оформлення кадастрового номеру на земельну ділянку для ведення селянського 

господарства 

Порядок приватизації земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку 

м.Дергачі 

Порядок реєстрації договорів оренди земельної ділянки  

Розірвання договору оренди земельного паю  

Порядок отримання відомостей з Державного земельного кадастру; порядок 

отримання кадастрового номеру на земельну ділянку; порядок приватизації земельної 

ділянки; встановлення меж земельної ділянки. 

Щодо норм (розмірів) безоплатної передачі земельних ділянок 

Відновлення меж земельної ділянки 

Порядок погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

смт Зачепилівка 

Порядок укладання договору оренди земельної ділянки; 

Щодо звільнення від сплати земельного податку 

Щодо порядку приватизації присадібної земельної ділянки 

м. Зміїв 

Порядок отримання земельної ділянки учасниками АТО 

Порядок оформлення права власності на земельну ділянку в порядку спадкування 

Порядок отримання дублікату державного акту на право власності на земельну ділянку 

або право постійного користування земельною ділянкою 

Отримання відомостей про вільні земельні ділянки 

Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці 

смт Золочів 

Порядок сплати земельного податку 

Визнання права власності в порядку спадкування на земельний пай 

Щодо норм передачі земельних ділянок громадянам 

Чи є платниками земельного податку фізичні особи, які не оформили відповідно до 

законодавства право власності або користування землею, в том числі якщо вони є 

власниками будівель (споруд) або їх частин, що розташовані на таких земельних 

ділянках 

Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки 

Порядок встановлення меж земельної ділянки 

Дострокове розірвання договору оренди землі 

Щодо порядку успадкування права постійного користування  земельною ділянкою 

Порядок приватизації земельної ділянки сільскогогосподарського призначення 

військовослужбовцям-учасникам АТО 

м. Ізюм 

Порядок встановлення земельного серветуту 

Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці 

Порядок приватизації земельної ділянки 



Отримання земельної ділянки для ведення селянського господарства 

Встановлення меж земельної ділянки в натурі 

Перевірки права власності на земельну ділянку в державному земельному кадастрі 

Щодо спадкування земельної ділянки 

Порядок набуття права власності на земельні ділянки на підставі  безоплатної передачі 

із земель державної і комунальної власності 

м. Красноград 

Можливість та порядок продажу земельної ділянки сільскогосподарського призначення 

Щодо сплати земельного податку власником нежитлового приміщення у 

багатоквартирному будинку 

Щодо розміру безоплатної передачі земельної ділянки громадянм із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку 

Отримання земельної ділянки у власність 

Підстави розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку 

Щодо проникнення на земельну ділянку дерев та кущів із сусідніх земельних ділянок 

Порядок реєстрації в Державному земельному кадастрі 

м .Люботин 

Встановлення меж суміжних земельних ділянок 

Порядок врегулювання земельних  спорів між сусідами  

Дострокове розірвання договору оренди землі 

Підстави розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку 

Щодо звільнення від сплати земельного податку 

Порядок приватизації присадибної ділянки 

Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки 

Набуття права власності в порядку спадкування 

м. Мерефа 

Порядок приватизації земельної ділянки 

Підстави розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку 

Порядок отримання рішення міської ради про надання у власність земельної ділянки для 

обслуговування житлового будинку 

Щодо звільнення від сплати земельного податку 

Щодо поділу земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок з надвірними 

будівлями 

Встановлення меж суміжних земельних діляно 

Щодо можливості оренди невитребуваної земельної частки 

Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки із земель державної або 

комунальної власності 

смт Нова Водолага 

Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки 

Порядок оформлення права власності на земельну ділянку в порядку спадкування 

Щодо звільнення від сплати земельного податку 

Порядок врегулювання земельних  спорів між сусідами  

Встановлення меж земельної ділянки в натурі 

Порядок приватизації присадибної ділянки 

Порядок отримання кадастрового номеру на земельну ділянку 

3.3.2 Забезпечення надання БППД з питань пов'язаних з земельними 

правовідносинами у письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання 

За звітній період працівниками Центру було надано 468 правових консультація, 

пов'язаних з земельними правовідносинами у письмовому вигляді у формі експертно-

правової оцінки питання. 

 



3.3.6 Проведення правопросвітницьких заходів з питань земельних 

правовідносин 

Протягом всього липня 2020 року з метою реалізації Проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство» працівниками Центру 

проводилось вуличне інформування та інформаційні заходи з земельних питань, метою 

яких є – підвищення правової обізнаності населення.  

 
15 липня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками Люботинського відділення Приватбанку на 

тему: “Земельна реформа в Україні”. Заходом охоплено 5 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 липня 2020 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено 

право просвітницький захід у звичайному режимі із працівниками Центру надання 

адміністративних послуг на тему: «Земельна реформа: як діятиме ринок землі в 

Україні». По завершенню виступу було організовано роботу дистанційного пункту 

консультування. За правовою допомогою звернулися 6 осіб, які отримали юридичні 

консультації з різних питань.  

 

22 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» для спеціалістів 

КУ “Вовчанське районне радіомовлення” було проведено робочу зустріч, в ході якої було 

висвітлено тему  «Земельна реформа в Україні». По закінченню заходу фахівцем бюро 

додатково було надано відповіді на поставлені запитання та поширено буклети 

системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 3 особи. 



 
 

23 липня 2020 року відділом «Мереф'янське бюро правової допомоги» в приміщенні 

КУ "Мереф'янський центр надання соціальних послуг" для соціальних працівників 

проведено лекцію на тему: «Земельна реформа в Україні». 

 
 

24 липня 2020 року в приміщенні Красноградської районної бібліотеки фахівцем 

відділу «Красноградське бюро правової допомоги» проведено бесіду з працівниками 

вищезазначеної установи на тему «Земельна реформа в Україні». Мета цього заходу- 

проінформувати громадян про прийняття  Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення", яким передбачено  з 1 липня 2021 року введення ринку землі в Україні. 

Фахівцем бюро зазначено про основні етапи реформи, категорії осіб, які зможуть 

купити землі сільськогосподарського призначення та особливості надання безоплатної 

правової допомоги у сфері земельних відносин. Також було повідомлено про основні види 

правових послуг, які надаються в розрізі безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги.(кількість присутніх осіб-6) 

 

 

24 липня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанського районного суду Харківської  області було проведено круглий 

стіл на тему «Земельна реформа 2020 в Україні», під час якого обговорили про програму 

кредитування малого бізнесу з низькою процентною ставкою, умови продажу землі, 

бюджетну держпідтримку на придбання землі, оподаткування землі для різних груп 

аграріїв, про передачу землі на місцях, реформування Держгеокадастру, дія мораторію 

на продаж с/г землі, про нову нормативно грошову оцінку, тощо. У проведенні заходу 

прийняли участь - 6 особи. 



 
 

24 липня 2020 року в Балаклійському районному відділі Державної установи 

«Центр пробації» відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено 

бесіду на тему: «Порядок отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства» 

 
 

04 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

семінар в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення для працівників 

Центру за темою ринок землі в Україні( присутні 6 осіб) 

 

 

13 серпня 2020 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 

семінар для працівників Красноградського комбінату комунальних підприємств на тему 

«Земельна реформа в Україні». Під час заходу обговорено зміни в земельному 

законодавсті згідно Закону України №552 від 31.03.2020 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», 

звернуто увагу на умови набуття права власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення,  припинення права власності на земельну ділянку 

особи, якщо земельна ділянка не може належати їй на праві власності та/або у зв’язку 

з порушенням обов’язку щодо її відчуження протягом установленого строку та 

ін.(кількість присутніх осіб-6). 



 

14 серпня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для 

працівників Державної казначейської служби України у Дергачівському районі було 

проведено захід на тему: «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель 

комунальної і державної власності». В заході взяли участь 5 осіб. 

 

14 серпня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід з працівниками КП “Водопровідне Каналізаційне Комунальне 

Управління Люботинської міської ради Харківської області” на тему: “Порядок 

отримання земельних ділянок”. Заходом охоплено 4 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 серпня 2020 року  з метою посилення захисту прав громадян у сфері земельних 

відносин відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” для осіб, що перебувають на 

обліку у Дергачівській районній філії Харківського обласного центру зайнятості була 

проведена лекція на тему: «Земельна реформа в Україні». В заході взяли участь 4 особи. 

 

26 серпня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського прикордонного 

загону,  з нагоди Дня незалежності України провели круглий стіл на тему «Реалізація і 

захист конституційних прав людини на землю», в ході якої присутнім було роз’яснено 



про земельну реформу в Україні, порядок оформлення громадянами, учасниками бойових 

дій безоплатної земельної ділянки із земель державної і комунальної власності. По 

закінченню заходу фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені 

запитання. У проведенні заходу прийняли участь - 4 осіб. 

 
 

27 серпня 2020 року відділ «Золочівське бюро правової допомоги» провів 

інформаційну роботу з працівниками Комунального підприємства «Архітектурно – 

інвентаризаційне бюро Золочівської селищної ради» із земельних питань. Під час зустрічі, 

присутні були ознайомлені з порядком отримання безоплатної правової допомоги, 

правовим регулюванням реалізації права на землі, порядком набуття права на землю, 

способами захисту прав людини тощо. По завершенню заходу, в приміщенні КП 

«Архітектурно – інвентаризаційне бюро Золочівської селищної ради» працював дистанційний 

пункт доступу до безоплатної правової допомоги. Під час роботи консультаційного 

пункту за допомогою звернулось чотири особи з земельних правових питань.  

  

28 серпня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду   в центрі соціальної згуртованості  населення за темою як працюватиме ринок 

землі в Україні. ( присутні 3 особи)  

 

02 вересня 2020 року в приміщенні Красноградської районної бібліотеки фахівцем 

відділу «Красноградське бюро правової допомоги» для для підопічних відділення денного 

перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Красноградського району проведено бесіду на тему «Земельна реформа: про 

ринок землі». Присутніх ознайомлено про зміни в земельному законодавстві, умови 

продажу землі  та умови обігу земель сільськогосподарського призначення. (кількість 

присутніх осіб-8) 



 

 

02 вересня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” була 

проведена правова лекція для працівників Дергачівської центральної районної бібліотеки 

на тему: “Порядок приватизації земельної ділянки”. В заході взяли участь 6 осіб. 

 

03 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

семінар для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення 

щодо порядку набуття права власності на земельні ділянки  на підставі безоплатної 

передачі із земель державної і комунальної власності. ( присутні 3 особи) 

 

03 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено семінар для 

працівників  Ізюмського міськрайонного центру зайнятості населення за темою 

земельний податок:платники, пільги та порядок обчислення ( присутні 5 осіб) 

 

04 вересня 2020 року, в громадській організації «Балаклійське об’єднання союз 

Чорнобиль України» відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено 

лекцію на тему: «Право громадян на безоплатну приватизацію землі». 

 



09 вересня 2020 року  відділом “Дергачівське бюро правової допомоги”  для 

підопічних Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської районної 

ради Берегиня була проведена бесіда на тему: “Як присвоїти кадастровий номер на 

земельну ділянку”. В заході взяли участь 6 осіб. 

 

09 вересня 2020 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду для працівників центру адміністративних послуг Ізюмської  міської ради щодо 

порядку набуття  права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі 

із земель державної і комунальної власності. ( присутні 3 особи) 

 

10 вересня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» спільно з 

фахівцями Вовчанської міської ради Харківської області проведи круглий стіл, в ході 

якого обговорили земельну реформу в Україні, порядок визнання прав та обов`язків 

забудовника за особами в порядку спадкування, порядок приватизації земельних ділянок, 

які розташовані  на території м. Вовчанська Харківської області. По закінченню заходу  

фахівцем бюро додатково було надано відповіді на поставлені запитання та поширено 

серед присутніх буклети системи БПД. У проведенні заходу прийняли участь - 3 осіб. 

 

 
 

11 вересня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги для осіб похилого 

віку, які перебувають на обліку у Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Вовчанської районної державної адміністрації було 

проведено лекцію на тему: «Земельна реформа в Україні», «Порядок  приватизації 

земельних ділянок, які розташовані  на території Вовчанського району  Харківської 

області. По закінченню заходу  фахівцем бюро додатково було надано відповіді на 

поставлені запитання та поширено серед присутніх буклети системи БПД. У 

проведенні заходу прийняли участь - 10 осіб. 

 

 



14 вересня 2020 року відділом Вовчанське бюро правової допомоги спільно з 

фахівцями Вовчанського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного 

управління в Харківській області провели робочу зустріч, в ході якої обговорили тему 

«Земельна реформа в Україні», «Пільги щодо сплати податку на нерухоме майно та за 

землю для фізичних осіб у 2020 році». У проведенні заходу прийняли участь - 3 осіб. 

 
 

14 вересня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

семінар для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення за 

темою як перевірити своє право власності на землю  ( присутні 3 особи) 

22 вересня 2020 року в приміщенні Хрестищанської сільської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» для працівників сільської ради проведено 

навчання з захисту порушених прав людини. Пояснено механізм захисту порушених прав 

громадян та порядок їх відновлення, а також поширено методичні рекомендації щодо 

надання сільською радою безоплатної первинної правової допомоги. Під час бесіди 

проінформовано також про земельну реформу в Україні, обговорено порядок 

користування земельними ділянками для сільського населення – власників земельних 

ділянок та поширено інформаційні буклети з контактами Бюро та Центру. (кількість 

присутніх осіб-4) 

 

22 вересня 2020 року відділом «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

право просвітницький захід у Люботинському міському центрі зайнятості на тему 

“Порядок отримання земельної ділянки”. Заходом охоплено 4 осіб. 

23 вересня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги проведено семінар для 

фізичних осіб-підприємців  ( присутні 5 осіб) в Ізюмському міськрайонному  центрі 

зайнятості за темою набуття права власності на земельну ділянку.  

24 вересня 2020 року, в Вербівській сільській раді Балаклійського району Харківської 

області відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено прав 

роз’яснювальну роботу з питання порядку приватизації земельних ділянок з різним 

цільовим призначенням.  

 



24 вересня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги здійснено виїзд до 

с.Капитолівка Оскільської об’єднаної територіальної громади для консультування 

населення з питань земельного законодавства за  темою договір оренди земельної 

ділянки: порядок укладання, продовження та припинення. ( присутні 7 осіб) 

24 вересня 2020 року відділом “Дергачівське бюро правової допомоги” була 

проведена лекція для співробітників  Малоданилівської селищної ради на тему: 

“Земельна реформа в Україні”. В заході взяли участь 15 осіб. 

 

24 вересня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» Харківського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги здійснено виїзд до 

Ізюмського комбінату хлібопродуктів в с.Капитолівка Оскільської об’єднаної 

територіальної громади для консультування населення з питань земельного 

законодавства за  темою  як працюватиме ринок землі в Україні. ( присутні 9 осіб) 

24 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро 

правової допомоги» Обідою О.С. був зроблений виїзд до села Вільхуватка. В ході заходу 

мешканців села було проінформовано про діяльність бюро, роз’яснені питання про 

отримання спадщини, безоплатної приватизації земельних ділянок та щодо 

встановлення меж земельних ділянок, а також були роздані буклети правового 

характеру.  

 

25 вересня 2020 року у с. Дачне, Зміївського району Харківської області серед 

жителів села проведено бесіду на тему: «Земля – багатство громадян України» 

(кількість присутніх – 6 осіб). 

    
 

3.3.7 Проведення виїзного консультування з питань земельних правовідносин 

01 вересня 2020 року в приміщенні Іванівської сільської ради Красноградського 

району Харківської області фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» для 



працівників сільської ради проведено навчання з захисту порушених прав людини в сфері 

земельних відносин. Пояснено механізм захисту порушених прав громадян та порядок їх 

відновлення, а також поширено методичні рекомендації щодо надання сільською радою 

безоплатної первинної правової допомоги по земельним правовідносинам. Під час бесіди 

проінформовано також про земельну реформу в Україні, обговорено порядок 

користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок. 

(кількість присутніх осіб, які отримали консультації-6) 

 

 

11 вересня 2020 року в приміщенні Іванівської сільської ради Красноградського 

району Харківської області фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» для 

громадян проведено семінар на тему «Право земельного сервітуту». Право земельного 

сервітуту - це право власника або землекористувача земельної ділянки чи іншої 

заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне користування чужою 

земельною ділянкою (ділянками). Земельні сервітути можуть бути постійними і 

строковими. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або 

рішенням суду. Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, 

встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. А також було 

повідомлено про підстави для припинення дії земельного сервітуту. (кількість 

отримавших консультації осіб-5) 

 

15 вересня 2020 року в приміщенні Мартинівської сільської ради 

Красноградського району Харківської області фахівцем «Красноградське бюро правової 

допомоги» для працівників сільської ради проведено виїзне консультування, в ході якого 

обговорено порядок користування земельними ділянками для сільського населення – 

власників земельних ділянок та надані індивідуальні консультації (кількість присутніх 

осіб-4) 

 



16 вересня 2020 року з метою покращення доступ громадян до правосуддя відділом 

«Золочівське бюро правової допомоги» було організовано та здійснено виїздне 

консультування у село Чорноглазівка Золочівського району Харківської області, з метою 

роз’яснення норм земельного законодавства. До заходу долучились 6 громадян, з яких 

чотири особи звернулись із письмовою заявою про отримання письмових консультацій з 

роз’ясненням земельного права.    

   

 

16 вересня 2020 року, в Яковенківській сільській раді Балаклійського району 

Харківської області відділом «Балаклійське бюро правової допомоги» було проведено 

прав роз’яснювальну роботу з посилення правової спроможності громадян, а також 

захист їх прав у сфері земельних правовідносин для мешканців села. 

 

17 вересня 2020року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги» здійснено виїзд 

до с.Кам’янка Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади для консультування 

населення з питань земельного законодавства за темою нові правила оренди землі 

(присутні 6 осіб) 

 

17 вересня 2020 року відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» було 

проведено виїзне консультування з земельних питань для жителів сільської місцевості у 

селі Стариця Вовчанського району Харківської області. Мешканцям села було роз'яснено 

«Порядок  приватизації земельних ділянок, які розташовані  на території Вовчанського 

району  Харківської області у 2020 році”, “Які земельні реформи відбуваються в 

Україні”. По закінченню заходу  фахівцем бюро додатково було надано правові 

консультації з різних питань 4 громадян – 5 консультації. 



 
 

18 вересня 2020 року відділом «Нововодолазьке бюро правової допомоги» було 

здійснено виїзне консультування у селі Ватутіне Нововодолазького району Харківської 

області, в ході якого мешканцям села були надані консультації з земельних питань. 

 
 

18 вересня 2020 року відділом «Мерефянське бюро правової допомоги» на 

території Покотилівської селищної ради Харківського району Харківської області 

здійснено виїзне консультування з питань земельних правовідносин. Письмову 

консультацію отримала 1 особа. 

 

18 вересня 2020 року відділом «Дергачівське бюро правової допомоги» для жителів 

Дергачівської територіальної громади було проведено виїзне консультування з 

земельних питань. В ході спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням 

безоплатної правової допомоги, було надано консультації та роз'яснення з питань 

порядку присвоєння кадастрового номеру на земельну ділянку та дострокового 

розірвання договору оренди землі та ін. 

 

22 вересня 2020 року фахівці Центру Окара І. та Фролов О. у Пісочинській 

сільській раді Харківського району Харківської області надали правові консультації з 

земельних питань 10 громадянам. 



 

22 вересня 2020 року в приміщенні Хрестищанської сільської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» для громадян проведено семінар на тему 

«Оренда землі». Фахівцем повідомлено, що розірвання договору оренди землі 

допускається за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Факт 

розірвання договору необхідно зареєструвати. Порядок реєстрації такий же як і для 

самої реєстрації договору оренди землі. Щоб розірвати договір може звернутися як 

орендар, так і орендодавець до: нотаріусів, державних реєстраторів, виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад, у яких працюють державні реєстри. 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін 

договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі: 

невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України "Про 

оренду землі"; невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору; 

випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає 

передбаченому договором використанню земельної ділянки; виникнення підстав, 

визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. (кількість 

присутніх осіб-6) 22 вересня 2020 року в приміщенні Хрестищанської сільської ради  

працював мобільний пункт консультування відділу «Красноградське бюро правової 

допомоги». Громадянам було надано правові консультації на поставлені ними питання. 

(надано 8 консультацій). 

 

 

23 вересня 2020 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» з метою покращення доступ громадян до правосуддя в рамках виконання 

Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» було проведено 

виїзний прийом громадян в селі Тимофіївка Олександрівського Старостинського округу, 

де діяв мобільний пункт консультування. Вона розповіла про безоплатну передачу 

земельної ділянки громадянам, можливість отримання безоплатної правової допомоги, 

порядок призначення адвоката, а також порядок роботи центру та бюро правової 

допомоги в районах. Бажаючих отримати юридичну консультацію цікавило, які 

потрібні документи для продажу земельної ділянки, пільги по сплаті земельного 

податку пенсіонеру за віком, дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки  

тощо. Спеціаліст бюро пояснила громадянам правовий механізм вирішення питань та 

надала координати куди звертатися з того чи іншого питання. 



  

 

28 вересня 2020 року фахівці Центру Окара І. та Фролов О. здійснили 

консультування громадян з земельних питань в с. Коротич, смт Пісочін, с. Рай-Оленівка 

Харківської області 

 

 

30 вересня 2020 року фахівці Центру Ярошенко Н. та Макеєва А. здійснили 

консультування громадян з земельних питань в с. Григорівка, с. Мануїлівка, с. Польова 

Дергачівського району Харківської області 

 

 

4. СИСТЕМА БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВНОЮ, ІНОВАЦІЙНОЮ, 

ЕФЕКТИВНОЮ 

 

4.1.1 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. 



Протягом звітного періоду працівники Центру брали участь у онлайн-вебінарах на 

різні теми 

 

4.1.6-4.1.7  Проведення робочих нарад, анкетування працівників центру з питань 

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

метою прийняття управлінських рішень. Навчання персоналу, внутрішнє навчання 

для працівників МЦ, в тому числі бюро правової допомоги у відповідності до їх 

потреби (надання БППД та БВПД, робота з адвокатами, управління персоналом, 

фінансами, аналіз діяльності, ІТ, комунікації тощо) 

Протягом звітного періоду проводились робочі наради з начальниками 

структурних підрозділів Центру – бюро правової допомоги (зум, скайп зв’язок, вайбер), 

в ході нарад розглядаються питання поточної діяльності Центру, здійснення 

працівниками Центру представництва та інш. 

 

Ш РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 За період з 01 липня по 31 серпня 2020 року ( ІІІ квартал ) Харківським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його структурними підрозділами, було зареєстровано 5439 звернень 

клієнтів, 4986 особам було надано правову консультацію, з яких 449 написали письмову 

заяву про надання БВПД. 

№ 

за/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових заяв 

про надання 

БВПД 

1 відділ правопросвітництва 

та надання БПД 
1457 1205 252 

2 відділ "Балаклійське бюро 

правової допомоги" 
175 153 22 

3 відділ "Вовчанське бюро 

правової допомоги" 
323 304 19 

4 відділ "Дергачівське бюро 

правової допомоги" 
275 269 6 

5 відділ "Зачепилівське бюро 

правової допомоги" 
24 23 1 

6 відділ "Зміївське бюро 

правової допомоги" 
368 364 4 

7 відділ "Золочівське бюро 

правової допомоги" 
257 252 5 

8 відділ "Ізюмське бюро 

правової допомоги" 
855 785 69 

9 відділ "Красноградське бюро 

правової допомоги" 
424 404 20 

10 відділ "Люботинське бюро 

правової допомоги" 
209 195 14 

11 відділ "Мереф'янське бюро 222 213 9 



правової допомоги" 

12 відділ "Нововодолазьке бюро 

правової допомоги" 
330 316 14 

13 відділ "Харківське бюро 

правової допомоги" 
517 502 14 

14 Разом по МЦ 5439 4986 449 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 432 

рішень про надання БВПД та надано 118 доручення адвокатам та 315 наказів штатним 

працівникам ( складання процесуальних документів та представництво інтересів у суді) 

 В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

адміністративне право 121 (3,15%), адміністративне правопорушення 19 (0,49%), 

житлове право 161 (4,19%), земельне право 351 (7,05%), кримінальне право 11 (0,29%), 

кримінальний процес 44 (1,15%), пенсійне право 69 (1,80%), податкове право 23 (0,60%), 

сімейне право 253 (6,59%), спадкове право 115 (2,99 %), трудове право 71 (1,85%), 

цивільне право 256 (6,66 %), цивільний процес 176 (4,58%), соціального забезпечення 72 

(1,87% ), виконання судових рішень 65 (1,69% ), інші питання 262 (4,22%). 

 

Розподіл клієнтів Харківського МЦ БВПД та бюро за статтю 

 
 

 

 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за ІІІ квартал 2020 

року було: 

• здійснено виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 138 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

під час роботи мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 574 особи ( осіб – 305 дистанційні пункти, особі – 269 мобільні пункти); 

• надано методичну допомогу 20 органам місцевого самоврядування та установам 

- провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

• проведено 316 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 290 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 

• надано 165 клієнту доступ до електронних сервісів Мінюсту. 

 

 

 

39%

61% чоловіки

жінки



№ 

з/п 

Назва МЦ 

та бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

правопросві

тницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електроних 

сервісів МЮ 

Кількість 

ЗМІ 

1 відділ 

правопросвіт

ництва та 

надання БПД 

16/33 14/51 0 21 98 7 

2 відділ 

"Балаклійськ

е бюро 

правової 

допомоги" 

3/19 3/10 0 16 2 2 

3 відділ 

"Вовчанське 

бюро правової 

допомоги" 

2/24 5/13 0 35 9 88 

4 відділ 

"Дергачівське 

бюро правової 

допомоги" 

1/19 8/21 0 17 1 2 

5 відділ 

"Зачепилівсь

ке бюро 

правової 

допомоги" 

0 1/1 0 8 0 0 

6 відділ 

"Зміївське 

бюро правової 

допомоги" 

5/27 7/13 0 23 5 24 

7 відділ 

"Золочівське 

бюро правової 

допомоги" 

5/31 19/81 4 24 1 30 

8 відділ 

"Ізюмське 

бюро правової 

допомоги" 

7/37 6/19  44 30 5 

9 відділ 

"Красноградс

ьке бюро 

правової 

допомоги" 

4/28 4/17 3 33 5 61 

10 відділ 

"Люботинськ

е бюро 

правової 

допомоги" 

4/19 3/12  43 1 57 

11 відділ 

"Мереф'янсь

ке бюро 

правової 

допомоги" 

5/17 2/8  16 0 3 

12 відділ 

"Нововодолаз

4/17 3/8  15 2 3 



ьке бюро 

правової 

допомоги" 

13 відділ 

"Харківське 

бюро правової 

допомоги" 

4/34 3/15  21 11 8 

14 Разом по МЦ 60/305 78/269 7 316 165 290 

 
 

 


