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І. ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ОКРЕМИМ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ТА ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

1. ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ 

 

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.Дергачі, м.Ізюм, м.Люботин, смт Золочів, смт Нова Водолага Харківської області 

 

 

 

 
 

 

o Соціальні: призначення пенсії за віком, перерахунок пенсії, порядок 

обчислення страхового стажу, умови отримання субсидії у разі заборгованості за 

комунальні послуги. 

o Спадкові питання: порядок усунення від спадкування, наслідки пропуску строку 

для прийняття спадщини та порядок визначення додаткового строку для 

прийняття спадщини, правила спадкування за заповітом та за законом, порядок 

відмови від частини у спадщині. 

o Сімейні питання: стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання 

дитини, відібрання дитини, розірвання шлюбу, встановлення місця проживання 

дитини, позбавлення батьківських прав. 

o Медичні питання: встановлення групи інвалідності, укладання (підписання) 

декларації з лікарем, оскарження рішення МСЕК. 

o Трудові питання: стягнення заборгованості по заробітній платі, матеріальна 

відповідальність працівника, порядок підтвердження трудового стажу. 

o Адміністративні питання: оскарження постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності, оскарження рішень органів місцевого 

самоврядування. 



o Земельні питання: порядок приватизації земельної ділянки та виготовлення 

технічної документації, встановлення межі на земельну ділянку. 

o Договірні питання: розірвання договору довічного утримання, визнання недійсним 

договору довічного утримання, погашення заборгованості за кредитним договором.  

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

у житловому приміщенні, позбавлення права користуванням житловим 

приміщенням.  

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

особи недієздатною.  

o Виконання судових рішень: порядок звернення стягнення на заробітну плату 

боржника, видача дублікату виконавчого листа, виправлення помилки у судовому 

рішенні, заміна сторони у виконавчому провадженні.  

o Інші питання: пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, 

оскарження дій працівників поліції. 

o Соціальні питання: перерахунок пенсій; отримання соціальної 

державної допомоги (малозабезпеченими, одинокими матерями, інвалідами і інш.) -  

o Спадкові питання: порядок спадкування за законом;  

o Сімейні спори: розірвання шлюбу; стягнення аліментів на утримання дитини; поділ 

майна подружжя; порядок зміни розміру аліментів. 

o Адміністративні питання: порядок і строки оскарження постанови суду про 

накладення адміністративного стягнення. 

o Земельні правовідносини: встановлення меж земельної ділянки; порядок 

отримання кадастрового номеру на земельну ділянку; порядок приватизації 

земельної ділянки; порядок зміни цільового використання земельної ділянки. 

o Житлові питання: визнання особи такою, що втратила право користування 

житлом; порядок приватизації кімнати у гуртожитку. 

o Договірні питання: особливості укладання договору дарування нерухомості, його 

розірвання або визнання недійним; усунення недоліків при виконанні робіт по 

утепленню фасаду; відповідальність за невиконання зобов'язань по кредитному 

договору. 

o Інші цивільні: реєстрація права власності на нерухомість, відновлення втрачених 

документів про право власності; встановлення фактів, що мають юридичне 

значення; підстави для відстрочки для призову на строкову військову службу. 

o Трудові питання:  підтвердження трудового стажу; строки випробування при 

прийомі на роботу; стягнення заборгованості по заробітній платі; Про порядок 

здійснення доплат до заробітної плати працівникам бібліотек. 

o Інші питання: ставки оподаткування доходу фізичних осіб при відчуженні 

нерухомого майна. 

o Соціальні питання: оформлення і отримання соціальної 

державної допомоги одиноким матерям, малозабезпеченим, пільги учасникам АТО, 

перерахунку розміру пенсії, соціальні виплати при народженні дитини, одноразова 

допомога на поховання. 

o Спадкові питання: складання (посвідчення ) заповіту, відмова від спадщини, 

оформлення спадщини за законом (за заповітом), порядку спадкування, щодо черги 



спадкоємців. 

o Сімейні питання: визнання батьківства, внесення змін до актових записів про 

шлюб (про розірвання шлюбу, про народження, про смерть), позбавлення 

батьківських прав, розірвання шлюбу через органи ДРАЦС (в судовому порядку), 

щодо порядку поділу сумісно набутого майна подружжя. 

o Трудові питання: порядок оформлення додаткової відпустки, стягнення 

заборгованості по заробітній платі з підприємства-банкрута. 

o Адміністративні питання: щодо оскарження штрафу в суді. 

o Земельні питання: реєстрація нерухомого майна (земельної ділянки; будинку), 

зміна цільового призначення земельної ділянки, оренди земельної ділянки, 

приватизація земельної ділянки, отримання кадастрового номеру на земельну 

ділянку 

o Договірні питання: особливості укладання договору дарування нерухомості, 

оформлення договору довічного утримання 

o Житлові питання: порядок реєстрації місця проживання особи, у тому числі 

реєстрації місця проживання дитини, узаконення самочинного будівництва.  

o Інші цивільні: визнання особи безвісно відсутньою, поновлення втрачених 

правовстановлюючих документів, встановлення факту проживання однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу, порядок виділення частки з житлового будинку в натурі 

o Виконання судових рішень: стягнення на заробітну плату боржника, щодо 

рішення суду на примусове виконання стягнення заборгованості.  

o Інші питання: порядок складання заяви відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» 

o Соціальні питання: сплата заборгованості за комунальні послуги 

з врахуванням субсидії або пільг, пільги та виплати одинокої матері, пільги для осіб, 

що мають статус учасника бойових дій, порядок та умови оформлення пенсії на 

пільгових умовах. 

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

визнання права на майно в порядку спадкування, порядок оформлення заповіту. 

o Сімейне питання: розділ майна, розірвання шлюбу, стягнення аліментів на 

утримання неповнолітніх дітей та повнолітніх дітей, що продовжують навчання , 

позбавлення батьківських прав, стягнення пені за заборгованість по аліментам. 

o Трудові питання: розірвання трудового договору, стягнення заробітної плати та 

середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.   

o Адміністративні питання: відновлення втраченого паспорта, реєстрація місця 

проживання при отриманні ID паспорта. 

o Земельні питання: визначення порядку користування земельною ділянкою, 

стягнення орендної плати за користування земельної ділянкою (паєм). 

o Договірні питання: стягнення заборгованості за кредитним договором, укладання 

договору оренди житла, укладання договору оренди земельної ділянки. 

o Житлові питання: втрата права користування житловим приміщенням, вселення 

у житловий будинок. 

o Інші цивільні: зняття арешту з банківських карток при виконанні судового 

рішення, встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

o Договірні питання порядок розівання договору споживчого 



кредиту на придбання вікон; порядок нарахування плати за договором 

газопостачання. 

o Інші цивільні порядок отримання паспорта (ID картки) громадянином 

України; правове регулювання звернень громадян; будівельні норми для 

індивідуального житлового будівництва, наслідки їх недодержання, порядок введення 

в експлуатацію самобуду; визнання особи обмежено дієздатною; порядок визнання 

права власності на самочунно збудовані прибудови; порядок продажу нерухомого 

майна, право користування яким має малолітня дитина; порядок захисту прав 

споживачів при придбанні неякісного товару; правове регулювання питань 

гарантійного ремонту техніки; зміст та форма довіреності на отримання коштів в 

банку. 

o Соціальні питання порядок оформлення субсидії на оплату ЖКП; 

оформлення пенсії з втрати годувальника. 

o Сімейні питання підстави та порядок позбавлення батьківських прав; 

порядок розірвання шлюбу; порядок отримання дозволу від одного з батьків на вивіз 

дитини за кордон; порядок стягнення додаткових витрат на дитину з батька. 

o Виконання судових рішень порядок видачіи дублікату виконавчого листа. 

o Земельні питання порядок отримання кадастрового номеру. 

o Житлові питання зняття з реєстрації місця проживання. 

o Спадкові питання порядок спадкування за заповітом; відповідальність 

спадкоємця по зобов'язання спадкодавця, відмова від спадщини; право 

непрацездатних осіб на обов'язкову частку при спадкуванні за заповітом; 

належність банківського вкладу померлого до спадкової маси. 

o Трудові правовідносини порядок оформлення статусу безробітного порядок 

нарахування відпускних по вагітності та пологах. 

o Адміністративні відповідальність за порушення ст. 126 КУАП. 

 

o Соціальні питання: перерахунок пенсії, оформлення інвалідності, 

одноразова грошова допомога на поховання, вихід на пенсію на пільгових умовах, 

оформлення пенсії за віком. 

o Спадкові питання: оформлення спадщини, поділ спадщини, оскарження заповіту, 

відновлення строків для прийняття спадщини. 

o Сімейні питання: відповідальність за несплату аліментів, укладення шлюбу, 

заборгованість по аліментах, порядок розірвання шлюбу. 

o Трудові питання: поновлення на роботі, звільнення при скороченні штатної 

чисельності працівників, переведення на іншу посаду. 

o Адміністративні питання: виплата недоплаченої пенсії внутрішньо переміщеним 

особам; відновлення втраченого паспорту. 

o Земельні питання: приватизація земельної ділянки, податок на землю, правила 

добросусідства. 

o Договірні питання: оформлення договору оренди житла, договір довічного 

утримання, умови кредитного договору, визнання договору дарування не дійсним, 

заборгованість за кредитним договором. 

o Житлові питання: визнання особи такою, що втратила право користування 

житловою площею, зняття особи з реєстрації місця проживання, порядок надання 

окремої поштової адреси частині будинку. 

o Інші цивільні питання: поділ майна, відновлення документів на дім, визнання особи 

недієздатною. 

 

 



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

цільової аудиторії громадян, інших правопросвітницьких заходів спільно з ОМС, 

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

найактуальніші питання життя громад.  

 

01 жовтня 2018 року в Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної адміністрації відбулися 

святкові заходи до Міжнародного Дня людей похилого віку, в яких прийняла участь 

начальник відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” Ярошенко Н. і провела 

правопросвітницьку бесіду на тему: “Бюро безоплатної правової допомоги -  Ваш правовий 

орієнтир”. 

 

04 жовтня 2018 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро правової 

допомоги" Пілюгіним Д. було проведено правоосвітній захід для громадян, які шукають 

роботу, під час якого було висвітлено переваги офіційного працевлаштування. Також до 

відома присутніх була доведена інформація про систему  безоплатної правової допомогу в 

Україні та про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» , а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові 

буклети.  

По закінченню заходу було організовано роботу мобільного консультативного пункту 

прийому громадян, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації. 

 
 

10 жовтня 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Третього харківського місцевого центру з надання БВПД була організована 

робоча зустріч з начальником Нововодолазького районного відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області. В ході заходу були обговорені 

актуальні питання щодо укладання шлюбу за 24 години, протидії булінгу між підлітками, 

а також шляхи реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 



 
11 жовтня 2018 року  заступник начальника відділу Ізюмське бюро правової 

допомоги Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Хотетовська Т.Ю. в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» до дня 

захисника України» прийняла участь у круглому столі  в Ізюмському об»єднаному 

військовому комісаріаті для військовослужбовців та працівників військомату за темою 

«Захист прав та інтересів участників АТО, право участників АТО на безоплатну правову 

допомогу».  Присутні  були поінформовані про порядок надання учасникам АТО статусу 

учасника бойвоих дій; виплату одноразової грошової допомоги; пільги, пенсійне 

забезпечення, медичне забезпечення та оздоровлення  учасників АТО, державні гарантії 

зайнятості цієї категорії осбі  та можливість отриманя безоплатної правової допомоги.  

   
 

12 жовтня 2018 року заступником начальника відділу “Дергачівське бюро 

правової допомоги” Волковою А. з нагоди Дня захисника України була проведена святкова 

зустріч з членами Дергачівської районної спілки ветеранів АТО, під час якої присутні були 

проінформовані щодо передбачених для учасників бойових дій та ветеранів прав та 

соціальних гарантій, включаючи право на безоплатну правову допомогу. 

 

12 жовтня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. на передодні святкування Дня захисника Вітчизни з 

військовослужбовцями Золочівського районного військового комісаріату Харківської 

області було проведено бесіду  на тему: «Гарантії для працівників на збереження за ними 

місця роботи, посади і середнього заробітку на час перебування на військовій службі». Під 

час бесіди військовослужбовців було поінформовано про їх права та пільги передбачені 

чинним законодавство. Чоловіків було поінформовано пр  можливості отримання правової 

допомоги від держави, повідомлено про послуги, якими б вони могли скористатися, 



звернувшись до бюро правової допомоги чи до центру. Вона розповіла про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги, порядок призначення адвоката, а також 

порядок роботи центру та бюро правової допомоги в районах. Проінформувала присутніх 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!». Також було 

роздано відповідні інформаційні буклети  та роздаткові матеріали системи БВПД. По 

завершенню заходу, традиційно працював мобільний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги. В індивідуальному порядку громадяни зверталися з різних нагальних 

питань . Працівник бюро надала роз’яснення та консультації 4 громадянам на поставлені 

питання. 

 

 

12 жовтня 2018 року в рамках проведення правопросвітницької кампанії «Права 

захисника» присвяченого до Дня захисника України до ветеранів АТО була доведена 

інформація щодо їхніх прав і гарантій, а також їх реалізація і захист. 

 
24 жовтня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. організовано та проведено бесіду спільно із працівниками 

Золочівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: 

«Робота з патронатними та прийомними сім’ями». Також, працівників та представників 

патронатних сімей було поінформовано про  можливості отримання правової допомоги 

від держави, повідомлено про послуги, якими б вони могли скористатися, звернувшись до 

бюро правової допомоги чи до центру. Спеціаліст бюро розповіла про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги, порядок призначення адвоката, а також 

порядок роботи центру та бюро правової допомоги в районах. Крім того, всіх присутніх 

було поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції «Я маю право!» та залишені відповідні інформаційні матеріали , а також плакати 

на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 



 

 

30 жовтня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. на базі Золочівського районного центру зайнятості провела семінар 

для тимчасово безробітних осіб на тему: «Легальна зайнятість». Під час семінару 

фахівець бюро поінформувала присутніх про гарантії у сфері праці, які передбачені чинним 

законодавством для громадян, з якими  офіційно оформлені трудові відносини. Також , 

працівник бюро розповіла про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!», метою якого є підвищення рівня правових знань серед населення. Після 

завершення семінару працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. Громадяни зверталися з питань спадкування, стягнення аліментів та 

соціального захисту. Працівник бюро надала роз’яснення та консультації 4 громадянам на 

поставлені питання, а також забезпечила присутніх інформаційними матеріалами та 

буклетами. 

   
 

14 листопада 2018 року у Ватутінській сільській раді Нововодолазького району 

Харківської області головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової 

допомоги» Обідою О. було організовано та проведено правоосвітній захід на тему: 

«Безоплатна передача земельної ділянки. Договір оренди. Земельний податок», а також 

були розповсюджені інформаційно правові буклети. 

 



14 листопада 2018 року заступником начальника відділу “Дергачівське бюро 

правової допомоги” Волковою А. була проведена правова лекція в Територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної 

адміністрації на тему: “Правила спілкування з колекторами” 

 

14 листопада 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро 

правової допомоги» Пілюгіним Д. було взято участь у профорентаційному семінарі, де була 

висвітлена діяльність Нововодолазького бюро правової допомоги та наприкінці заходу були 

роздані інформативні буклети. 

 

15 листопада 2018 року з метою реалізації плану заходів тематичних Тижнів права 

системи безоплатної правової допомоги на 2018 рік начальником відділу “Люботинське 

бюро правової допомоги” Йолкіною Л. був проведений семінар для осіб, що знаходяться на 

обліку у Люботинському міському центрі зайнятості, на тему: “Правове регулювання 

земельних відносин. Порядок безоплатної передачі земельної ділянки громадянам із земель 

державної і комунальної власності”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 листопада 2018 року головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро 

правової допомоги» Пілюгіним Д. була організована робоча зустріч з працівниками 

Нововодолазького районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області. В ході заходу були обговорені питання щодо насильства в 

сім’ї, підстав, порядку та наслідків позбавлення батьківських прав, а також шляхи 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!». 

 



26 листопада 2018 року заступником начальника відділу “Дергачівське бюро 

правової допомоги” Волковою А. була проведена правова лекція в Управлінні Державної 

казначейської служби України у Дергачівському районі на тему: “Протидія домашньому 

насильству”, під час якої присутні отримали інформацію щодо механізмів ефективної 

правової допомоги та захисту осіб, які постраждалі від насильства в сім'ї та алгоритму 

дії по реагуванню на випадки насильства в сім'ї 

 

28 листопада 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. проведено круглий стіл у ЦНАПІ на тему: «Захист прав 

землевласників та землекористувачів у сфері земельного законодавства та орендних 

відносин». Під час заходу фахівець бюро поінформувала присутніх про гарантії у сфері 

праці, які передбачені чинним законодавством для громадян, з якими офіційно оформлені 

трудові відносини. Також, працівник бюро розповіла про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є підвищення рівня правових 

знань серед населення. Після завершення семінару працював мобільний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги. Громадяни зверталися з питань спадкування, стягнення 

аліментів та соціального захисту. Працівник бюро надала роз’яснення та консультації 4 

громадянам на поставлені питання, а також забезпечила присутніх інформаційними 

матеріалами та буклетами. 

   
29 листопада 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства Юстиції України “Я МАЮ ПРАВО” 

головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обідою О. була 

організована робоча зустріч з завідувачем Нововодолазької державної нотаріальної 

контори Змієвською Т.М.. В ході заходу були обговорені актуальні питання: спадкування 

за законом, поділ спадщини, протидія булінгу серед школярів, шляхи реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!». Також була досягнута домовленість, щодо проведення спільних 

правоосвітніх заходів для покращення правової обізнаності населення. 

 



03 грудня  2018 року в межах Тематичних тижнів права БПД на підставі календаря 

подій системи БПД в Міжнародний день людей із інвалідністю працівниками відділу 

«Золочівське бюро правової допомоги» було проведено семінар із працівниками відділу по 

обслуговуванню інвалідів та ветеранів війни Золочівського територіального центру 

соціального обслуговування Управління соціального захисту населення Золочівської 

районної державної адміністрації на тему: «Права людей з інвалідністю та літніх людей».  

Змістом зустрічі було інформування стосовно змін в чинному законодавстві та аналіз 

фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів 

щодо поліпшення їх життєвого рівня. Традиційно, присутнім в ході заходу було 

поінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства 

юстиції «Я маю право!» та залишені відповідні інформаційні матеріали , а також плакати 

на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії. Окрім того, 

співробітники територіального центру звертались за отриманням консультацій та 

роз’яснень. Питання з якими зверталися громадяни стосувались порядку приватизації 

земельної ділянки; повірки лічильників на газ; поновлення втрачених правовстановлюючих 

документів на будинок, спадкування за законом та ін.. Під час роботи консультпункту 

було надано роз’яснення трьом громадянам. 

 
05 грудня 2018 року у Нововодолазькому РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області за 

участю головного спеціаліста відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» Обіди О. 

проведено робочу зустріч. Висвітлено основні напрямки проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» Порушені наступні питання : «Як поїхати з дитиною за 

кордон», «Податкова знижка на навчання». 

 

06 грудня 2018 року в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства» 

відбулося засідання Ізюмської районної Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі та протидії торгівлі людьми, яке пройшло в Ізюмській районній державній 

адміністрації. На ньому була присутня заступник начальника відділу «Ізюмське бюро 

правової допомоги» Хотетовська Т. За результатами дієвого діалогу та обміну 

інформацією на засіданні прийнято низку рішень, щодо узгодження та відпрацювання 

взаємодії між суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 



 

 

07 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

головний спеціаліст Центру Фролов О. взяв участь у презентації карток перенаправлення 

"Ми вам допоможемо!". Картки розроблені за принципом "контакти у районі м.Харкова" 

і містять інформацію про контактні дані закладів та організацій, що надають медичні, 

соціально-психологічні, правові послуги та надають умови для перебування у безпечному 

просторі (притулки). У заході прийняли представники тих служб міста Харків, які вказані 

у картках (комітетів у справах сім'ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, служб у справах дітей, відділів поліції, Департаменту охорони здоров'я 

ХМР, Комунального закладу Харківської міської ради "Центр з надання допомоги 

постраждалим від насильства в сім'ї", місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги). Від обласного управління поліції взяли участь представники управління 

превентивної діяльності, в т.ч. ювенальної превенції, та патрульної поліції 

 

 
 

З нагоди Всеукраїнського Тижня права 12 грудня 2018 року на базі міської бібліотеки 

філії Нововодолазької селищної ради головним спеціалістом відділу «Нововодолазьке бюро 

правової допомоги» Обідою О. був проведений правоосвітній захід для читачів бібліотеки 

на тему: «Загальна декларація прав людини» та «Права і свободи людини та громадянина». 

По закінченню заходу всім присутнім були роздані інформативні буклети. 

 
10 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського Тижня права заступником 

начальника відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” Волковою А. спільно з 

фахівцями Служби у справах дітей Дергачівської РДА та Дергачівський районний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено круглий стіл на тему: “Забезпечення 

рівного доступу до правосуддя для незахищених верств населення”. Учасники засідання 

обговорили шляхи спільної взаємодії у напрямку реалізації ефективного захисту прав і 

свобод осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах і знаходяться під 

соціальним супровідом. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=372740723473946&set=pcb.372740960140589&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxpA4l_Lb4BoqFddZvuVBQfkJcQEhpScg-NN9OB6960zVER4wGpCx_RyDmDzcDCcnhOQQYAWsABvXL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=372740723473946&set=pcb.372740960140589&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxpA4l_Lb4BoqFddZvuVBQfkJcQEhpScg-NN9OB6960zVER4wGpCx_RyDmDzcDCcnhOQQYAWsABvXL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=372740723473946&set=pcb.372740960140589&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxpA4l_Lb4BoqFddZvuVBQfkJcQEhpScg-NN9OB6960zVER4wGpCx_RyDmDzcDCcnhOQQYAWsABvXL


 

10 грудня 2018 року директор Центру Сіренко О. взяла участь разом з заступником 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях Гайворонською В. та заступником начальника відділу 

правового забезпечення Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області Рибалкою К. у семінарі з нагоди проведення Всеукраїнського тижня 

права на тему: «Стан проведення реформ у сфері Держгеокадастру, спрямованих на зміни 

у сфері забезпечення захисту прав. Особливості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на Харківщині». 

 
12 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського Тижня права головним спеціалістом 

відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги" Пілюгіним Д. було проведено 

правопросвітницький захід для громадян, які шукають роботу, на тему: «Права та 

свободи людини, формування правової культури громадян». Також до відома присутніх 

була доведена інформація про систему безоплатної правової допомогу в Україні та про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!», а також розповсюджені відповідні інформаційно-правові буклети. По 

закінченню заходу було організовано роботу мобільного консультативного пункту прийому 

громадян, під час якого усі бажаючі змогли отримати правові консультації. 

 
 

1.1.3 Виконання спільних заходів відповідно до: Програм правової допомоги населенню, 

затверджених ОМС; Меморандумів; Угод, договорів про співпрацю  

18 жовтня 2018 року заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. провела робочу зустріч із інспектором Золочівського відділу 

поліції Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про співпрацю представників 

поліції з працівниками бюро правової допомоги та центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, з метою розміщення друкованої продукції з інформацією 

про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу. 



 

 

06 грудня 2018 року в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства» відбулося 

засідання Ізюмської районної Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі та протидії торгівлі людьми, яке пройшло в Ізюмській районній 

державній адміністрації. На ньому була присутня заступник начальника відділу 

«Ізюмське бюро правової допомоги» Хотетовська Т. За результатами дієвого діалогу 

та обміну інформацією на засіданні прийнято низку рішень, щодо узгодження та 

відпрацювання взаємодії між суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 

 

07 грудня 2018 року відбулась робоча зустріч начальника відділу “Люботинське бюро 

правової допомоги” Йолкіної Л. з начальником Другої державної нотаріальної 

контори Харківського району Харківської області Радіоновою Т.І. з питань організації 

і проведенні Міського правового турніру для шкільних команд м. Люботин. 

 

 

1.1.4-1.1.6  Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, 

установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних 

матеріалів (зокрема, буклетів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів 

цільової аудиторії.  



Протягом звітного періоду працівниками Центру постійно розповсюджується серед 

населення, підприємств, установ та організацій інформаційні буклети системи БПД 

з різних правових питань, а також буклети загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

    

 

1.1.7 Висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, 

соціальних мережах та на веб – сайтах  

 

12 жовтня 2018 року було опубліковано статтю на тему: «Гарантії для працівників 

на збереження за ними місця роботи, посади і середнього заробітку на час перебування на 

військовій службі» на офіційному сайті Золочівської районної державної адміністрації 

Харківської області за посиланням: http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/ogoloshenja.htm.  

 

13 жовтня 2018 року в Першій міжрайонній газеті "Зоря" № 40 (11266) відділом 

"Золочівське бюро правової допомоги" Третього харківського місцевого центру з надання 

БВПД опубліковано статтю "Набрали чинності зміни у порядку виїзду за кордон дітей з 

неповних родин". 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/ogoloshenja.htm


  
В зазначений період на веб-сайті місцевої газети  «Обрії Ізюмщини» розміщувалась 

інформація:  

 

03.10.2018 року: Вийшов п’ятий випуск програми «Я МАЮ ПРАВО!» про виплату заборгованості 

заробітної плати 

http://obrii.com.ua/main/16586-vijshov-p-yatij-vipusk-programi-ya-mayu-pravo-pro-viplatu-zaborgovanosti-

zarobitnoyi-plati.html 

03.10.2018року: Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю суму одразу? 

http://obrii.com.ua/main/16588-chi-maye-robotodavets-pri-zvilnenni-viplatiti-vsyu-sumu-odrazu.html 

02 листопада 2018 року відділом «Дергачівське бюро правової допомоги» в черговому  

номері газети “Вісник Дергачівщини” була розміщена інформаційна стаття, з якої читачі 

змогли дізнатися, як правильно давати гроші в борг, які документи необхідно при цьому 

укладати, а також  про порядок дій у разі відмови позичальника повернути борг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 листопада 2018 року була розміщена інформація на офіційному сайті 

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту про проведений 

працівниками відділу “Люботинське бюро правової допомоги” правоосвітній захід. 

http://lplzt.ptu.org.ua/ru/poperedzhennya-pravoporushen-ta-zlochiniv-u-molodizhnomu-

seredovishhi/ 

 

15 листопада 2018 року відділом «Золочівське бюро правової допомоги» було 

опубліковано буклети системи БПД на тему: «Земельні відносини» на офіційному сайті 

Золочівської районної державної адміністрації Харківської області за посиланням: 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm. 

28 листопада 2018 року на офіційному сайті Люботинського професійного ліцею 

залізничного транспорту розміщено статтю “Мій улюблений світ — без насильства” про 

прававиховний захід, що проведений та організований за участю Люботинського бюро 

правової допомоги. 

03 грудня 2018 року була розміщена стаття на офіційному сайті Люботинської 

міської ради про заходи протидії домашньому насильству. Розміщення статті відбулось з 

нагоди проведення всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” 

http://obrii.com.ua/main/16586-vijshov-p-yatij-vipusk-programi-ya-mayu-pravo-pro-viplatu-zaborgovanosti-zarobitnoyi-plati.html
http://obrii.com.ua/main/16586-vijshov-p-yatij-vipusk-programi-ya-mayu-pravo-pro-viplatu-zaborgovanosti-zarobitnoyi-plati.html
http://obrii.com.ua/main/16588-chi-maye-robotodavets-pri-zvilnenni-viplatiti-vsyu-sumu-odrazu.html
http://lplzt.ptu.org.ua/ru/poperedzhennya-pravoporushen-ta-zlochiniv-u-molodizhnomu-seredovishhi/
http://lplzt.ptu.org.ua/ru/poperedzhennya-pravoporushen-ta-zlochiniv-u-molodizhnomu-seredovishhi/


http://lubotin.kharkov.ua/pravova-osvita-nasellenya/ 

12 грудня 2018 року на офіційному сайті КЗ “Люботинська спеціалізована школа-

інтернат Дивосвіт”  розміщена інформація про проведений фахівціями Люботинського 

бюро правової допомоги Правовий турнір для учнів школи 

http://lintern.org.ua/pravovyj-ryng/ 

21 листопада 2018 року було опубліковано буклети системи БПД на тему: 

«Захисти права дитини» ; 29 листопада 2018 року було опубліковано буклети системи 

БПД на тему: «Домашнє насильство злочин, а не сімейні справи»; 07 грудня 2018 року було 

опубліковано буклети системи БПД на тему: «Обмежені можливості не обмежують 

права»; 12 грудня 2018 року було опубліковано буклети системи БПД на тему: «Гендерна 

стратегія системи надання безоплатної правової допомоги» на офіційному сайті 

Золочівської районної державної адміністрації Харківської області за посиланням: 

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm. 
 

1.1.8 Організація виступів у засобах масової інформації з питань роз’яснення 

громадянам гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах 

життя (поблоково)  

 

Протягом звітного періоду на каналі продовжує ОТБ виходити постійна рубрика 

«Практичне право», яку ведуть фахівці Центру Гончарова Г. та Чирик С. 

 

  

 
 

1.1.10 Опитування та заміри громадської думки  

Протягом жовтня-грудня 2018 року проводились опитування громадян шляхом 

експрес опитування для отримання більш швидкого зібрання інформації, з яких були 

зроблені висновки про громадську думку з питань потреби громад, роботи Центру та ін. 

 

 

1.1.11. Проведення навчань з прав людини для представників юридичних 

служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування  

http://zolochivska-rda.gov.ua/pgs/pravo.htm


 

02 листопада 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової  

допомоги» Дзьонь О. було проведено круглий стіл для працівників сільських 

старостинських округів Золочівського району Харківської області на тему: «Захист прав 

землевласників та землекористувачів у сфері земельного законодавства та орендних 

відносин».  

По завершенню заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. В індивідуальному порядку громадяни зверталися з питань соціального захисту, 

спадкування, оскарження адмін. штрафу та ін. Працівник бюро надала роз’яснення та 

консультації 3 громадянам на поставлені питання. 

  

 

1.1.12 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги  

У звітній період працівниками Центру було забезпечено роботу мобільних точок 

доступу до безоплатної правової допомоги (у відділах пробації, ЦНАП, відділах центрів 

зайнятості, відділах РАЦС та ВС, управліннях ПФУ, Територіальних соціальних центрах 

селищних та сільських радах, лікарняних заходах, військових частинах та ін.) - 73 пунктів, 

за допомогою яких отримали консультацію з правових питань – 207 

 

 
 

 

1.1.13 Організація надання адресної безоплатної правової допомоги  

 

09 жовтня 2018 року Гончаров В., начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами надав адресну допомогу за адресою 

її місця проживання Кургану М.В. 



 

09 листопада 2018 року Гончаров В., начальник відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами надав адресну 

допомогу за адресою її місця проживання Радченку Ю.Б. 

 

1.1.14. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з метою 

запобігання порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у 

різних сферах життя  

09 жовтня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” для жителів Малоданилівської 

територіальної громади Дергачівського району заступником начальника відділу 

"Дергачівське бюро правової допомоги" Волковою А. спільно з фахівцями Дергачівського 

районного центру зайнятості та Харківського центру професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості було проведено виїзну акцію з використанням Мобільного 

модернізованого центру профорієнтації. В ході виїзної акції було проведено 

консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, 

гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. В ході 

спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної правової допомоги, 

було надано консультації та роз'яснення з питань встановлення факту родинних відносин, 

порядку реалізації права особи на земельну частку (пай), про особливості укладання 

договору дарування нерухомого майна та ін. 

 

19 жовтня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” для жителів Пересічанської 

територіальної громади Дергачівського району заступником начальника відділу 

"Дергачівське бюро правової допомоги" Волковою А. спільно з фахівцями Дергачівського 

районного центру зайнятості та Харківського центру професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості було проведено виїзну акцію з використанням Мобільного 

модернізованого центру профорієнтації. В ході виїзної акції було проведено 

консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, 

гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. В ході 

спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної правової допомоги, 

було надано консультації та роз'яснення з питань порядку реалізації права на 



приватизацію  земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, вирішення сімейних 

спорів  та ін. 

 

07 листопада 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!” для жителів Полівської 

територіальної громади Дергачівського району заступником начальника відділу 

"Дергачівське бюро правової допомоги" Волковою А. спільно з фахівцями Дергачівського 

районного центру зайнятості та Харківського центру професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості було проведено виїзну акцію з використанням Мобільного 

модернізованого центру профорієнтації. В ході виїзної акції було проведено 

консультування жителів сільської місцевості з метою запобігання порушення їх прав, 

гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя. В ході 

спілкування з громадянами, які звернулися за отриманням безоплатної правової допомоги, 

було надано консультації та роз'яснення з питань порядку визнання особи такою, що 

втратила право користування житлом, встановлення факту родинних відносин,  

отримання державної соціальної допомоги  малозабезпеченими особами, призначення 

пенсії по втраті годувальника та ін. 

 

14 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. з метою покращення доступ громадян до правосуддя провела виїзний 

прийом для громадян в Одноробівському старостинському окрузі, з метою донесення до 

громадян їх права, як землевласників та землекористувачів, а також захисту своїх права 

у сфері земельного законодавства та орендних відносинах. Вона розповіла про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги, порядок призначення адвоката, а також 

порядок роботи центру та бюро правової допомоги в районах. Проінформувала присутніх 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!».  

   

 

 



1.1.15 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання 

покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини  

 

02 жовтня 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової  

допомоги» Дзьонь О. було проведено бесіду для осіб, що знаходяться на обліку в 

Золочівському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області. Під час бесіди підобліковим було роз’яснено способи захисту 

власних прав і роз’яснено право самостійного звернутися до суду. Крім того, 

фахівцем бюро  було надано консультативні поради та роздано інформаційні 

матеріалами та буклети про правові послуги відповідної тематики. По завершенню 

заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. В 

індивідуальному порядку громадяни зверталися з питань соціального захисту, 

спадкування, оскарження адмін. штрафу, стягнення аліментів та. Працівник бюро 

надала роз’яснення та консультації 6 громадянам на поставлені питання. 

 
 

 

10 жовтня 2018 року  заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. провела інформаційний захід до Дня захисника  в 

приміщенні Ізюмського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області. В ході заходу клієнти пробації дізнались про історію 

запровадження Дня захисника України, День українського козацтва, а також про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

   
 

22 жовтня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у  проведенні бесіди з засудженими, 

присвяченого Дню Миру, разом зі співробітниками Ізюмського міськрайонного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. 

 
 



06 листопада 2018 року головним спеціалістом відділу "Нововодолазьке бюро 

правової допомоги" Обідою О. на виконання Меморандуму про співпрацю, укладеному з 

Нововодолазьким районним відділом з питань пробації Північно-Східного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, 

проведений правопросвітницький захід для суб'єктів пробації, під час якого до відома 

присутніх була доведена інформація про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а також розповсюджені 

відповідні інформаційно-правові буклети та інформаційний бюлетень "Юстиція відкрита 

для людей". 

 

 

07 листопада  2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у нараді з керівником Ізюмського районного 

центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та співробітниками Ізюмського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. 

В ході якого присутні дізнались про можливість отримання безоплатної правової 

допомоги та цілі, завдання загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО». 

 
 

14 листопада 2018 року спільно із фахівцями Харківський районний відділ з питань 

пробації, на виконання меморандуму про співпрацю в приміщенні відділу «Люботинське 

бюро правової допомоги» відбулася інформаційна сесія для підоблікованих осіб. Вони були 

проінформовані про діяльність центрів БПД, порядок надання БВПД, а також отримали 

індивідуальні консультації з хвилюючих питань, а саме: «Порядок безоплатної передачі 

земельної ділянки громадянам із земель державної та комунальної власності» та 

«Роз’яснення порядку укладання трудового договору та цивільно-правової угоди, 

відмінність між ними». 

 

 



15 листопада 2018 року заступником начальника відділу “Дергачівське бюро правової 

допомоги” Волковою А. була проведена  правова лекція в Дергачівський виправній колонії 

№109 на тему: “Права осіб, звільнених з місць позбавлення волі” 

 

20 листопада 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової  

допомоги» П’ятак С. було проведено семінар для осіб, що знаходяться на обліку в 

Золочівському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області на тему: «Реалізація та захист прав людини».  

По завершенню заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. В індивідуальному порядку громадяни зверталися з питань приватизації 

житлового будинку, спадкування за заповітом, оскарження адміністративного штрафу, 

наслідки невиконання кредитного договору та ін. Працівник бюро надала роз’яснення та 

консультації 4 громадянам на поставлені питання. 

  
07 грудня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь проведенні правопросвітницького заходу з 

нагоди Всеукраїнського тижня права разом з представниками Ізюмської міської 

бібліотеки, міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та співробітниками 

Ізюмського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області. В ході якого присутні дізнались  також про  можливість отримання  

безоплатної правової допомоги та цілі, завдання загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 
 

11 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського тижня права було організовано та 

проведено круглий стіл на базі Нововодолазького районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області за участю представників відділу 

«Нововодолазьке бюро правової допомоги» та Нововодолазького РВ ДВС ГТУЮ у 

Харківській області. Під час круглого столу було обговорено тему: “Реалізація та захист 

прав людини”, взаємодію учасників зустрічі у цьому питанні, а також проект 



Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
11 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського тижня права головним спеціалістом 

відділу "Нововодолазьке бюро правової допомоги" на виконання Меморандуму про 

співпрацю, укладеному з Нововодолазьким районним відділом з питань пробації Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації, проведений правопросвітницький захід для суб'єктів пробації, під час якого до 

відома присутніх була доведена інформація про порядок надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, порядок захисту прав та представництво інтересів у судах 

соціально вразливих верств населення, а також проект Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!». Наприкінці зустрічі було розповсюджено інформаційно-правові буклети. 

Бажаючі отримали консультаціїї по правовим питанням. 

 
11 грудня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової  

допомоги» провела семінар для осіб, що знаходяться на обліку в Золочівському районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: 

«Роз’яснення прав і обов’язків громадян під час воєнного стану».  

По завершенню заходу працював мобільний пункт доступу до безоплатної правової 

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

питання. 

  
 

11 грудня 2018 року начальником відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами Гончаровим В. в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права разом із співробітниками Шевченківського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, заступником 

директора Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шевченківського району 

м.Харкова та дільничним офіцером Шевченківського РВ ГУНП в Харківській області був 

проведений круглий стіл. Під час проведення заходу були обговорені питання співпраці під 

час проведення індивідуально-профілактичної роботи з підобліковими. Представником 

органу Національної поліції було зазначено, що в період складного соціально-економічного 

становища в країні рівень злочинності став зростати, у зв’язку із чим основним завданням 

органів виконавчої влади є профілактика злочинності серед населення та недопущення 

розвитку кримінальних елементів в нашому суспільстві. Також було зазначено, що саме 

уповноважений орган з питань пробації спільно з представниками державних організацій 



безпосередньо може цьому сприяти. За підсумками заходу був розроблений план спільних 

заходів роботи на перший квартал 2019 року.  

 
12 грудня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь проведенні бесіди з засудженими особами, що 

перебувають на обліку в Ізюмському міськрайонному відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області разом з представниками Ізюмського 

міськрайонного центру зайнятості. Метою заходу було досягти спільних зусиль для 

реабілітації засуджених до  умов сьогодення, сприяння їх працевлаштуванню. 

  

12 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського тижня права на базі Дергачівського 

міськрайонного відділу філії Державної установи “Центр пробації” начальником відділу 

“Дергачівське бюро правової допомоги”  спільно з представниками Дергачівської районної 

філії Харківського обласного центру зайнятості та Управління праці та соціального 

захисту населення Дергачівської РДА, проведена інформаційна година для суб'єктів 

пробації на тему: “Реалізація та захист прав людини”, під час якої до відома присутніх 

була доведена інформація  про спосіб, у який  можна отримати безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу, порядок захисту прав та представництво інтересів у судах 

соціально вразливих верств населення. Наприкінці зустрічі усі змогли отримати 

інформаційні буклети "Я маю право" та "Безоплатна правова допомога" з консультаціями 

і роз'ясненнями по актуальним правовим питанням. 

 

1.1.16 Проведення «вуличного» інформування 

 



 

 

1.1.17 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 

 

01 жовтня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. провела бесіду зі студентами Ізюмського медичного коледжу 

за темою «Булінг, як протидіяти таким проявам». 

   
 

08 жовтня 2018 року головним спеціалістом відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» П’ятак С. було організовано та проведено правопросвітницьку бесіду для 

школярів комунального закладу «Золочівський ліцей № 3», приурочену до Дня юриста на 

тему: «У світі юридичних професій». Провідний спеціаліст бюро ознайомила 

старшокласників з професією юриста та її місцем в системі безоплатної правової 

допомоги. 

На початку заходу діти переглянувши презентацію “Професія юрист”, мали  

можливість ознайомитися з юридичними професіями, їх специфікою, а також дізнатися 

про вищі навчальні заклади, в яких можна здобути освіту зазначеної спеціальності. Учні 

уважно роздивлялися картинки на яких були зображені представники юридичних професій: 

юрисконсульт, суддя, прокурор, слідчий. Старшокласники ділилися своїми думками щодо 

переваг професії юристи, цікавилися особливостями роботи. 

Після закінчення заходу учні ознайомилися з роботою бюро, центру та системою 

безоплатної правової допомоги взагалі. 



  

12 жовтня 2018 року  заступник начальника відділу Ізюмське бюро правової 

допомоги Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  Хотетовська Т.Ю. провела виховну годину  для студентів Ізюмського 

медколеджу з нагоди Дня захисника України. В ході заходу студенти дізнались про  

запровадження Дня захисника України, українські традіції.  

 
 

06 листопада 2018 року у Люботинському професійному ліцеї залізничного 

транспорту начальником відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною Л. був 

проведений правоосвітній захід у форматі відеолекторію для студентів першого курсу на 

тему “Попередження правопорушень і злочинів у молодіжному середовищі. Попередження 

булінгу”. 

 

 

06 листопада 2018 року заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» Дзьонь О. було організовано та проведено правопросвітницьку бесіду для  

школярів Комунального закладу «Феськівський ліцей»  з метою запобігання насилля в 

дитячому суспільстві: «Зупинемо боулінг разом». Учням було роз'яснено що таке булінг, 

його види, як протидіяти булінгу та як його розпізнати, можливі механізми реагування на 

випадки боулінгу і захист постраждалих осіб. Діти з задоволенням взяли участь в даному 

заході. Після закінчення заходу учні ознайомилися з роботою бюро, центру та системою 

безоплатної правової допомоги взагалі. 

 



  

 

07 листопада 2018 року працівники відділу «Люботинське бюро правової допомоги» 

почали використовувати у правопросвітницькій діяльності навчально-розважальну гру 

““Важниця” правова”, яка розроблена громадською організацією “ЕкспертиЗа Реформ”. 

Гра дає корисні підказки з українського законодавства, що можуть допомогти людям у 

різних життєвих ситуаціях “Зіграй у Важницю — врятуй Україну”. Студенти 

Харківського державного соціально-економічного коледжу підвищували свій рівень 

правосвідомості у цікавому 

та незвичному форматі - за допомогою гри. Учасники гри “”Важниця” правова” 

відповідали на питання правового характеру, шукали вирішення правових проблем у 

запропонованих життєвих ситуаціях, робили пантоміми, міні сценки для вгадування 

запропонованих правових термінів. Вважаємо такий вид правовиховної діяльності дуже 

ефективним! Дякуємо розробникам!!! 

 

08 листопада 2018 року відбулась робоча зустріч начальника відділу “Люботинське 

бюро правової допомоги” Йолкіної Л. з заступником директора з виховної роботи 

Люботинського професійного ліцею Залізничного транспорту Дякунчик Н.Я. з питань 

співпраці у напрямку правоосвітньої діяльності на базі ліцею. 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 листопада 2018 року у Люботинському професійному ліцеї залізничного 

транспорту начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” Йолкіною Л. був 

проведений правоосвітній захід у форматі відеолекторію для студентів другого курсу на 

тему “Попередження правопорушень і злочинів у молодіжному середовищі. Попередження 

булінгу”. 

 

23 листопада 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіною Л. проведений відеолекторій з питань попередження правопорушень у 

молодіжному середовищі і протидії булінгу для учнів 9-11-х класів Люботинської ЗОШ №5. 

 

 

 

 

 

 
 

26 листопада 2018 року начальником відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіною Л. проведено навчально-розважальну гру “Важниця правова” для учнів 9-го класу 

Люботинської ЗОШ № 5. Діти підвищили свій рівень правової культури за допомогою гри 

— відповідали на запропонованя питання, розбирались у життєвих правових ситуаціях, 

робили міні-сценки на правову тематику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 листопада 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у проведенні разом з представниками 

Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області виховної години з учнями Ізюмської ЗОШ №4 

за темою «Як протидіяти проявам домашнього насильства». В ході бесіди діти дізнались 

про види насильства, більша увага були зосереджена на домашньому насильстві, про 

можливість отримання правової допомоги у разі, якщо стали жертвами насильства, та 

взагалі про порядок отримання безоплатної правової допомоги.  

  
 



З нагоди проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” та на виконання 

плану тематичних тижнів права системи БПД, 28 листопада 2018 року начальником 

відділу «Люботинське бюро правової допомоги» Йолкіною Л. разом з фахівцями 

Люботинського місцевого центру соціальних служб сім`ї, дітей і молоді проведений 

спільний правовиховний захід для учнів Люботинського професійного ліцею залізничного 

транспорту. Зі студентами була проведена бесіда щодо актуальності проблеми 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі у нашому суспільстві, був 

роз`яснений порядок винесення термінового заборонного та обмежувального приписів, були 

обговорені заходи щодо протидії домашньому насильству. Учні виконали вправи на 

розвинення пильності та уваги до оточуючих, також відбулась демонстрацію фільму про 

цінність права та значення дотримання прав і свобод людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 2018 року з нагоди Всеукраїнського тижня права заступником начальника 

відділу “Дергачівське бюро правової допомоги” спільно з фахівцями Служби у справах 

дітей  Дергачівської РДА та Дергачівський районний центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді проведено круглий стіл на тему: “Забезпечення рівного доступу до 

правосуддя для незахищених верств населення”. Учасники засідання обговорили шляхи 

спільної взаємодії у напрямку реалізації ефективного захисту прав і свобод осіб, що 

перебувають у складних життєвих обставинах і знаходяться під соціальним супровідом. 

 

10 грудня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь разом з представниками мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги постраждалим особам в Ізюмському районі в 

Ізюмському медичному коледжі для студентів лекцію в рамках щорічної міжнародної акції 

«16 днів проти  насильства». В ході лекції  присутні дізнались про види насильства,  більша 

увага були зосереджена на домашньому насильстві, про можливість отримання правової 

допомоги у разі, якщо стали жертвами насильства, та взагалі про порядок отримання 

безоплатної правової допомоги. Також присутні були поінформовані про 

правопросвітницький  проект « Я МАЮ ПРАВО»,  отримали відповідні буклети. 

 
10 грудня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. провела бесіду зі студентами Ізюмського медичного коледжу в 

рамках Всеукраїнського тижня права.    



 
11 грудня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у правопросвітницькому заході з нагоди 

Всеукраїнського тижня права для учнів Ізюмської ЗОШ № 4 за темою: «Права, обов’язки 

та відповідальність неповнолітніх». 

 
11 грудня 2018 року для учнів 5-х класів Харківської гімназії № 47 був проведений  

правовиховний захід на тему “Права дитини”, який організований сумісно фахівцями 

«Люботинського бюро правової допомоги» та ГТУЮ у Харківській області (Йолкіною Л. 

та Ночовкіною О.). Діти передивилися відеофільм за тематикою заходу, заповнювали 

розроблену Мінюстом карту прав дитини, отримали   паспорта прав дитини від системи 

БПД, в ігровій формі ознайомилися зі змістом основних прав дитини та способами їх 

реалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 грудня 2018 року фахівцями відділу “Люботинське бюро правової допомоги” 

Йолкіною Л. та Дяченком Р. з нагоди Всеукраїнського тижня права в КЗ “Спеціалізована 

школа-інтернат “Дивосвіт” був проведений правовий турнір “Правовий ринг”. У 

змаганнях взяли участь три команди учнів 9-11-х класів. Було проведено п`ять турів з 

десятками різнопланових завдань по основам конституційного, трудового, цивільного, 

адміністративного, кримінального та сімейного права. Відбулась захоплива гра, усі 

учасники якої були дуже активні та зацікавлені. Команди оцінювало фахове жюрі, у склад 

якого увійшли представники державної нотаріальної контори, служби пробації, центру 

зайнятості і, безпосередню системи БПД. Відбулась захоплива гра, у якій команда 

“Новорічні мандаринки” (капітан Ластовка Катерина) отримала перемогу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 грудня 2018 року у Харківському державному соціально-економічному коледжі з 

нагоди проведення Всеукраїнського тижня права відбувся правовиховний захід у формі 

відеолекторію на тему “Історія створення Загальної декларації з прав людини та її 

зміст”. Захід проведений фахівціями відділу «Люботинське бюро правової допомоги» за 

участі юридичної служби коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права та з метою реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» працівниками 

відділу «Золочівське бюро правової допомоги» на базі Золочівської централізованої 

бібліотечної системи було організовано та проведено для учнів старших класів КП 

«Золочівський ліцей № 1» правовий урок на тему: «Діти в правовій державі». В ході заходу 

дітям було роз’яснено Правосуб’єктність неповнолітніх, їх права, обов’язки і 

відповідальність та долучились до обговорення питань, які порушувались під час 

обговорення. Крім того, спеціаліст центру забезпечила молодь буклетами правового 

характеру, а по завершенню заходу учасники отримали буклети правового характеру. 

 
 
 

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

укладення меморандумів про співпрацю 

 

13 листопада 2018 року проведено засідання Комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів 

Харківськоі області, в якому прийняв участь начальник відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Центру Гончаров В., 



на якому були розглянуті звернення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях. 

 
 

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

робочих зустрічах, конференціях тощо з органами місцевого самоврядування, органами 

виконавчої влади, громадськими організаціями, Службою зайнятості, Уповноваженим 

ВРУ з прав людини, управлінням захисту прав людини Національної поліції, 

моніторами НПМ іншими правозахисними організаціями щодо запобігання порушення 

прав людини, удосконалення надання БПД 

 

08 жовтня 2018 року у центрі м. Люботин для мешканців громади головним 

спеціалістом відділу "Люботинське бюро правової допомоги" Дяченко Р. спільно з 

провідним фахівцем з питань зайнятості Люботинської міської філії харківського 

обласного центру зайнятості Данканич В.В. була проведена виїзна акцію з використанням 

Мобільного модернізованого центру профорієнтації.Під час заходу громадяни отримали 

консультації та інформацію з правових питань,а саме: порядку отримання субсидії, 

позбавлення права користування житловим приміщенням, розірвання шлюбу та стягнення 

аліментів. Також були поширені інформаційні матеріали та буклети з основними 

повідомленнями щодо проекту «Я маю право!» #ЯМП його цілі, задачі та шляхи реалізації, 

а також буклети #БПД «Порядок розірвання шлюбу», «Зняття з реєстрації місця 

проживання». Захід відбувся в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту “Я МАЮ ПРАВО!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 жовтня 2018 року  заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь у семінарі для безробітних у приміщенні 

Ізюмського міськрайонного центру зайнятості, в ході якого присутні дізнались про про 

можливість отримання безоплатної правової допомоги та цілі, завдання 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 



    
 

29 жовтня 2018 року заступник начальника відділу «Ізюмське бюро правової 

допомоги» Хотетовська Т. прийняла участь семінарі, що проводився в Ізюмському 

міськрайонному центрі зайнятості населення для роботодавців. В ході заходу присутні 

були поінформовані про правопросвітницький  проект « Я МАЮ ПРАВО», порядок 

отримання безоплатної правової допомоги. 

   
 

01 листопада  2018 року заступник начальника Ізюмського бюро правової допомоги 

Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Хотетовська Т.Ю. прийняла участь разом з представниками Ізюмського 

міськрайонного відділу реєстрації актів цивільного стану Головного теріторіального 

управління юстиції у Харківській області у семінарі, що проводився в Ізюмському 

міськрайонному центрі зайнятості населення в рамках «гендерного тижня». В ході заходу 

присутні були поінформовані про правопросвітницький  проект « Я МАЮ ПРАВО», 

порядок отримання безоплатної правової допомоги. 

 
 

05 грудня 2018 року у Нововодолазькій районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості працівником відділу «Нововодолазьке бюро правової допомоги» взято участь в 

заході, де особа, яка стоїть на обліку в ЦЗ, захистила бізнес-план на тему «Створення 

Інтернет - магазину «Муза-майстриня» і отримала можливість за сприяння Служби 

Зайнятості відкрити власну справу. 



 
10 грудня 2018 року з метою організації та проведення Всеукраїнського тижня права в 

Золочівському районі заступником начальника відділу «Золочівське бюро правової 

допомоги» було організовано та проведено робочу зустріч із представниками  юридичних 

служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, за «круглим 

столом» зібралися заступник начальника відділу «Золочівське бюро правової допомоги» 

Дзьонь О.О., завідувач юридичного сектору Золочівської районної державної адміністрації 

Харківської області – Пуніна Оксана Іванівна, начальник юридичного відділу Золочівської 

селищної ради Харківської області – Клименко Юлія Сергіївна, спеціаліст І категорії 

юридичного відділу Золочівської селищної ради Харківської області – Мізяк Юлія Юріївна.  

Зокрема, під час заходу обговорювалися питання захисту основоположних прав та свобод 

людини і громадянина, оскільки правовий захист громадян є пріоритетним напрямком 

діяльності юридичних служб. Окрім того, під час зустрічі її учасники обговорили спільний 

план проведення Всеукраїнського тижня права  та визначили напрямки подальшої співпраці 

для забезпечення юридичного захисту жителів Золочівщини. 

  
 

12 грудня 2018 року в рамках “Всеукраїнського тижня права” заступником 

начальника відділу «Дергачівське бюро правової допомоги» Волковою Аліною був 

проведений семінар для осіб, що перебувають на обліку у  Дергачівській районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості на тему: “Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми”. Метою даного семінару було підвищення обізнаності 

безробітних щодо національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми, а також інформування населення щодо законодавчої бази, 

яка має не лише захищати жертв торгівлі людьми, а й активно протистояти цьому. 

 

 

12 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права головний спеціаліст 

відділу «Золочівське бюро правової допомоги» П’ятак С. на базі Золочівського районного 

центру зайнятості спільно із завідувачем юридичного сектору Золочівської РДА 

Харківської області – Пуніною  О.І. та спеціалістом І категорії юридичного відділу 

Золочівської селищної ради Харківської області – Мізяк Ю.Ю. провели семінар для 

тимчасово безробітних осіб на тему: «Право кожного громадянина на працю». Під час 

семінару фахівці-правники поінформувала присутніх про гарантії у сфері праці, які 



передбачені чинним законодавством для громадян, з якими  офіційно оформлені трудові 

відносини. Працівник бюро детально охарактеризувала присутнім Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу»  та наголосила на тому, що основною метою системи БПД 

є захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та 

правосуддя, посилення правових можливостей представників соціально вразливих груп 

населення. Крім того, присутнім було детально роз’яснено порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Також, працівник бюро розповіла про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є підвищення рівня правових 

знань серед населення. 

По завершенню змістовного та інформативного заходу працював мобільний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги. Громадяни зверталися з питань трудового, 

земельного, сімейного права та соціального захисту. Фахівцем бюро було надано 

роз’яснення та консультації на поставлені питання 6 громадянам, а також забезпечила 

присутніх інформаційними матеріалами та буклетами. 

  
 

 

1.2.4 Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для 

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

та інших провайдерів щодо надання ними безоплатної первинної правової допомоги  

Відділ «Золочівське бюро правової допомоги» підготовив та поширив методичні 

рекомендації на тему: «Особливості праці неповнолітніх». 

Відділ «Дергачівське бюро правової допомоги» підготовив та поширив методичні 

рекомендації на тему: «Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату». 

Відділ «Ізюмське бюро правової допомоги» підготовив та поширив методичні 

рекомендації на тему: «Порядок оформлення спадщини в Україні внутрішньо 

переміщеними особами». 

 

1.3.1 Організація роботи дистанційних пунктів з метою розширення доступу до 

БПД  

У звітній період продовжується робота вже відкритих дистанційних пунктів та з 

метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги відкрито два нових пункти 

в установах відбування покарань та СІЗО. 

 

1.3.2 Забезпечення надання доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України 

Центром постійно забезпечується доступ до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України. У звітній період скористались даним доступом 134 особи. 

 

1.3.3 Здійснення виїзних спільних консультацій до Бюро правової допомоги, МЦ 

директора РЦ та начальника ГТУЮ 

 

22 жовтня 2018 року директор Центру Сіренко провела консультування спільно із 

працівниками відділу «Люботинське бюро правової допомоги» було прийнято дві особи із 

запитання про порядок доступу до БВПД та порядок оскарженя бездіяльності органу 

досудового рослідування. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.Консультативна допомога адвокатам щодо порядку оформлення актів за 

виконаними дорученнями 

 

Протягом звітного періоду начальником відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами Гончаровим В. постійно проводиться робота з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу щодо порядку оформлення актів, 

складання розрахунків по виконаним дорученням. 

 
 

1.4.9 Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення 

Інформаційного дайджесту 

Працівниками Центру постійно ведеться робота по узагальненню та поширенню 

кращої практики надання безоплатної вторинної правової допомоги та наповнення 

Інформаційного дайджесту 

 

2.1.1 Участь працівників центру з надання БВПД (керівники відділів/відповідальні 

за напрямок особи) у навчаннях за напрямками діяльності структурних підрозділів, 

обмін досвідом між працівниками Центрів регіону/регіонів з метою навчання та 

поширення позитивного досвіду 

 

30 жовтня 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча зустріч 

з директором Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Давиденко М.М. та директором Мукачівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Молнар К.Є. по обміну досвідом за основними 

напрямками діяльності центрів та поширення позитивного досвіду. 

 
 

2.1.2 Проведення навчальних заходів для працівників центрів також за участю 

адвокатів системи БПД, партнерських організацій, МРКП з питань якісного надання 

БПД, також з урахуванням успішної практики 

 



17 жовтня 2018 року працівники Центру Дяченко Р. та Обіда О. в рамках виконання 

Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Луганській та Харківській областях та ГО «Експертиза реформ» 

взяли участь у правовій грі «Важниця» 

 
 

3.1.1 Організація та участь у засіданнях Керівної ради 

19 жовтня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні 

Керівної ради, на якому були підведені підсумки роботи за третій квартал 2018 року та 

інше. 

07 грудня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні робочої 

групи, на якій визначались можливі моделі удосконалення системи безоплатної правової 

допомоги в регіоні. 

20 грудня 2018 року директор Центру Сіренко О. прийняла участь у засіданні 

Керівної ради, на якому обговорювались основні напрямки діяльності з метою визначення 

головних критеріїв при плануванні діяльності на 2019 рік, пропозиції щодо внесення змін до 

критеріїв оцінки ефективності діяльності місцевих центрів з надання БВПД, дотримання 

виконавської дисципліни та визначення можливої моделі удосконалення систем и 

безоплатної правової допомоги в регіоні 

 

3.3.3 Проведення регулярних внутрішніх навчань (в тому числі дистанційні он-

лайн навчання) для персоналу РЦ та МЦ  

Щопонеділка директором Центру Сіренко О. проводиться робочі наради з 

працівниками Центру включно і працівників відділів бюро правової допомоги з питань 

основної роботи Центру, з питань надання БППД та БВПД, з питань основної діяльності 

Центру, здійснення представництва клієнтів, комунікації: проведення 

правопросвітницьких заходів, розміщення інформаційних матеріалів, презентацій, 

організація та проведення круглих столів тощо. 

 

25 жовтня 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча нарада 

з керівниками бюро правової допомоги, в ході якої обговорювались питання поточної 

роботи Центру, представництво інтересів клієнтів працівниками Центру та проведення 

правопросвітницьких заходів. 

 

12 листопада 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча 

нарада з керівниками бюро правової допомоги, в ході якої обговорювались питання 

поточної роботи Центру, представництво інтересів клієнтів працівниками Центру, 

проведення заходів до Тижня права та проведення правопросвітницьких заходів. 



 

11 грудня 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча нарада з 

керівниками бюро правової допомоги, в ході якої обговорювались питання поточної роботи 

Центру, представництво інтересів клієнтів працівниками Центру, проведення заходів до 

Тижня права, проведення правопросвітницьких заходів, а також були підведені підсумки 

роботи у 2018 році. 

 

17 грудня 2018 року директором Центру Сіренко О. була проведена робоча нарада з 

керівниками бюро правової допомоги за допомогою скайп-зв’язку, в ході якої 

обговорювались питання поточної роботи Центру, представництво інтересів клієнтів 

працівниками Центру, правопросвітницької діяльності, розподіл додатково виділених 

коштів, підведення підсумків року. Також було проведено навчання по складанню 

процесуальних документів по цивільним та адміністративним питанням. 

 

СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ БПД 

5.3.1 Підготовка та наповнення інформаційними матеріалами об'єднаного сайту БПД  

5.3.2 Аналіз підтримання в актуальності стані сторінок ФБ. Підтримання в актуальному 

стані медіа-мапи 

 
 

РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЦЕНТРІВ. 

Директор Центру Сіренко О. постійно проводить аналіз з питань: 

5.5.1 Організація системного аналізу звернень по БПД  

5.5.2 Інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема кількість виданих доручень) 

5.5.3 Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу 

5.5.4 Аналіз кількості прийнятих актів наданих послуг адвокатів 

5.5.5 Аналіз кількості складених процесуальних документів працівниками МЦ 

5.5.6 Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД 

5.5.7 Аналіз показників та визначення потреби (відсутність адвокатів на території; 

постійні відмови адвокатів, що працюють за контрактом; скарги на адвокатів, кількість 

суб’єктів права на БВПД; тощо). 

 



Розділ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

За період з 01 жовтня по 30 грудня 2018 року (ІV квартал) Третім харківським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2076 

звернень клієнтів, 1937 особам було надано правову консультацію, 223 з яких написали 

письмову заяву про надання БВПД. 

 

№ 

з/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових заяв 

про надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 

601 575 87 

2 Відділ «Дергачівське БПД» 347 326 21 

3 Відділ «Золочівське БПД» 204 188 17 

4 Відділ «Ізюмське БПД» 508 455 55 

5 Відділ «Люботинське БПД» 235 212 28 

6 Відділ «Нововодолазьке БПД» 181 181 15 

7 Разом по МЦ 2076 1937 223 

 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 209 рішень 

про надання БВПД та надано 47 доручень адвокатам та 165 накази штатним працівникам 

(представництво інтересів в суді або оформлення процесуальних документів) 

 В звітному кварталі клієнти зверталися найчастіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 269 (12,82%), спадкового 189 (9%), сімейного 340 (16,2%), 

медичного 6 (0,29%), трудового 72 (3,43%), адміністративного 75 (3,57%), земельного 107 

(5,1%), договірного 152 (7,24%), житлового 204 (9,72%), іншого цивільного (окреме 

провадження, стягнення матеріальної та моральної шкоди, заборгованість за сплату 

комунальних послуг) 382 (18,2%), виконання судових рішень 45 (2,14%), неправових 11 

(0,52%), інших (пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, оскарження 

дій працівників поліції, звернення потерпілих та обвинувачених, порядок подачі апеляційної 

скарги на вирок суду, порядок подачі скарги до апеляційного та касаційних судів, розмір 

оподаткування фізичних осіб при відчуженні майна, примусова психіатрична допомога, 

порядок розробки проекту приєднання до газових мереж, порядок закриття ФОП, сплата 

судового збору, питання стосовно ЗУ “Про звернення громадян”, отримання дубліката 

свідоцтва про право власності) 247 (11,77%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією питання 

 

 
 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за статтю 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за віком 

соц.забезпечення 269 (12,82%) спадкове 189 (9%)

сімейне 340 (16,2%) медичне 6 (0,29%)

трудове 72 (3,43%) адміністративне 75 (3,57%)

земельне 107 (5,1%) договірне 152 (7,24%)

житлове 204 (9,72%) інше цивільне 382 (18,2%)

виконання суд.рішень 45 (2,14%) неправове 11 (0,52%)

інше 247 (11,77%)

чоловіки 445 (38,59%) жінки 708 (61,41%)



 
 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Третього харківського МЦ БВПД та бюро за категорією клієнта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 18 до 35 років 188 (16,31%) від 35 до 60 років (45,62%) понад 60 років 439 (38,07%)

малозабезпечені 136 (63,55%) інваліди 26 (12,15%) ветерани 10 (4,67%) впо 43 (20,09%)



 Кріма цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV квартал 

було: 

• здійснено 73 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 8 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 224 осіб; 

• надано методичну допомогу 6 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 161 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 41 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 

• надано 134 клієнтам доступ до електроних сервісів Мінюсту. 

 

№ 

з/п 

Найменування 

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 

правопрост

івтницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електроних 

сервісів МЮ 

Кількість  

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

у тому числі: 
73/207 8/17 6 161 134 41 

2 Відділ 

правової 

інформації та 

консультацій 

9/28 3 1 20 42 4 

3 Відділ 

«Дергачівське 

БПД» 

31/100 1 1 31 13 10 

4 Відділ 

«Золочівське 

БПД» 

8/32 1 1 29 8 10 

5 Відділ 

«Ізюмське 

БПД» 

7/19 1 1 27 48 5 

6 Відділ 

«Люботинське 

БПД» 

10/18 1 1 31 15 5 

7 Відділ 

«Нововодолазь

ке БПД» 

8/10 1 1 23 4 7 

 

 

 

 


