ІНФОРМАЦІЙНА
ДОВІДКА
щодо виконання Первомайським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
,3

річного плану діяльності на 2020 рік
у ІI кварталі
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ЗМІСТ:
Вступ.
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
[1.] Об’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.
Завдання 1.1 Проведення інформаційно-просвітницької роботи з суб’єктами надання
безоплатної правової допомоги. Забезпечення осіб, які знаходяться під юрисдикцією
України, правовою інформацією про систему надання БПД, інші правові механізми захисту
прав та законних інтересів. Підвищення правової обізнаності та залучення громадськості до
системи безоплатної правової допомоги. Забезпечення належного доступу до якісної
безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги.
Забезпечення
інформацією про надання БПД в установах та організаціях, які обслуговують категорії
громадян, що підпадають під дію ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Забезпечення доступ до сервісів Мінюсту
Завдання 1.2: Створення БПД ком’юніті – спільноти лояльних до системи адвокатів,
журналістів, громадських активістів, представників влади.
Завдання 1.3: Сприяння розвитку інформаційно-методичної бази з типових
правових питань, покращення якості, повноти та оперативності надання правових
консультацій працівниками регіональних / місцевих центрів надання безоплатної вторинної
правової допомоги, обміну досвідом та формування кращих практик надання правової
допомоги суб’єктам права на таку допомогу. Популяризація «WikiLegalAid»
Завдання 1.4: Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад
для якісного забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД та комунікація.
Створення сприятливих умов для реалізації правових можливостей та рівного доступу до
правосуддя. Підвищення правової обізнаності [

[2.]] Клієнти отримують якісні послуги БПД
[3.] Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи надання
БВПД
[4.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації
своїх прав
[5.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною,
ефективною
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

2

ВСТУП
Діяльність центру охоплює 6 (шість) районів області :
м. Лозова та Лозівський район

90,5

тис. осіб

1410

км²

м. Первомайський та Первомайський район

44,0

тис. осіб

1200

км²

Близнюківський район

17,7

тис. осіб

1380

км²

Барвінківський район

20,0

тис. осіб

1365

км²

Сахновщинський район

20,1

тис. осіб

1170

км²

Кегичівський район

20,3

тис. осіб

780

км²

ВСЬОГО

212,6*

тис. осіб

7305

км²

(від загальної кількості населення та площі
Харківської області без урахування
м. Харків)

17,5

%

23

%

*Інформація станом на 01.02.2020 року
З урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2" (зі змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділами державної
реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України призупинено
надання відповідним головним управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану
разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про
перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані).
Ураховуючи вищезазначене, статистична інформація щодо чисельності населення та кількості
живонароджених і померлих по містах обласного значення та районах, а також кількості померлих за
причинами смерті, починаючи з даних за січень‒березень 2020 року, буде сформована та оприлюднена у
повному обсязі після закінчення карантину й отримання Головним управлінням статистики у Харківській
області від відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Харківській області Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) адміністративних даних.

17,5%

82,5%

Первомайський
місцевий центр

Співвідношення кількості населення в районах обслуговувння
Первомайського МЦ з надання БВПД до загальної кількості населення
Харківської області (без урахування м. Харків)
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами:

[1.] ОБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП
ДО БПД.
Завдання 1.1: Проведення інформаційно-просвітницької роботи з суб’єктами надання
безоплатної правової допомоги. Забезпечення осіб, які знаходяться під юрисдикцією
України, правовою інформацією про систему надання БПД, інші правові механізми
захисту прав та законних інтересів. Підвищення правової обізнаності та залучення
громадськості до системи безоплатної правової допомоги. Забезпечення належного
доступу до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої
допомоги. Забезпечення інформацією про надання БПД в установах та організаціях,
які обслуговують категорії громадян, що підпадають під дію ст.14 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу».
1.1.1. Проведення аналізу першочергових правових потреб громад, в т.ч.
територіальних органів територіальної самоорганізації населення, зокрема проблемних
питань у взаємодії з ОВВ, ОМС, підтримка в актуальному стані карти правових потреб
(кількість запланованих заходів – 1):
При узагальненні роботи відділів Первомайського МЦ за результатами звернень у ІІ
кварталі 2020 року визначено поширені правові потреби клієнтів Первомайського МЦ по
районам і в цілому (узагальнена карта правових потреб).
КАРТА ПРАВОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ПО РАЙОНАМ :

На підставі узагальненої карти правових потреб населення (відповідно до звернень, які
надійшли в ІІ кварталі 2020 року до Первомайського МЦ:
визначено п’ять
найпоширеніших питань як по кожному з районів, так і по центру в цілому (розірвання
шлюбу, порядок надання БВПД, порядок стягнення аліментів, визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням, встановлення фактів, що мають
юридичне значення).
Регулярно визначені правові потреби громад знайшли своє відображення в щомісячних
ТОП-3 правових консультацій центру (бюро) з посиланням на WikiLegalaid, які регулярно
висвітлюються на сайтах міських, районних, селищних рад та в соціальних мережах, що ,в
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цілому, сприяє як підвищенню правової освіти населення так і постійному поширенню
інформації про платформу(докладніше у п.

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 партнерами: 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 соціальній сфері, захисту прав споживачів, безоплатного отримання
земельних ділянок, громадської безпеки тощо за виключенням заходів для дітей,
проведення публічних презентацій результатів діяльності (кількість запланованих
заходів – 30):
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 67 заходів з
них 13 складають відеоконсультації. Загальна кількість осіб, охоплених під час
проведення правопросвітницьких заходів - 436 осіб, відео консультації переглянуло
6500+ осіб.
Первомайський МЦ – 10
Барвінківське бюро правової допомоги – 7
Близнюківське бюро правової допомоги – 11
Лозівське бюро правової допомоги – 12
Сахновщинське бюро правової допомоги – 16
Кегичівське бюро правової допомоги – 11, зокрема:

17.04.2020 року проведено засідання круглого столу «Діяльність державних установ в
період дії карантину». Основним питанням, яке було обговорено під час зустрічі, стало
поширення інформації про оголошений урядом карантин та про зміни в порядку надання
послуг та обслуговування громадян жителів району. У заході взяли участь завідувач
Близнюківської державної нотаріальної контори, провідний фахівець з питань зайнятості
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відділу надання соціальних послуг у Близнюківському районі Лозівського МРЦЗ, державний
реєстратор відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації
Близнюківської РДА, державний реєстратор Близнюківської селищної ради, провідний
спеціаліст Близнюківського районного відділу ДРАЦС Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Харків) як, які розповіли про особливості діяльності
своїх установ під час карантину , завідувачі Бурбулатівської та Олексіївської сільських
бібліотек-філій.
27.04.2020 р.- розміщено відеоконсультацію фахівця центру Погодіної І.В на тему: «Який
порядок оскарження постанови про притягнення особи до адміністративної
відповідальності». Загальна кількість переглядів – 617.
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/225078972134796/

05.05.2020 р. – про карантинні обмеження юрист центру спілкувалась з працівниками
Юнацької бібліотеки Управління культури Лозівської міської ради Харківської області.
Йшла мова про те, хто саме і чому має перебувати на самоізоляції, яким чином відбувається
контроль за такими особами, які діють обмеження, яка існує відповідальність за порушення
карантину.
Крім того, працівники закладу дізналися про те, що центр активно працює в
дистанційному режимі і всі охочі можуть отримати правову консультацію від держави.

15.05.2020 р. – розміщено відеоконсультацію заступника начальника відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Литвин Ольги Іванівни на
тему: "Зміна істотних умов праці». Кількість переглядів – 714.
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/1295164757345243/

18.05.2020 р. – розміщено відеоконсультацію головного спеціаліста відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Сорокіна Сергія
Володимировича на тему: "Як зареєструвати місце проживання дитини без дозволу іншого з
батьків". Кількість переглядів – 122.
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/690474448457338/
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28.04.2020 р. – розміщено відеоконсультацію начальника відділу «Близнюківське бюро
правової допомоги» Первомайського МЦ Тищенко Людмили Олександрівни на тему:
«Боргова розписка». Кількість переглядів 938.
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/530760284264740/

29.04.2020 р. – розміщено відеоконсультацію на тему «Компенсація за невикористану
додаткову відпустку учасникам бойових дій» в якій розповіли про порядок вирішення
питання отримання компенсації за невикористану щорічну додаткову відпустку учасникам
бойових дій в досудовому та судовому порядку. Кількість переглядів – 287.
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/555807711734296/

15.05.2020 р. – проведено семінар в онлайн режимі на тему: «Домашнє насильство під час
карантину» з працівниками Кегичівська ЦРБ. Присутнім розповіли про те, як діяти якщо
стали свідком чи потерпілим від домашнього насильства, куди звернутись, як зафіксувати
прояви насильства.

24.04. 2020 року начальником відділу Лозівське бюро правової допомоги в режимі Skype
– зв’язку було проведено відео-конференцію з представниками ГО "Спілка інвалідів
"Потенціал". В ході даної бесіди обговорювалися питання щодо трудового законодавства та
обмежень, які введені у зв’язку з карантином. Додатково було надано відповіді на поставлені
запитання.
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30.04.2020 р. – розміщено відеоконсультацію на тему: «Порядок стягнення аліментів на
дитину без розірвання шлюбу». Надана інформація про підстави стягнення аліментів на дітей
без розірвання шлюбу, досудовий та судовий порядок врегулювання даного питання.
Кількість переглядів – 287.

https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/2770417473197025/

12.05.2020 р. – розміщено онлайн консультацію на тему : «Обов’язок повнолітніх дітей
утримувати своїх непрацездатних батьків» до Міжнародного дня сім’ї. Кількість переглядів –
237.
https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/2612882338957623/

12.05.2020 р. – проведено семінар на тему : «Допомога одиноким матерям» за допомогою
Skype - зв’язку з працівниками відділу культури, молоді та спорту Сахновщинської РДА. Під
час заходу фахівець відділу відповіла на питання : Хто має право на отримання допомоги?
Які умови її призначення? Чи має право жінка, яка перебуває у шлюбі, на таку допомогу?
Розмір допомоги у 2020 році? Окремо зупинились на пільгах, які передбачені для одиноких
матерів.

15.05.2020 р. – проведено семінар в онлайн – режимі на тему: «Домашнє насильство під
час карантину» з працівниками Кегичівська ЦРБ. Присутнім розповіли про те, як діяти, якщо
стали свідком чи потерпілим від домашнього насильства, куди звернутись, як зафіксувати
прояви насильства.
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22.05. 2020 року – проведено онлайн-семінар для працівників відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Близнюківської
райдержадміністрації на тему: «Встановлення факту родинних відносин». Під час зустрічі
обговорено порядок та підстави встановлення факту родинних відносин.

28.05.2020 року - з працівниками Сахновщинської районної державної ветеринарної
медицини проведено онлайн-лекцію на тему: «Встановлення фактів, що мають юридичне
значення» в ході якої присутнім роз’яснено що встановлення факту належності
правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження
якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, місцем і часом народження цієї
особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі факту належності
правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові
або замість імені чи по батькові зазначені ініціали - здійснюється в судовому порядку.

01.06.2020 р. - спільно із службою у справах дітей РДА, РЦСССДМ, ювінальною
поліцією, КУ "Інклюзивно ресурсний центр" до Дня захисту прав дитини відбувся онлайнзахід на тему: "Як в Україні захищають права дітей?". Присутнім нагадали про те, що батьки
повинні піклуватися про дітей, їх розвиток, а також згадали про відповідальність у разі
відсутності такого піклування.

03.06. 2020 року – проведено бесіду з працівниками відділу надання соціальних послуг у
Близнюківському районі Лозівського МРЦЗ на тему: «Право дитини на утримання». Під час
зустрічі юрист бюро розповіла, що Сімейним кодексом України закріплений обов’язок обох
батьків здійснювати утримання дитини до досягнення нею повноліття. Батьки або інші
особи, які виховують дитину, повинні створити такі умови життя, які будуть достатніми для
фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку
дитини. Окремо зазначила, що однією із найбільш кричущих проблем у сфері захисту прав
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дітей є проблема належного матеріального утримання, яка набуває особливої актуальності в
неповних сім’ях. Належне утримання дитини – це насамперед обов’язок обох батьків.
Детальніше зупинилися на добровільному та судовому порядку вирішення даного питання та
відповідальності за несплату аліментів.

04.06.2020 р. – розміщено онлайн консультацію на тему: «Відповідальність за порушення у
сфері навколишнього середовища». 476 переглядів. Посилання на офіційну сторінку
Фейсбук центру: https://www.facebook.com/lozova.legalaid/videos/4202414656437045/

16.06. 2020 року – проведено семінар на тему: «Умови повернення та обміну товару належної
якості» з працівниками поштового відділення № 1 АТ «Укрпошта». Під час зустрічі юристка
центру розповіла про те, хто має право, за яких умов та в який строк повернути чи обміняти
товар належної якості.

18.06. 2020 року начальник Близнюківського бюро правової допомоги взяла участь у нараді з
секретарями селищної та сільських рад Близнюківського району, під час якої
проінформувала присутніх про порядок надання безоплатної правової допомоги. Окрему
увагу приділено розгляду питання щодо укладення та посвідчення договору дарування і
заповіту, обговорено в чому полягають принципові відмінності, плюси та мінуси, які можуть
виникати потенційні проблеми.

18.06.2020 р. - з нагоди відзначення 20 червня 2020 року Всесвітнього дня біженців
проведено семінар на тему: "Права та обов’язки біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту". Говорили про право на медичну допомогу і охорону здоров`я та про
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право на освіту. Також, про порядок надання безоплатної правової допомоги, в разі
звернення за нею цієї категорії громадян.

26.05.2020 р. - семінар на тему: "Земельні спори: теорія і практика їх вирішення" який
відбувся за допомогою zoom-зв'язку з залученням запрошених гостей, а саме: спеціаліста
відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради
Харківської області, спеціаліста 1 категорії Кегичівської селищної ради Харківської області,
Параскоївського селищного голови, спеціаліста 2 категорії, землевпорядника Параскоївської
сільської ради та начальника Міськрайонного управління Держгеокадастру у Лозівському
районі
та
м.
Лозова
та
фахівців
бюро
та
центру.
Говорили про повноваження Держгеокадастру та органів місцевого самоврядування у сфері
вирішення земельних спорів, розглядали,які саме адміністративні послуги вони
надають,обговорювали актуальні зміни у законодавстві, розбирали практичні приклади
звернень громадян, отримували відповіді на підготовлені заздалегідь та виниклі під час
семінару питання.

Дещо менша кількість кількість реальних учасників проведених правопросвітницьких
заходів, в порівнянні з плановими показниками , незважаючи на наявність позапланових
заходів,
зумовлена введенням карантинних обмежень
та технічною неготовністю
потенційних учасників до спілкування за допомогою зуму, Вайберу тощо.
Але за рахунок створених та опублікованих у соцмережах правових консультацій і
відповідно їх численних переглядів кількісний показник аудиторії ,охопленої правовою
інформацією (правопросвітніми заходами) незрівнянно вище.
1.1.3. 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 (кількість запланованих розробок – 3):
Протягом звітного періоду проведено аналіз звернень до Первомайського МЦ.
Виявлено галузі права, з яких до Центру та його відділів найчастіше звертаються клієнти:
цивільне, сімейне право, житлове. Протягом звітного періоду Центром були розроблені
буклети, з метою роз’яснення актуальних правових питань, зокрема: «Електронний
лікарняний», «Вирішення земельного спору», «Субсидія під час карантину», «Встановлення
факту проживання однією сім’єю», «Вирішення земельного спору органами місцевого
самоврядування», «Публічна інформація та порядок її отримання», «Зняття арешту з майна у
виконавчому провадженні», «Спадкування кредитних зобов’язань», «Надання житлових
субсидій під час карантину», «Додаткові витрати на дитину», «Що таке відумерла
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спадщина», «Основні зміни вступної кампанії 2020 та пільгові категорії вступників до
навчальних закладів», «Зняття з арешту майна у виконавчому провадженні», «Правові
аспекти відпочинку на природі», «Умови повернення товарів неналежної якості».

Під час проведення усіх правопросвітницьких заходів працівники Первомайського МЦ
поширювали буклети, візитівки центру, буклети з соціально-правових питань та
інформаційні матеріали системи БПД.
Всього на виконання п. 1.1.3 Плану розроблено 15 буклетів, кількість розповсюджень
24.
1.1.4. Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, біг-бордів,
сіті-лайтів, інше) на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях (кількість
розміщень – 6);
Оголошення, плакати та інформація про діяльність центру постійно поширюється в
установах, організаціях та підприємствах шести районів. Зокрема, вона поширена в
Лозівському МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області, в приміщеннях
Басарабівської сільської ради Кегичівської РДА, Кегичівської РДА, Кегичівської ЦРБ, в
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приміщенні Кегичівського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області, в
приміщенні служби у справах дітей Кегичівсьокої РДА, в приміщенні Кегичівської районної
філії ХОЦЗ, в приміщенні Кегичівського районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області,
Великобучківській сільській раді.
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За домовленістю з міською владою, за ініціативи центру,на виконання Програми
надання безоплатної правової допомоги у центрі міста розміщено три сіті-лайти з
рекламою БПД.
Всього на виконання п. 1.1.4 розміщено рекламу в 12 громадських місцях та
організаціях.

1.1.5. 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, правова формація) – кількість
розміщень – 1.
17,18,19 травня 2020 р. - в ефірі Телерадіокомпанії «Надія» в інформаційній програмі «Час
інформації» відбулась трансляція сюжета «Первомайці все частіше потребують безоплатної
правової допомоги»
https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

26.05.2020 р. на сайті Лозівського центру професійної освіти Харківської області
опубліковано відеоролики щодо карантину: https://loz-licey.in.ua/golovna/vse-pro-karantin/
01.06.2020 р. на сайті обласного комунального закладу «Лозівський вищий коледж
мистецтв» опубліковано відеоролик: «Як діяти при домашньому насильстві»
http://lvkm.com.ua/vykhovna-robota/1475-yak-diyati-pri-domashnomu-nasilstvi

26.05.2020 р. – в ефірі телерадіокомпанії "Надія" транслювався відеоролик на тему:
"Стягнення
аліментів"https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing
26.05.2020 р. – в ефірі телерадіокомпанії "Надія" транслювався відеоролик на тему:
"Домашнє насильство"
https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

01-22.05. 2020 р. в ефірі Телерадіокомпанії «Надія» транслювався
«Відповідальність за порушення правил карантину»

відеоролик на тему:

https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

01-22.05. 2020 р. в ефірі Телерадіокомпанії «Надія» транслювався
«Карантин: обмеження прав та відповідальність за порушення»

відеоролик на тему:

https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

01-22.05. 2020 р. в ефірі Телерадіокомпанії «Надія» транслювався відеоролик на тему: «Як
отримати БПД дистанційно»
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https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

01-22.05. 2020 р. в ефірі Телерадіокомпанії «Надія» транслювався
«Допоможемо захистити ваші права»

відеоролик на тему:

https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

18-22.05.2020 р. - в ефірі Телерадіокомпанії «Надія» транслювався відеоролик на тему:
«Зміни в Податковому кодексі України та інших законодавчих актах у зв’язку з карантином».
https://drive.google.com/file/d/17uAlcm0oFAGCDqGUyYGVDSBUvMd7b3x3/view?usp=sharing

Всього на виконання п.п. 1.1.5 Плану у звітному періоді транслювалося 10
відеороликів на правову тематику.
1.1.6. 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) (кількість запланованих заходів – 18):
Всього на виконання пункту плану розміщено 156 роз’яснень, зокрема:
Двічі на місяць продовжує функціонувати постійна рубрика «Поради юриста» в ефірі
Лозівської радіокомпанії. В ній були озвучені наступні теми:
1. 02.04.2020 р. - «Як оплатити комунальні послуги в період карантину»
https://drive.google.com/drive/folders/1OacjHQ_o2kb6sHJjPcrGjTiaxg2f6eX4?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

2. 02.04.2020 р. - «Отримання правової допомоги в період карантину дистанційно»
https://drive.google.com/file/d/1EO4L8ZtDxtIBgChiQXR5OL8kFgiOcF12/view?usp=sharing

3. 27.04.2020 р. - «Пільги та гарантії, що виникають у зв’язку з карантином»
https://drive.google.com/file/d/1iYyaJIAdc49EQrBVh8hjbKSPXstPyd9E/view?usp=sharing

4. 28.04.2020 р. – «Купівля товарів через мережу Інтернет»
https://drive.google.com/file/d/1G0JwAu5geSAu7eyrQdLkzMO7abVEaWo-/view?usp=sharing

4. 05.06.2020 року - інформація до Дня захисту дітей «Кожна дитина має право бути
захищеною»
https://drive.google.com/file/d/1I6IRLwdy16lz7zQkveS9J6Lsm62qNm5I/view?usp=sharing

6. 05.06.2020 р. – «Сплата податку на землю»
https://drive.google.com/file/d/1I6IRLwdy16lz7zQkveS9J6Lsm62qNm5I/view?usp=sharing

04.04.2020 р. в ефірі ТОВ «Терра-медіа» опубліковано інформацію про те, що в ефірі радіо
було озвучено інформацію про споживче кредитування в умовах карантину
https://drive.google.com/file/d/1ZD65m_eRK4UOjBBGaUinqXgCDz7v2dB-/view?usp=sharing

13.04.2020 р. – розміщена стаття на сайті Кегичівської селищної ради «Пільги та гарантії, що
виникають у зв`язку з карантином»
https://kegich-rada.com.ua/index.php/novyny/153-bezoplatna-pravova-dopomoga

13.04.2020 р. – на сайті Близнюківської районної ради Харківської області опубліковано «Що
потрібно знати та як себе слід поводити в період дії карантину»
https://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/15-21-07-13-04-2020/

24.04.2020 р. – на сайті Сахновщинської РДА опубліковано статтю на тему: «Чи може
дитина сама змінити прізвище?»
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6915:2020-04-23-12-5355&catid=219:c-&Itemid=240
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27.04.2020 р. на сайті Сахновщинської селищної ради опубліковано статтю на
тему: «Надання житлових субсидій під час карантину»
http://sahnovschina.rada.org.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-08-12-19-14-04-2020/

27.04.2020 р. на сайті Лозівської РДА опубліковано інформацію «Які документи посвідчують
особу та хто може їх перевіряти»
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/73282

30.04.2020 р. – на сайті Близнюківської районої державної адміністрації опубліковано
статтю: «Підстави та порядок звернення із заявою про видачу обмежувального припису»
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/73390

23.05.2020 року в громадсько-інформаційній газеті «Нове життя» опубліковано статтю на
тему: «Мікрокредити і захист перед фінансовими організаціями»
https://drive.google.com/drive/folders/1n5hg6R5_NyqrMh4a79pZQDZx-fb1vBuj?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

29.05.2020 р. в газеті «Пенсійний кур’єр» опубліковано статтю: «Успадкування дітьми права
на пенсію»
https://drive.google.com/drive/folders/1n5hg6R5_NyqrMh4a79pZQDZx-fb1vBuj?fbclid=IwAR1X93GBO0OjxVvE5Qd_CBipO2fJ1qGa31n5LwCytDkhKs0pEnbWERDHVQ

24.04.2020 року в ефірі ТОВ «Терра-Медіа» озвучено інформацію: «Звернення громадян в
умовах карантину»
https://drive.google.com/file/d/1jAleKjidaVoGuxIsGPG2OesWDz6NkxB7/view?usp=sharing
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27.04.2020 року в ефірі ТОВ «Терра-Медіа» озвучено інформацію: «Податкові зміни під час
карантину»
https://drive.google.com/file/d/1vUTF9CmJ_C68zug7n4rM7REBlr0zq6jh/view?usp=sharing

27.05.2020 р. – на сайті Первомайської міської ради розміщена стаття на тему: «Про порядок
визнання батьківства».
https://pervom-rada.gov.ua/news/id/498

27.05.2020 р. – на сайті Первомайської міської ради розміщена стаття «Спадкування за
законом»
https://pervom-rada.gov.ua/news/id/499

18.06.2020 р. - на сайті Первомайської РДА розміщена стаття «Захист честі, гідності та
ділової репутації»
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6852%3A2020-06-18-05-4720&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk

25.05.2020 р. – в ефірі ТРК «Лозова» озвучено інформацію на тему:"Нарахування земельного
податку"
https://drive.google.com/file/d/1HYxVGoeo9zxR7Xjn3-5t3N6hgtjODtY1/view?usp=sharing

11.06.2020 р. – на сайті Кегичівської селищної ради опубліковано статтю: «Заміна сторони
у виконавчому провадженні»
http://kegich-rada.com.ua/index.php/novyny/153-bezoplatna-pravova-dopomoga

11.06.2020 р. – на сайті Кегичівської РДА опубліковано статтю: «Укладення шлюбу
неповнолітніми особами»
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4328-ukladennya-shlyubu-napovnolitnimi-osobami

18.06.2020 р. на сайті Лозівської РДА опубліковано статтю: «Встановлення графіку побачень
з дитиною»
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/75632

1.1.7. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання
покарань, центрах пробаціїї з питань реалізації і захисту прав людини (кількість
запланованих заходів – 18):
15.05.2020 року за допомогою Skype – зв’язку з працівниками Лозівського МРВ філії ДУ
"Центр пробації в Харківській області" фахівець центру розповіла про те, які існують заходи
щодо протидії та запобіганню домашньому насильству щодо жінок у період карантину.

13.05.2020 р. – проведено семінар онлайн на тему: «Порядок стягнення аліментів» з
Близнюківським РС філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області. Обговорювали
досудовий та судовий порядок вирішення питання про утримання дитини
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19.05.2020 р. – з працівникками філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області проведено
онлайн - семінар на тему: «Відповідальність за ухилення від сплати аліментів». Присутнім
розповіли про порядок сплати аліментів, відповідальність передбачену законодавством за
ухилення від сплати аліментів.

14.05.2020 року фахівцем бюро проведено захід з особами, які перебувають на обліку у
службі пробації в режимі Skype – зв’язку на тему: «Погашення заборгованості перед
банком, що ліквідувався» та «Прийняття спадщини за заповітом».

13.05.2020 р. – проведено семінар до Дня матері на тему: "Обов`язок повнолітніх дітей
утримувати своїх батьків» з працівниками Кегичівської філії ДУ «Центр пробації».
Присутнім розповіли про підстави виникнення аліментного зобов`язання між повнолітніми
дітьми і їхніми батьками, порядок стягнення аліментів, визначення розміру аліментів та
випадки звільнення дітей від обов’язку утримувати своїх батьків.
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28.04.2020 р. – проведено онлайн семінар на тему: «Права та обов’язки звільнених осіб під час
карантину» з працівниками ДУ «Центр пробації» з працівниками та особою, що перебуває на
обліку. Обговорили права осіб звільнених з місць позбавлених волі, під час карантину».

29.042020 р. – проведено онлайн захід в режимі Skype-зв'язку з працівниками Лозівського МРВ
філії ДУ "Центр пробації" в Харківській області на тему: "Карантин. Обмеження та захист
трудових прав".

19.05.2020 р. – проведено семінар з працівниками ДУ «Центр пробації» на тему:
«Запобігання домашньому насильству». Присутнім розповіли про види насильства та як від
нього захиститися.

27.05. 2020 - проведено зустріч-інформування в режимі онлайн для працівників
Близнюківського РС філії ДУ «Центр пробації» в Харківській області на тему:
«Відповідальність за куріння в громадських місцях». Під час зустрічі присутні дізналися що
таке «громадське місце», зазначила, що на законодавчому рівні передбачено 2 переліки
громадських місць, при цьому у одних заборонено повністю курити, а у інших – лише у
спеціально відведених місцях. Крім цього, проінформовано
про адміністративну
відповідальність, яка настає за куріння у громадських місцях.
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02.06. 2020 року - спільно зі старшим інспектором сектору ДУ «Центр пробації» майором
внутрішньої служби проведено бесіду із суб’єктами пробації на тему: «Протидія вчиненню
домашнього насильства». Під час зустрічі було розкрито поняття «домашнє насильство»,
«жертва домашнього насильства», обговорено, які бувають види домашнього насильства та
підстави для юридичної відповідальності.

28.05.2020 року - в режимі Skype – зв’язку з Первомайським відділом філії ДУ "Центр

пробації" проведено семінар на тему: "Посвідчення заповіту при свідках". Обговорювалися
положення цивільного законодавства та інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
щодо порядків та випадків, коли необхідне залучення свідків для посвідчення заповіту,
порядку оголошення тексту заповіту при свідках та підписання тексту заповіту свідками.

20.05.2020 року - за допомогою Zoom - конференції проведено індивідуальні бесіди з
особами, які відбувають покарання в Первомайській виправній колонії № 117 на тему:
"Відповідальність за порушення режиму відбування покарання". В ході бесіди
обговорювалися питання відбування покарання та порядок притягнення до відповідальності
за порушення режиму, окремо приділено увагу питанням порядку поміщення до карцеру та
видам покарань, які можуть бути застосовані. Надано відповіді на питання засуджених.

25.05.2020 р. – проведено семінар на тему: «Встановлення факту, що має юридичне
значення» з працівниками Кегичівської філії ДУ "Центр пробації", де заступник начальника
відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» розповіла, що у порядку окремого
провадження суд розглядає справи про встановлення факту: родинних відносин, перебування
фізичної особи на утриманні, каліцтво (для пенсій або допомоги по загальному державному
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соціальному страхуванню), реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або усиновлення,
проживання чоловіка та жінки без шлюбу у сім’ї, належності правовстановлюючих
документів, народження особи у певний час у разі неможливості реєстрації органом
державної реєстрації актів цивільного стану факту народження, смерті особи, зокрема особи,
яка пропала безвісти або у разі неможливості реєстрації органами державної влади факту
смерті.

16.06.2020 року - для осіб, що перебувають на обліку в Сахновщинському районному
секторі з питань пробації проведено лекцію на тему: «Права боржника у виконавчому
провадженні».
Присутніх повідомлено про те, хто є боржником у виконавчому провадженні, окремо
зупинились на їх правах. Звернули увагу присутніх на те, що на боржника поширюється
матеріально-правова дія виконавчого документа щодо сплати виконавчого збору та
компенсації витрат на здійснення виконавчих дій .

01.06. 2020 року- з колективом Барвінківського районного сектору ДУ «Центр пробації»,
проведено семінар на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність за ухилення
від сплати аліментів». Начальник бюро нагадав про те, що утримання своїх дітей є
обов’язком батьків і, у разі ухилення від його виконання, державою встановлені певні важелі
покарання. Він нагадав в яких випадках особу може бути притягнуто до відповідальності.

24.06.2020 р. для осіб, які перебувають на обліку в Лозівському МРВ філії ДУ «Центр
пробації» в Харківській області проведено семінар на тему: «Види насильства і сім’ї. Роль
обмежувального припису».
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25.06. 2020 року з колективом та особою, що перебуває на обліку в Барвінківському РС філії
ДУ "Центр пробації" в Харківській області проведено семінар на тему: «Компенсація
відсутності страхового стажу для виплати пенсії (купівля страхового стажу для виплати
пенсій)»

30.06.2020 р. проведено захід за допомогою Zoom-зв’язку з особами, що перебувають на
обліку в Барвінківському районному секторі ДУ «Центр пробації» на тему: «Кримінальна та
адміністративна відповідальність за ухилення від сплати аліментів»

Всього на виконання п. 1.1.7 здійснено заходів - 19
Первомайський МЦ - 3
Барвінківське бюро правової допомоги – 3
Близнюківське бюро правової допомоги – 3
Лозівське бюро правової допомоги – 4
Сахновщинське бюро правової допомоги – 3
Кегичівське бюро правової допомоги – 3
На виконання пункту плану 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
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спорту РДА, у центрах соціальної психологічної реабілітації дітей (кількість
запланованих заходів – 44):зокрема
08.05.2020 р. – юристами місцевого центру у містах Лозова та Первомайський, за
активної участі педагогів Лозівської філії Харківського автодорожнього коледжу,
Первомайського міського будинку дитячої та юнацької творчості, відділу освіти міста
Первомайський, для студентів коледжу та активної учнівської молоді було організовано та
проведено міжрайонний онлайн-захід на тему: "Поговоримо про булінг".
Простими словами говорили про булінг, його види, структуру, відповідальність. Дорослі
при цьому згадували шкільні роки і наводили життєві приклади, діти жваво відповідали на
запитання і невимушено ділились враженнями від почутого та побаченого, адже учасники
заходу разом переглянули ролики, один з яких демонструє передумови до виникнення
"school
shooting",
випадки
якого
траплялись
у
США.
Iноді такою передумовою є саме булінг та байдужість або неуважність оточуючих.
Інший ролик був створений талановитими учнями Харківського ліцею і, на думку
присутніх, запам'ятався їм своїм оптимізмом та демонстрацією протидії школярів цьому
явищу.

14.05.2020 р. - до Дня матері з працівниками Первомайського МЦСССДМВ проведено
Skype - семінар
на тему: "Допомога при народженні дитини". В ході семінару
обговорювалися особливості оформлення допомоги при народженні дитини, в тому числі
одинокими матерями та багатодітними сім’ями, також обговорено питання розміру та
тривалості виплат.

07.05.2020 р. – проведено правову вікторину в режим онлайн з учнями КЗ «Кегичівський
ліцей» Кегичівської районної ради на тему: «Запитання від Феміди». Учні 6 та 8 класів
відповідали на правові питання, закріплювали раніше набуті знання.
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06.05.2020 р. – проведено онлайн-захід на тему: «Запобігання та протидія булінгу», під час
якого визначили поняття "булінгу" та його види, виявили вчинки, які перешкоджають
безпеці учасників освітнього процесу.

07.05.2020 р. – проведена відеоконференція в онлайн-форматі на тему: «Захист прав дітей з
інвалідністю» за участі директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», начальника відділу
УСЗН Близнюківської РДА, завідувача Близнюківської державної нотаріальної контори.
Обговорено права та соціальні гарантії дітей з інвалідністю, особливості укладення договорів
та прийняття спадщини за участі дітей з інвалідністю.

29.04.2020 р. – проведено онлайн семінар на тему: «Онлайн-захист дітей під час карантину #stop_sexтинг» для учнів 8 класу Сахновщинської ЗОШ №2 та Сахновщинського ліцею №1.
Спільний перегляд відео присвячено питанням захисту дітей в Інтернеті.

06.05.2020 р. – проведено семінар в режимі-онлайн на тему : «Запобігання та протидія
булінгу» до Міжнародного дня протидії булінгу з працівниками Сахновщинського
РЦССДМ та учнями навчальних закладів. Під час заходу розглянули поняття булінгу,
відповідальність за вчинення булінгу, як діяти, щоб не стати жертвою булінгу та куди
звернутись за отриманням допомоги.
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27.05.2020 року- в режимі Zoom-конференції, з колективом служби у справах дітей
Барвінківської
РДА
Харківської
області
проведено
обговорення
вимог НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
від
06.08.2019 № 1201 "Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами органів
опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення". Обговорено основні
моменти практичного застосування зазначеного наказу.

09.06. 2020 року –з колективом Барвінківської ДЮСШ проведено плановий семінар на тему:
"Види юридичної відповідальності неповнолітніх"

28.05.2020 р. - в режимі Zoom-конференції фахівцем центру з молоддю шкіл смт.Кегичівка,
м.Первомайський та м.Лозова проведено цікавий захід. Діти в режимі онлайн були поділені
на команди і в окремих кімнатах виконували отримані завдання.
Наприкінці переглянули пізнавальний анімаційний мультфільм із серії: "Ти і поліція",
створений студією Real Stories Production під егідою Асоціації українських моніторів
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.

01.06.2020 р. – в режимі Zoom-конференції з нагоди відзначення Дня захисту дітей в
приміщенні Лозівського НВК № 10 «ЗНЗ – ДНЗ» директором центру проведено заняття з
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елементами гри на тему: « Я обираю право: рецепти успіху» з предстсавниками
учнівськоїмолоді Лозівської ОТГ. До участі був запрошений Юрій Кушнір, керуючий
справами виконавчого комітету Лозівської міської ради та учнівська молодь Лозівської ОТГ.
Згадували про важливість активної громадянської позиції. Дізнавались про зміст поняття
"сегрегація" про те, якими можуть бути наслідки громадянського активізму на прикладі
яскравих особистостей руху проти расової дискримінації у Сполучених Штатах Америки Рози Паркс та Мартіна Лютера Кінга.
Юрій Кушнір розповів підліткам про те, як починався його шлях до лідерства, дав практичнi
поради з власного досвіду як досягати поставлених цілей, акцентував увагу на важливості
бути активними, цілеспрямованими та відповідальними, починаючи з шкільної лави, щоб у
майбутньому стати гідними громадянами своєї країни, успішними лідерами.

01.06.2020 р. - з нагоди відзначення міжнародного Дня захисту прав дітей 01.06.2020 року,
фахівцем відділу «Сахновщинське БПД» спільно з КУ «Інклюзивно – ресурсний центр»
проведено лекцію на тему : «Права дитини з особливими потребами на навчання».

02.06.2020 року - проведено онлайн семінар з багатодітною родиною Троян та дитячим
будинком сімейного типу Правицьких, розглянуто тему: "Види юридичної відповідальності
неповнолітніх ". В ході семінару розглянуто окремо: цивільну, адміністративну, кримінальну
відповідальність, вік з якого настає кримінальна (адміністративна) відповідальність,
особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної, адміністративної відповідальності,
цивільна відповідальність неповнолітніх та інші питання, розглянуто деякі склади злочинів
(правопорушень). Охоплено 8 дітей та 2 батьків
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02.06.2020 р. - з метою попередження дитячого травматизму під час літніх канікул ,
фахівцем відділу «Сахновщинське БПД» з педагогічним колективом Сахновщинського
будинку дитячої та юнацької творчості проведено семінар на тему: «Безпечна поведінка піл
час літніх канікул».
«Щоб неждана мить не стала початком великої біди - потрібно давати дітям чіткі знання і
вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.»

02.06.2020 р. – проведено семінар на тему : «Безпечна поведінка під час літніх канікул» з
працівниками Будинку юнацької та дитячої творчості. Присутні дізналися про необхідність
проведення навчальних роз’яснювальних заходів серед батьків та дітей щодо безпечної
поведінки під час літніх канікул, правила безпечної поведінки.

04.06.2020 року проведено семінар з колективом Барвінківського районного центру
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді: «Отримання (застосування) податкової
соціальної пільги.

16.06.2020 р. – директором центру спільно з
представником регіонального офісу
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Сергієм Кузьменко проведено онлайн-захід
в режимі Zoom-конференції у центрі успішного лідерства, тренеркою якого вона являється з
Спілкувалися у активною міською молоддю про те, хто має більше прав : славетний лікар чи
одинокий пенсіонер, про Загальну Декларацію та про Конституцію і конституційні права,
про важливість активної громадянської позиції, про визначні постаті правозахисників у
світовій історії. Сергій Кузьменко розповів про історію виникнення посади омбудсмена у
світі, окремо зупинився на напрямках діяльності Уповноваженого ВР з прав людини в
Україні, на позитивних та негативних аспектах, які супроводжують діяльність офісу.
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25.05.2020 р.- відбулася зустріч в режимі онлайн з працівниками Близнюківського Будинку
дитячої та юнацької творчості «Запобігання та протидія торгівлі дітьми». Під час зустрічі
були обговорені наступні питання: торгівля людьми – чому вона існує, причини сучасної
торгівлі дітьми, дії торговців дітьми: від вербування до одержання дитини, хто є найбільш
уразливим до торгівлі людьми. Визначили, що найбільш ефективними шляхами запобігання
та протидії торгівлі дітьми є підвищення рівня інформованості молоді про засоби і методи,
які використовуються торговцями людьми; рівня знань про проблеми торгівлі; формування
правової культури з даного питання.

25.06.2020 р. – для працівників Катеринівського закладу освіти «Джерельце» проведено
семінар на тему: «Порядок отримання БПД».

Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів – 44.
Первомайський МЦ - 8
Барвінківське бюро правової допомоги – 7
Близнюківське бюро правової допомоги – 7
Лозівське бюро правової допомоги – 7
Сахновщинське бюро правової допомоги – 7
Кегичівське бюро правової допомоги – 8, зокрема:
1.1.11. Підготовка та поширення методичних рекомендацій, матеріалів для
громадських приймалень, ОМС, юридичних клінік, органів держаної влади,
параюристів та інших провайдерів щодо надання ними БППД (кількість методичних
рекомендацій – 1):
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Протягом звітного періоду Центром розроблено 2 методичні рекомендації для ОМС на теми:
«Запобігання та протидія домашньому насильству»» та «Керівництво з використання
довідково-інформаційної платформи консультацій «WikiLegalaid» та надіслано до 34 ОМС.
Завдання 1.2.Створення БПД ком’юніті – спільноти лояльних до системи адвокатів,
журналістів, громадських активістів, представників влади.
Захід 1.3.1 Складання, розміщення та редагування у встановленому порядку
юридичних консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайнплатформу правових консультацій "WikiLegalAid"(кількість запланованих консультацій
– 1)
Протягом звітного періоду, працівниками центру відредаговано, доповнено та викладено в
новій редакції раніше розміщену на платформі статтю на тему: «Розірвання військових
контрактів».
Всього на виконання п. 1.3.1. Плану було відредаговано, доповнено та викладено в
новій редакції 1 консультацію.
Захід 1.3.2 Редагування, підтримання в актуальному стані правових консультацій на
основі типових звернень громадян у довідковій онлайн-платформі правових консультацій
"WikiLegalAid" (запланована кількість актуалізацій – 6);
Регулярно (двічі на місяць станом на 15 та 30 число звітного місяця) здійснюється контроль
за виправленням та підтримуванням в актуальному стані статей розміщених на довідковій
онлайн-платформі правових консультацій "WikiLegalAid", внесених працівниками центру.
Перевірено на відповідність діючій нормативній базі статті, розміщені на платформі
правових консультацій на теми:
1. “Порядок отримання застрахованими особами санаторно-курортного лікування”;
2. “Виплата грошової компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку та вартості
самостійного санаторно-курортного лікування”;
3. “Пільги та гарантії для осіб з інвалідністю”;
4. “Вимоги до претендентів на нагородження золотою або срібною медалями випускників
навчальних закладів ”;
5. “Пільги щодо здобуття освіти, передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування” ;
6. “Захист тварин від жорстокого поводження”,
7. “Вилов безпритульних тварин”,
8. “Про присвоєння юридичним особам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій”;
9. “Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним
будівельним нормам, у жилі будинки”;
10. “Порядок ведення трудової книжки фізичною особою підприємцем”;
11. “Представник юридичної особи , щодо якої здійснюється кримінальне провадження”;
12. “Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб”;
13. “Захист прав пасажирів на залізничному транспорті;
14. “Пільги на проїзд залізничним транспортом”;
15. “Порядок набуття права власності на нерухоме майно члена кооперативу в порядку
спадкування.”
16. “Третя особа в кримінальному процесі, щодо майна якої вирішується питання про
арешт”.
17. “Порядок набуття права власності на нерухоме майно члена кооперативу в порядку
спадкування.”
18. «Зміна обвинувачення (перекваліфікація статті) під час досудового розслідування і в
суді»
29

19. «Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка не
набула права на пенсійні виплати»
20. «Договір міни земельної ділянки»
21. «Розірвання військових контрактів».
Всього на виконання п. 1.3.2. Плану здійснено 6 редагувань з вище зазначеною
періодичністю..
Захід 1.3.3.Проведення інформаційних заходів щодо «WikiLegalAid» з партнерами БПД
(запланована кількість заходів – 2)
Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 3 заходи
Первомайський МЦ – 1
Близнюківське бюро правової допомоги – 1
Лозівське бюро правової допомоги – 1
А саме
20.05. 2020 року - проведено бесіду в онлайн форматі на тему: «Як отримати консультацію
на довідково-інформаційній платформі WikiLegalАid» з працівниками відділу надання
соціальних послуг у Близнюківському районі Лозівського МРЦЗ. Під час бесіди юристка
бюро розповіла про довідково-інформаційну платформу правових консультацій
WikiLegalАid, як вона була створена та як користуватися платформою, щоб отримати
необхідну інформацію.

25.05.2020 року - в режимі zoom - конференції проведено бесіду з представниками АТО на
тему "Користування інформаційно-довідковою платформою правових консультацій
"WikiLegalAid". Під час бесіди було обговорено порядок використання вказаної платформи
та порядок пошуку відповідей на питання клієнтів.

23.06.2020 р. для військовослужбовців ВЧ А3010 проведено семінар на тему: «Порядок
користування інформаційно-довідковою платформою правових консультацій "WikiLegalAid"
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Завдання 1.4 Створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад
для якісного забезпечення їх правових потреб. Пошук нових партнерів БПД та
комунікація. Створення сприятливих умов для реалізації правових можливостей та
рівного доступу до правосуддя. Підвищення правової обізнаності.
Захід 1.4.1 Актуалізація даних та налагодження зв'язків щодо мережі стейкхолдерів.
Формування реєстру мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД
(запланована кількість – 1)
Центром постійно актуалізується мережа стейкхолдерів, вживаються заходи для створення
сприятливих умов для реалізації правових можливостей та підвищення правової обізнаності
жителів громад. Після проведеного правопросвітнього заходу було укладено угоду про
співпрацю з територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Кегичівської РДА.
Захід 1.4.2. Проведення інформаційної кампанії серед партнерів БПД, з метою розвитку
партнерських мереж ,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)
(запланована кількість – 1)
Після усного та письмового погодження з керівництвом району розроблено Програму
безоплатної правової допомоги населенню Первомайського району Харківської області на
2020 – 2022 роки та надіслано для розгляду до Первомайської РДА. .
Захід 1.4.5 Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення
результатів співпраці та напрацювання нових підходів)- запланована кількість
меморандумів – 1.
Центром протягом звітного періоду укладено угоду про співпрацю з Первомайським
районним центром соціального служб для сім’ї, дітей та молоді.
2 КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД

Завдання 2.1. Підвищення рівня задоволеності клієнтів системи БПД отриманими
послугами, залучення адвокатів
до системи надання БВПД, підвищення їх
кваліфікації. Реалізація "peer review"
Захід 2.1.1 Аналіз статистичних показників задля виявлення потреби та забезпечення
укладання контрактів з адвокатами БПД (кількість аналітичних заходів – 1)
Проведено щоквартальний аналіз статистичних показників роботи центру задля
виявлення потреби та забезпечення укладання контрактів з адвокатами.
Захід 2.1.4 Здійснення моніторингу веб-сайтів та поширення серед адвокатів за
допомогою електронної пошти інформації щодо навчальних заходів, котрі проводяться
адвокатським самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б взяти участь
адвокати (кількість запланованих моніторингів – 1)
30.04.2020 року – повідомлено адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу та співпрацюють з центром, про оголошення відбору серед адвокатів для навчання
та подальшої участі у пілотному проекті «Програма відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину» та участі для цього у тренінгу «Базові навички
медіатора в кримінальних справах».
- 12.05.2020 – поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
та співпрацюють з центром, дайджест системи БПД за березень-квітень 2020 року.
10.06.2020 – поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
та співпрацюють з центром, дайджест системи БПД за травень 2020 року;
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- 18.06.2020 - поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
та співпрацюють з центром інформацію про проведення Українською академією медіації
онлайн-захід «Медіація як ефективний інструмент вирішення спорів. Фахове обговорення
проектів закону про медіацію».
Захід 2.1.6. Узагальнення та поширення кращої практики надання БВПД, наповнення
Інформаційного дайджесту (кількість запланованих наповнень – 3)
Центром регулярно розповсюджуються інформаційні дайджести БПД серед адвокатів, які
надають БВПД та уклали контракти з Первомайським МЦ та партнерів Центру.
На виконання листа Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях від 30.10.2017 № 1131/10-26 Центр
щомісяця надає інформацію щодо прикладів успішного захисту прав та представництва
інтересів осіб за наданою формою.
Всього на виконання цього пункту плану кількість наповнень – 3.
Захід 2.1.11 Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів з якості
надання безоплатної правової допомоги для працівників місцевих центрів (підвищення
кваліфікації) за участю ГО, адвокатів-тренерів
02.04.2020 р. – працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Спрощене провадження, або як швидко вирішити справу», який проводився правовим
клубом PRAVOKATOR.Дніпро на ютуб-каналі за участю фахівця Бердянського місцевого
центру з надання БВПД.
08.04.2020 р. – працівники центру та бюро взяли участь у вебінарі на тему: «З чого
складається пенсія», проведений Павлоградським МЦ ТА Правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро
09.04.2020 р. – працівники бюро та центру взяли участь у вебінарі на тему: «Порядок
отримання
земельної
ділянки
безоплатно»,
проведений
правовим
клубом
PRAVOKATOR.Дніпро
14.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Права
людини і принципи правосуддя: спів падання і протиріччя в діяльності правника», який був
проведений заслуженим юристом України, науковим консультантом з правових питань
Центру Розумкова, голови правління ГО «Експертиний центр з прав людини»,
PRAVOKATOR.Дніпро.
14.04.2020 року працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Безоплатна приватизація земель в судовому порядку», який був проведений практикуючим
адвокатом, співзасновником Humen Right Educational Guild та випускником програми
«Адвокат Майбутнього».
15.04.2020 року працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особиста та громадська безпека в умовах карантину: правові, інформаційні, психологічні
аспекти», який проведений Регіональним центром з надання БВПД у Сумській області.
15.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Пенсія
по інвалідності та втраті годувальника. Основні питання та особливості судовової практики»,
який транслювався правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро на ютуб-каналі.
16.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Безоплатна приватизація земель в судовому порядку», який транслювався правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро на ютуб-каналі.
16.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особливості застосування законодавства України про громадянство», який транслювався
правовим клубом PRAVOKATOR.Київ на ютуб-каналі, за підтримки ГО «Десяте квітня».
21.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особливотсі застосування сімейного законодавства до відносин з іноземними особами та
осіб без громадянства», який проведено правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
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22.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Пенсія за
віком. Особливості та види інституту судових практик», проведений правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро.
23.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Правові
основи користування землею», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
23.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Стягнення аліментів в судовому порядку. Докази та доказування. Аліментний договір»,
проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Львів.
24.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Судова
практика у кредитних правовідносинах, порядок вирішення кредитних спорів та примусове
стягнення кредитної заборгованості», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
24.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Розгляд
справ у окремому провадженні. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Судова
практика», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Львів.
27.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Судовий
розгляд справ в окремому провадженні в цивільному процесі. Склад суду», проведений
правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
27.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Кредити
та COVID-19. Що робити позичальнику в карантин», проведений правовим клубом
PRAVOKATOR.Харків.
28.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Новели
електронного декларування 2020 або зміни у квадраті», проведений правовим клубом
PRAVOKATOR.Харків.
29.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Порядок
вирішення спорів з питань, що виникають із правовідносин в сфері пенсійного
законодавства. Практика судів», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
29.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Порядок
притягнення до адміністративної відповідальності за порушення карантинних обмежень»,
проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Одеса.
30.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Земельні
спори між сусідами», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
30.04.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Розгляд
справ в окремому провадженні. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Судова
практика», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Львів.
04.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Заява до
ЄСПЛ. Практичні аспекти та підводні камені», проведений правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро.
05.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Обмежувальні приписи: причини відмов у застосуванні обмежувальних заходів та
рекомендацій щодо ефективного застосування. Аналіз судових рішень», проведений
правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
05.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Практичні аспекти ініціювання кримінального провадження», проведений правовим клубом
PRAVOKATOR.Одеса.
07.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особливотсі захисту прав на землю», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
08.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Стягнення моральної та матеріальної шкоди», проведений правовим клубом
PRAVOKATOR.Дніпро.
08.05.2020 р. – головний бухгалтер взяла участь в онлайн-вебінарі на тему: «Роль
уповноваженої особи в закупівлях: нові реалії», проведений на ютуб-каналі Prozorro.
13.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особливості розгляду справ щодо визначення права власності на нерухоме майно в
порядку спадкування», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Львів.
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13.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особливості правового захисту дитини у випадках домашнього насильства», проведений
правовим клубом PRAVOKATOR.Одеса.
14.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Практичні поради щодо захисту прав клієнта в справі про адмін. Правопорушення за ст.130
КУпАП», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
15.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Ефективне інтерв’ювання клієнта - один з елементів доступу до правосуддя», проведений
правовим клубом PRAVOKATOR.Одеса.
19.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Особливості розгляду судових спорів щодо спадкування за законом. Спадкова трансмісія»
проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
19.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему:
«Реєстрація права власності на земельну ділянку. Правові колізії в реєстрації» проведений
правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро.
20.05.2020 р. – працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Ефективне надання правової допомоги постраждалим від домашнього насильства» яка була
проведена на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR за участю Регіонального
центру з надання БВПД в Житомирській обл.
20.05.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Особливості надання правової допомоги неповнолітнім у кримінальному процесі. Основні
аспекти.», яка була проведена на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
21.05.2020 року працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Щоб
спадщина не стала проблемою: від теорії до практики», яка була проведена на ютуб-каналі
Мережі правових клубів PRAVOKATOR за участю Роздільнянського МЦ, правового клубу
PRAVOKATOR.Одеса.
21.05.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Відверто
про відзиви в цивільному процесі.», яка була проведена на ютуб-каналі правового клубу
PRAVOKATOR.Дніпро.
22.05.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Страхування. Загальний огляд страхових правовідносин. Судова практика вирішення спорів
у сфері страхування», яка була проведена на ютуб-каналі правового клубу
PRAVOKATOR.Харків.
26.05.2020 р. - працівник центру Погодіна І.В. взяла участь у Zoom-вебінарі на тему:
«Громадські організації та ФОП. Реєстрація та припинення діяльності», яка була проведена
на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
27.05.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь у І Міжрегіональному науковопрактичному форумі на тему: «Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати
заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти», який було
проведено на ютуб-каналі правового клубу PRAVOKATOR.Дніпро.
27.05.2020 р. - працівники центру, бюро та адвокат Тимошенко Н.І. взяли участь у онлайнвебінарі на тему: «Запобігання професійному вигоранню», який було проведено на ютубканалі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
29.05.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Аліментний договір – альтернативний спосіб врегулювання аліментних правовідносин», яку
було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
01.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Булінг у
навчальному закладі: служба порозуміння VS притягнення до відповідальності та судова
практика», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
01.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Особливості розгляду цивільних спорів, що виникають із сімейних правовідносин: сталість
та єдність судової практики», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів
PRAVOKATOR.
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02.06.2020 р. - працівник центру Погодіна І.В. взяла участь у Zoom-конференції на тему:
«Визнання права власності на земельну ділянку/пай в порядку спадкування за законом та
заповітом», яка була проведена на ютуб-каналі правового клубу PRAVOKATOR.Харків.
03.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Застосування міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини в національній судовій
практиці», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
03.06.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь у онлайн-вебінарі на тему: «Судова
влада та ЗМІ в умовах карантинних заходів», який було проведено на ютуб-каналі Мережі
правових клубів PRAVOKATOR.
09.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Позбавлення та поновлення батьківських прав: підстави, порядок розгляду та виконання»,
яку було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
09.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Що таке
ринок (обіг) землі. Основні меседжі закону про обіг землі», яку було проведено на ютубканалі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
10.06.2020 р. - працівник центру Зінченко Н.П. взяла участь у нараді, проведеної у режимі
Zoom-конференції на тему: «Нарада з питань ЗУ «Про публічні закупівлі», яка була
проведена Координаційним центром з надання правової допомоги.
10.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Аліментний договір – альтернативний спосіб врегулювання аліментних правовідносин», яку
було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR 29.05.2020 року.
11.06.2020 р. працівник центру Пісковський О.М. в рамках навчального курсу
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури
надання правової допомоги», взяв участь в установчій зустрічі, яку було проведено у форматі
Zoom-конференції Координаційним центром з надання правової допомоги на ютуб-каналі
правового клубу PRAVOKATOR.Одеса.
12.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Обмеження дієздатності фізичної особи», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі
правових клубів PRAVOKATOR у співпраці з Львівським МЦ.
12.06.2020 р. працівник центру Пісковський О.М. в рамках навчального курсу
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури
надання правової допомоги», взяв участь у вебінарі на тему: «Комунікація у конфліктах.
Базові знання. Частина 1», який було проведено у форматі Zoom-конференції
Координаційним центром з надання правової допомоги на ютуб-каналі правового клубу
PRAVOKATOR.Одеса.
15.06.2020 р. працівник центру Пісковський О.М. в рамках навчального курсу
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури
надання правової допомоги», взяв участь у вебінарі на тему: «Комунікація у конфліктах.
Базові знання. Частина 2», який було проведено у форматі Zoom-конференції
Координаційним центром з надання правової допомоги на ютуб-каналі правового клубу
PRAVOKATOR.Одеса.
16.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Як
стягнути аліменти на утримання дитини», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі
правових клубів PRAVOKATOR за участі Регіонального центру з надання БВПД у Сумській
області.
16.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Створення
громадських пасовищ. З чого розпочати?», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі
правових клубів PRAVOKATOR.
16.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-вебінар на тему:
«Проблемні питання примусового виконання судових рішень», який було проведено у
форматі Zoom-конференції на ютуб-каналі правового клубу PRAVOKATOR, Харків.
17.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Особливості стягнення аліментів з особи, яка проживає на непідконтрольній території», яку
було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
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19.06.2020 р. працівник центру Пісковський О.М. в рамках навчального курсу
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури
надання правової допомоги», взяв участь у вебінарі на тему: «Стратегії конструктивної
комунікації працівника системи надання БПД з клієнтами на основі типів поведінки», який
було проведено у форматі Zoom-конференції Координаційним центром з надання правової
допомоги на ютуб-каналі правового клубу PRAVOKATOR.Одеса.
19.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:
«Особливості використання нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)», яку
було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів PRAVOKATOR.
19.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Офіс
Омбудсмана та система надання безоплатної правової допомоги: взаємодія та використання
механізмів співпраці», яку було проведено на ютуб-каналі Мережі правових клубів
PRAVOKATOR.
23.06.2020 р. – працівник центру Пісковський О.М. в рамках навчального курсу
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури
надання правової допомоги», взяв участь у вебінарі на тему: «Емоційна компетентність. Роль
емоцій в комунікації та конфліктах», проведеному тренером та супервізором медіаторів
Українського Центру Медіаціїї Тетяною Білик.
24.06.2020 р. - працівник центру Пісковський О.М. в рамках навчального курсу
«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури
надання правової допомоги», взяв участь у вебінарі на тему: «Техніки запобігання
емоційному вигоранню», проведеному тренером та супервізором медіаторів Українського
Центру Медіаціїї Тетяною Білик.
24.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Фінансова
підтримка аграріїв з державного бюджету України у 2020 році», проведеною за участю
директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА та правовим клубом
PRAVOKATOR.
26.06.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Правові
аспекти розірвання та припинення договору оренди землі», проведеному правовим клубом
PRAVOKATOR Львів у партнерстві з Департаментом агропромислового розвитку Львівської
ОДА.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ СИСТЕМИ
НАДАННЯ БВПД

Захід 2.1.12 Моніторинг дотримання Порядку надання безоплатної правової допомоги
(аналіз скарг, тестування, бесіди, виїзні консультування тощо) працівниками РЦ, МЦ
та бюро (запланована кількість аналітичних заходів -1)
Центром проводиться регулярний контроль за дотриманням Порядку надання безоплатної
правової допомоги та аналіз скарг та звернень клієнтів.
Захід 2.1.14 Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу
практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці
- 23.06.2020 року проведено робочу зустріч з адвокатами, які надають БВПД та
співпрацюють з центром на тему: «Робота з положеннями Постанови КМУ від 17.09.2014 р.
№ 465 (зі змінами та доповненнями) «Питання оплати послуг та відшкодування витрат
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу». Стандарти якості надання
БВПД по ЦАС.»
Завдання 2.2. Забезпечення систематичного контролю за ефективністю системи
надання БВПД та поданням адвокатами звітів з відповідними додатками, здійснення
перевірки за їх комплектністю, правильністю розрахунку розміру винагороди та
відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД
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Захід 2.2.2 Аналіз поданої інформації до МЦ та моніторинг діяльності Бюро правової
допомоги (запланована кількість моніторингів – 1).
Проведено аналіз інформації, наданої бюро правової допомоги до Центру, проведено
перевірку виконання відділами «бюро правової допомоги» Первомайського МЦ завдань за
основними напрямами діяльності у першому кварталі 2020 року. За результатом аналізу
визначено пріоритетні напрямки цієї роботи по відділах Центру (бюро) у 2 кварталі 2020
року.
Захід 2.2.5. «Проведення моніторингу діяльності МЦ та бюро правової допомоги та
оцінювання якості послуг БПД що ними надаються» (запланована кількість
моніторингів – 2)
Проведено 2 моніторинги діяльності МЦ та бюро правової допомоги та оцінено якість послуг
БПД що ними надаються.
4. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ

Завдання 3.1 Розширення сфер правових послуг для жителів територіальних громад.
Залучення ресурсів громадських організацій для правової освіти та надання
безоплатної первинної правової допомоги населенню. Посилення правових
можливостей вразливих верств населення. Створення сприятливих умов для
реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя
Захід 3.1.1 Проведення опитування, аналіз звернень громадян – вивчення рівня
задоволеності осіб, які звертаються щодо надання БПД та/або отримали таку
допомогу (кількість запланованих опитувань – 1)
Центром постійно вивчається рівень задоволеності клієнтів центру, які зверталися за
отриманням безоплатної правової допомоги протягом звітного періоду
Протягом звітного періоду до центру та його відділів надійшло 15 письмових подяк від
клієнтів стосовно якості надання безоплатної правової допомоги.
За допомогою форми зворотнього зв’язку під час надання безоплатної правової
допомоги протягом звітного періоду відвідувачами (клієнтами) центру та бюро було
оцінено 1377 (100% звернень ), у середньому 4,9-5 балів - за п’ятибальною шкалою.
Крім того, за результатами отриманих центром звернень після щомісячного узагальнення
потреб клієнтів, які звертались за отриманням безоплатної правової допомоги формується
ТОП -3 правових консультацій по кожному бюро і центру в цілому. Наприкінці звітного
періоду сформовано та поширено у ЗМІ ТОП-3 правових консультацій у 2 кварталі 2020
року.

Захід 3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової
допомоги (кількість запланованих заходів – 18)
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01.06.2020 року - з використанням Skype – зв’язку, працював мобільний пункт доступу до
правової допомоги з Іванівською сільською радою, а саме надано правову консультацію
жителю с.Семиланне Іванівської сільської ради Барвінківського району.

17.06. 2020 року відбувся виїзд до Подолівської сільської ради Барвінківського району
Харківської області для роботи мобільного пункту доступу до безоплатної правової
допомоги, надано правову консультацію місцевій жительці.

29.04.2020 р. - Огіївська сільська рада (Харківська обл., Сахновщинський район, с. Огіївка,
вул. Пожидаєва, 47).

30.04.2020 р. - Новоолександрівська сільська рада (Skype - зв’язок).

Всього протягом звітного періоду організовано роботу 21 мобільного
консультативного пункту у 6 районах Харківської області. Три мобільні пункти, які
38

не відбулися в І кварталі (Первомайський МЦ, Кегичівське бюро та Лозівське бюро)
перенесено на 2 квартал 2020 року та виконано.
Первомайський МЦ - 4
Барвінківське бюро – 3
Близнюківське бюро – 3
Лозівське бюро – 4
Сахновщинське бюро – 4
Кегичівське бюро – 3.
Захід 3.1.3 Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до безоплатної правової
допомоги (кількість працюючих дистанційних пунктів – 57)
Бюро правової допомоги та Центром у звітному періоді організовано діяльність 53
дистанційних пунктів доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. Вони діють у
центрах зайнятості, управліннях соціального захисту, сільських радах та бібліотеках (з
використанням Skype-зв’язку), територіальних відділеннях центру пробації, структурних
підрозділах місцевих органів влади, територіальних центрах соціального обслуговування,
військовій частині.
Впродовж звітного періоду, відповідно затвердженого графіку, громадяни мали
можливість отримати безоплатну правову допомогу через дистанційні пункти доступу до
БПД шляхом Skype-зв’язку із: Олексіївською, Лозівською сільською радою,
Верхньосамарською, Олександрівською, Бурбулатівською сільськими бібліотеками
Близнюківського району, Парасковіївською, Новопарафіївською та Слобожанською
сільськими бібліотеками Кегичівського району, Іллічівською сільською радою
Барвінківського району, Аполонівською
бібліотекою Сахновщинського району,
Сахновщинською, Барвінківськими центральною районною та дитячою бібліотеками,
Катеринівською, Орільською № 2 бібліотеками Лозівського району, Артільним,
Чернігівським старостинськими округами, Первомайською центральною міською
бібліотекою, Первомайським міськрайонний центром зайнятості, Олексіївською,
Роздольською сільськими бібліотеками Первомайського району, Барвінківським районним
ЦСССДМ, Новопарафіївською сільською радою Кегичівського району, Царедарівським
старостинським округом Лозівської міської ради.
Захід 3.1.5. Публічна презентація результатів діяльності РЦ та підпорядкованих йому
МЦ разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ (запланована
кількість – 1)
26.06.2020 р. начальник відділу «Близнюківське бюро правової допомоги» на черговому
засіданні міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення
презентувала роботу бюро за 2 півріччя 2020 року та озвучила результативні показники
роботи центру з нагоди п’ятиріччя роботи місцевих центрів.

Крім того, результати діяльності центру презентувала директор центру під час виступу на
ТРК «Лозова».
http://lozovarada.gov.ua/televizijni-novini/tsentru-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-lozovii-vypovnylosia-piatrokiv.html?fbclid=IwAR0gtq32cTpHZDAShbR8p6j0QnrCY9iyfxWeUvQO6bth90qzpSfwwTHc9vs
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Відеотрансляція охопила м. Лозова,
Лозівський, Сахновщинський, Близнюківський,
Барвінківський райони, частину Первомайського та Павлоградського районів. Відеопоказ
охопив близько 10 000 чоловік.

Завдання 3.2 Забезпечення реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», відповідно до наказу
Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 №
172/5/10
Захід 3.2.2 Збільшення мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД
(запланована кількість – 2)
Протягом звітного періоду центром укладено угоди про співпрацю з Близнюківським
будинком дитячої та юнацької творчості Близнюківської РДА в Харківській області та
Сахновщинським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Сахновщинської РДА.

Захід 3.3.1 Аналіз карти правових потреб з питань пов'язаних з земельними
правовідносинами
(запланована кількість аналізів – 1)
Центром проведено аналіз карти правових потреб клієнтів центру які зверталися за
отриманням безоплатної правової допомоги протягом звітного періоду, пов’язаних з
земельними правовідносинами.
Також за результатами звернень узагальнено потреби клієнтів, які звертались за
отриманням БВПД.

Захід 3.3.2. Забезпечення надання БППД з питань пов’язаних з земельними
правовідносинами у письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання.
Центром забезпечено надання 17 письмових консультацій по земельним правовідносинам.
Захід 3.3.5. Написання статей з питань земельних правовідносин у довідковоінформаційній платформі
На інформаційно-довідковій платформіправових консультацій "WikiLegalAid"
відредагована, доповнена, викладена у новій редакції та підтримується в актуальному стані
стаття на тему: «Договір міни земельної ділянки»
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Захід 3.3.6. «Проведення правопросвітницьких
правовідносин» (кількість запланованих заходів – 36)

заходів

з

питань

земельних

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 36 заходів.
Первомайський МЦ – 6
Барвінківське бюро правової допомоги – 6
Близнюківське бюро правової допомоги –6
Лозівське бюро правової допомоги – 6
Сахновщинське бюро правової допомоги – 6
Кегичівське бюро правової допомоги – 6, зокрема:
21.05. 2020 року - в онлайн форматі проведено захід спільно з державним реєстратором
Близнюківської селищної ради, завідувачем Близнюківської державної нотаріальної
контори, завідувачами сільських бібліотек-філій. Під час зустрічі обговорено порядок
укладення договору оренди земельної ділянки, істотні умови договору, підстави та порядок
розірвання даного договору, державна реєстрація договору оренди земельної ділянки та
розірвання такого договору, особливості спадкування в разі смерті орендаря (власника
земельної ділянки).

28.05.2020 р. - фахівцем центру з членами громадської організації «Відергебурт»
проведено спілкування в мережі zoom стосовно безоплатної передачі земельної ділянки.
Юристка центру розповіла про розміри земельних ділянок, які передаються громадянам, до
яких органів слід звертатися з клопотанням, які існують терміни розгляду та яким чином
відбувається подальше погодження проекту землеустрою та реєстрація ділянки у
Державному земельному кадастрі.

29.05.2020 р. - з представниками Домаської селищної ради проведено спілкування на тему:
«Визначення розміру орендної плати за землю, порядок та підстави її розгляду». Присутні
дізналися про те, чи може бути збільшена чи зменшена орендна плата та на яких підставах.
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15.06. 2020 року - з колективом філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»
проведено семінар на тему: "Порядок безоплатного отримання у власність земельної ділянки
для
ведення
особистого
селянського
господарства".
Додатково
розглянуто
питання:"Стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг на підставі
судового наказу".

23.06.2020 р. для працівників Публічної бібліотеки Лозівської міської ради Харківської
області фахівцем центру проведено індивідуальне спілкування на тему: «Безоплатна
передача земельної ділянки громадянам із земель державної та комунальної власності». Всі
учасники заходу дізналися, хто може отримати землю, куди, до яких органів слід подавати
відповідне клопотання та які документи долучати до нього, який існує термін розгляду, які
строки розробки проекту землеустрою та інше

.

Захід 3.3.7.Проведення виїздного консультування з питань земельних правовідносин
(кількість запланованих заходів – 18)
Первомайський МЦ – 3
Барвінківське бюро правової допомоги – 3
Близнюківське бюро правової допомоги –3
Лозівське бюро правової допомоги – 3
Сахновщинське бюро правової допомоги – 3
Кегичівське бюро правової допомоги – 3, зокрема:
28.05.2020 р. - відбулося онлайн-консультування на тему: «Порядок розірвання договору
оренди земельної ділянки» із працівниками Лукашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Близнюківської
районної ради Харківської області. Юристка бюро розповіла мешканцям Лукашівської
громади про порядок та підстави розірвання договору оренди земельної ділянки, як
відбувається державна реєстрація розірвання договору оренди земельної ділянки,
особливості спадкування в разі смерті орендаря (власника земельної ділянки).
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25.05.2020 р. – проведено Skype - семінар на тему: "Встановлення меж земельної ділянки" з
працівниками Картамиського сільського будинку культури Харківської області. Під час
бесіди було обговорено порядок отримання дозволу на виділення меж земельної ділянки в
натурі, проведення всіх необхідних геокадастрових робіт зі встановлення межових знаків на
місцевості
та
погодження
вказаної
технічної
документації
з
власниками суміжних земельних ділянок.

26.06.2020 р. для працівників Катеринівського старостинського округу проведено семінар на
тему: «Порядок отримання земельної ділянки».

26.06.2020 р. – в режимі Skype-звязку з працівниками Орільської селищної ради проведено
семінар на тему: «Порядок визначення меж земельної ділянки».

43

10. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною
Захід 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.
30.04.020 р. - толерантність є нормою сучасного світу. Це поблажливість або потурання, мистецтво
жити у світі різних людей та ідей, висловлювати свою точку зору, але при цьому не порушувати
права та свободу інших людей, в тому числі дітей.
Саме про ці поняття говорили Кушнір Анастасія та Юрий Чумак, фахівці Первомайського та
Чугуївського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги які разом з
учнями шкіл м. Лозова та м. Чугуєва переглянули стрічку з репертуару Docu/Space "Карла і Нордал".
Стрічка виявилася цікавою тим, що розповідала про життя дівчинки, яка мала старшого брата з
затримкою у розвитку, але не зважаючи на це проявляла любов і турботу до нього. Всі бажаючі
висловилися про свої відчуття після перегляду фільму.

4.1.2. Розробка пропозицій змін до штатного розпису, з урахуванням навантаження
та подання його на затвердження (за потреби):
Зміни до штатного розпису не вносились.
Захід 4.1.4 Організація та участь у засіданнях Керівної ради. (запланована кількість
засідань – 1).
18.06.2020 р. - директор центру взяла участь у засіданні Керівної ради, яка відбулась у
Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та
Харківській областях.
Захід 4.1.6. Проведення робочих нарад, навчань у різних формах, в т. ч. внутрішніх
навчань відповідно до потреб, анкетування працівників центру з питань організації
роботи, проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань з метою
прийняття управлінських рішень (кількість запланованих заходів – 3)
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06.04.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Безпечний режим роботи працівників центру в умовах
карантину».
10.04.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру на тему: «Робота
центру в умовах карантину».
13.04.2020 р. – проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Дотримання правил етичної поведінки працівниками центру».
27.04.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Безпечний режим роботи працівників центру в умовах
карантину».
04.05.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Режим роботи працівників центру в умовах карантину».
12.05.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Проблемні питання роботи працівників центру в умовах
карантину».
13.05.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Результати моніторингу відділів бюро правової допомоги
Первомайського МЦ з надання БВПД».
15.05.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Режим роботи центру в умовах карантину».
25.05.2020 р. – проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Режим роботи працівників центру в умовах карантину.
Проблемні питання в роботі центру».
09.06.2020 р. - проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі
zoom-конференції на тему: «Режим роботи працівників центру в умовах карантину.
Проблемні питання в роботі центру».
Всього на виконання п. плану 4.1.6.проведено 10 робочих нарад.
Захід 4.1.7. 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) (запланована кількість навчань – 1)
29.04.2020 року проведено внутрішнє навчання на тему: «Процесуальні строки під
час карантину. Проведення контролю та повної перевірки декларацій. Новели
законодавства».
29.05.2020 р. – проведено внутрішнє навчання на тему: «Внесення змін до Податкового
кодексу України».
26.06.2020 р. - проведено внутрішнє навчання на тему: «Актуальні позасудові способи
вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової допомоги».
Всього на виконання п. 4.1.7. плану проведено 3 навчання.
Завдання 4.3 Спрощений доступ до безоплатної правової допомоги, розвиток системи
БПД
Захід 4.3.2. Пошук нових точок доступу до БПД, шляхом укладання договорів про
співпрацю (планова кількість -1).
Укладено угоду про співпрацю між Первомайським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та Публічною бібліотекою Лозівської міської ради
Харківської області.
Завдання 4.4. Розвиток аналітичної складової для підвищення
суб’єктами права на безоплатну правову допомогу, а також
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взаємодії з
ефективності

впровадження механізмів реалізації пріоритетних напрямів надання безоплатної
правової допомоги цільовим категоріям
Захід 4.4.2. Аналіз кількості виплачених коштів адвокатам за надання БВПД
(запланована кількість аналізів – 1)
Опрацювання актів-розрахунків від адвокатів здійснюється по мірі їх надходження до
Центру. Оплата актів здійснюється один раз на місяць, відповідно до наявності коштів на
КПКВК 3603030.
У період з 01.04.2020 р. по 30.06.2020 р. центром прийнято 13 актів-розрахунків адвокатів за
дорученнями, виданими центром на суму 47165,82 грн.
Станом на 30.06.2020 року оплачено 8 актів-розрахунків адвокатів, які надають БВПД на суму
25136,00 грн.
Заборгованість по оплаті винагороди адвокатам, станом на 30.06.2020 року, становить
22029,82 грн.
Випадків відмов адвокатів, з якими укладено контракти, від прийняття доручень центру
протягом звітного періоду, які б стали наслідком несвоєчасного надання БВПД — не було.
У звітному періоді обґрунтованих скарг на адвокатів до центру не надходило.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року Первомайським місцевим центром з
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було
зареєстровано 1377 звернень клієнтів, з них 1300 особам було надано правову консультацію,
77 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнтів було перенаправлено до
інших провайдерів надання БПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 75 рішень про
надання БВПД , з них видано 12 доручень адвокатам, винесено 63 накази про призначення
працівника Центру для надання БВПД (представництво клієнта в суді або складення
процесуальних документів), прийнято актів-розрахунків від адвокатів - 13. Винесено 1 наказ
про відмову в наданні БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів:
№
з/п

1
2
3
4

Найменування відділу
МЦ
Відділ правової
інформації та
консультацій
Відділ «Кегичівське
бюро»
Відділ «Барвінківське
бюро»
Відділ «Близнюківське
бюро»

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

406

367

39

0

189

184

5

0

123

116

7

0

126

121

5

0

5

Відділ «Лозівське бюро»

327

313

14

0

6

Відділ «Сахновщинське
бюро»

206

199

7

0

Разом по МЦ

1377

1300

77

0

Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:
Адміністративне право

68

5%
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Адміністравне
правопорушення
Житлове право
Земельне право
Кримінальне право
Кримінальний процес
Пенсійне право
Податкове право
Сімейне право
Спадкове право
Трудове право
Цивільне право
Цивільний процес
Соціальне забезпечення
Виконання
судових
рішень
Інші питання

27

2%

134
28
7
20
77
36
192
106
117
191
133
74
51

10 %
2%
1%
1%
6%
3%
14 %
8%
8%
14%
10%
5%
4%

116

8%

Серед категорії «інші питання» (всього 116 звернень) питаннями є: з конституційного
права - 78 (5,6 %); з військового права – 6 (0,4 %), медичне право – 4 (0,3 %), неправові
питання – 23 (1,7%), з міграційного права – 1 (0,07 %), виборче – 1 (0, 07 %), інше – 3 (1,6 %).
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід особи не
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 46 (61 %), особам з інвалідністю – 10
(13 %), ветеранам війни - 13 (17 %); внутрішньо переміщеним особам – 4 (5%); особи, які
постраждали від домашнього насильства – 2 (3%).
Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний
період було:
Здійснено 21 прийом у мобільних пунктах, з них 5 виїздів до старостинських округів
та сільських/селищних рад, а 16 прийомів здійснено за допомогою Skype та Viber- зв’язку.
та забезпечено діяльність 53 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 95
осіб, з яких:
- 29 осіб - під час роботи мобільних консультаційних пунктів надано правові
роз’яснення, консультації.
- 66 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень під час
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.
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 35 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та з 5
організаціями налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
 опрацьовано 13 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 проведено 187 правопросвітницьких заходи;
 розміщено у ЗМІ 166 матеріали з питань захисту прав людини;
 надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі
бюро

№
з/п

Найменування МЦ та
Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осі
б, що
отримали
правову
допомогу(в
т.ч.
адресна
допомога)

1

Разом по МЦ, в т. ч.:

21/29

53/ 66

7/34

187

5

2

Первомайський МЦ

4/4

11/13

1

31

3

3

Відділ «Барвінківське
БПД»

3/3

6/4

0

26

0

4

Відділ «Близнюківське
БПД»

3/4

9/7

2

31

1

5

Відділ «Кегичівське БПД»

3/3

10/17

1

31

0

6

Відділ «Лозівське БПД»

4/8

8/8

1

33

0

7

Відділ «Сахновщинське
БПД»

4/7

9/17

2

35

1

Кількість
діючих
дистанційни
х пунктів
(включаючи
скайп зв’язок)/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС, яким
надано
методичну
допомогу та
установ провайдерів
БПД, з
якими
налагоджено
співпрацю

Кількість
проведених
правопросвітниць
ких заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронни
х сервісів
МЮ
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