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ІНФОРМАЦІЙНА 

ДОВІДКА 
щодо виконання Первомайським місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги   

річного  плану діяльності на 2020 рік 

                                                               у  ІІІ 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 1.2: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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ВСТУП 

 

Діяльність центру охоплює 6 (шість) районів області : 

 

м. Лозова та Лозівський район  90,0  тис. осіб  1410  км²  

м. Первомайський та Первомайський район  43,7  тис. осіб  1200  км²  

Близнюківський район  17,6  тис. осіб  1380  км²  

Барвінківський район  19,8  тис. осіб 1365  км²  

Сахновщинський район  20,0  тис. осіб 1170  км²  

Кегичівський район  20,2  тис. осіб 780  км²  

ВСЬОГО  211,3  тис. осіб  7305  км²  

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

17,5 %  23 %  

 

17,5%

82,5%
Співвідношення кількості населення в районах обслуговувння 

Первомайського МЦ  з надання БВПД до загальної кількості населення 
Харківської області (без урахування м. Харків)

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

 

[1.]  ОБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО 

БПД. 
 

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 ІІІ 

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 ІІІ 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 

цілому, сприяє як підвищенню правової освіти населення так і постійному поширенню 

інформації про платформу. 

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». 
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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 40 заходів з них 

3 складають відеоконсультації. Загальна кількість осіб, охоплених під час проведення 

правопросвітницьких заходів - 406, відеоконсультації переглянуло 1914 + осіб.    
Первомайський МЦ – 8 

Барвінківське бюро правової допомоги – 6 

Близнюківське бюро правової допомоги – 6 

Лозівське бюро правової допомоги – 6 

Сахновщинське бюро правової допомоги – 7 

Кегичівське бюро  правової допомоги – 7, зокрема: 

 

14.07.2020 р. – проведено семінар на тему: 

«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на робочому місці» для працівників 

управління соціального захисту населення 

Близнюківської РДА. В ході зустрічі присутнім 

повідомили про те, що законодавство України 

встановлює обов’язок дотримуватись рівності 

трудових прав громадян. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема 

порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав 

працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі та ін..  
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03.07.2020 року - спільно з Первомайською філією  ДУ 

"Центр пробації" в Харківській області та Первомайським 

міським ЦСССДМ  було проведено круглий стіл з нагоди 

відзначення  5-ї річниці створення системи БВПД.  В ході 

бесіди обговорювалися питання роботи Бюро правової 

допомоги, порядку надання БВПД різним категоріям 

громадян, підбито підсумки роботи Бюро.  

 

 

 

 

 

 

 

06.07. 2020 року - в Кегичівській селищній раді 

проведено семінар "Забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на робочому місці". 

Присутнім повідомили про те, що в Україні, зокрема, 

заборонена дискримінація за ознакою статі та гендерної 

належності. Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні 

права та можливості у працевлаштуванні, просуванні 

по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.  

 

05.08.2020 року - з працівниками КПП "Кегичівка 

Сервіс Плюс" спілкувалися на тему: "Зміни в 

виборчому законодавстві. Обговорено виключення 

вимоги документального підтвердження фактичного 

місця проживання виборця. Тепер у заяві про зміну 

місця голосування треба вказати лише адресу житла, за 

якою виборець проживає та яку просить визначити 

його новою виборчою адресою. 

 

 

17.09.2020 року в приміщенні Кінненської сільської 

білотеки-філії проведено захід на тему: «Чи має 

значення національність? Про недискримінацію 

ромів».Присутнім нагадали про те, що всі громадяни 

України є рівними перед законом, ніхто не має права 

зазнавати нелюдського до себе ставлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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02.09.2020 р. - для працівників відділу з питань надання 

адміністративних послуг та державної реєстрації 

Сахновщинської РДА проведено семінар на тему: «Зміни у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб». 

 

04.09.2020 р. – на сторіці 

Фейсбук центру 

опубліковано 

відеоконсультацію начальника відділу "Сахновщинське бюро 

правової допомоги" Первомайського МЦ Людмили Клімової 

про продаж орендної ділянки, відданої в оренду іншій особі,а 

не орендодовцю та хто має переважне право на її придбання. 

Кількість переглядів – 432.  

 

 

 

 

11.09.2020 р. – на офіційній сторінці центру в Фейсбук 

опубліковано вiдеоконсультацiю начальника вiддiлу 

"Сахновщинське бюро правовoї допомоги" Первомайського 

МЦ Людмили Клiмової щодо заборони спалювання побутових 

вiдходiв на територiї домоволодiння. 1300 переглядів.  

 

 

 

 

16.09.2020 р. - на офіційній сторінці центру в Фейсбук 

опубліковано вiдеоконсультацiю 

начальника вiддiлу "Сахновщинське бюро 

правовoї допомоги" Первомайського МЦ 

Людмили Клiмової онлайн  консультація на 

тему: «Правовий статус лісосмуг». Кількість 

переглядів – 182. 

 

 

 

10.09 2020  року - проведено семінар на тему: «Захист 

прав учасників АТО та їх сімей»  для працівників 

Близнюківського військомату. Під час зустрічі 

обговорювались актуальні питання соціального захисту 

учасників АТО та їх сімей. Окрему увагу приділили 

розгляду питань щодо правомірності нарахування 

виплати до 5 травня та відшкодування коштів за 

невикористану відпустку. 
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15.09.2020 року - в режимі скайп - звязку з 

Первомайською філією ХОЦЗ було проведено семінар 

для безробітних на тему: "Трудовий договір та його 

відмінність від договорів  ЦПХ" Обговорювалися 

положення законодавства щодо порядку укладення 

трудових договорів в тому числі з фізичними особами 

- підприємцями, окремо приділено увагу укладенню 

цивільно - правових договорів, та їх відмінності від 

трудових договорів.  

 

 

27.08.2020 з колективом Новопарафіївської сільської 

ради проведено лекцію на тему: "Зміни в земельному 

законодавстві". Присутні ознайомлені із змінами, які були 

внесені до ЗУ "Про оренду землі" та Земельного кодексу 

України щодо  порядку поновлення договору оренди земельної 

ділянки 

 

 

08.09.2020 - Кегичівськка філія 

ХОЦЗ лекція на тему: "Зміни у виборчому 

законодавстві".Присутні ознайомлені з основними змінами в 

виборчому законодавстві, зокрема з порядком зміни адреси для 

голосування. 

 

 

 

 

26.08. 2020 року з особами, перебувають на обліку 

в в Барвінківській районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості проведено семінар на тему: "Практичні 

рекомендації громадянам при виїзді за кордон" 

 

 

 

07.09. 2020 року з  колективом УСЗН Барвінківської РДА 

Харківської області проведено плановий семінар 

на тему: "Стягнення аліментів на дитину у разі виїзду одного 

з батьків для постійного проживання за кордоном".  

 

 

 

22.09.2020 року з колективом Барвінківської ЦБС 

проведено  семінар на тему: «Виїзд дитини за кордон, у тому 

числі без згоди одного з батьків»  
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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: «Право на спадкування 

співмешканця», «Все про прописку», «Захист трудових прав вагітних жінок і молодих мам», 

«Публічна  інформація», «Утримання другого з подружжя у разі його непрацездатності», 

««Встановлення меж земельної ділянки», «Обмежувальний припис. Підстави та порядок 

звернення», «Порядок усиновлення дітей», «Підстави та порядок звернення до кіберполіції», 

«Лікарська таємниця: поняття, порядок розголошення», «Місцеві вибори 2020: як змінити адресу 

голосування», «Службові житлові приміщення: поняття, порядок надання», «Зміна прізвища та 

документів після одруження», «Відшкодування шкоди завданої залиттям квартири», 

««Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами», «Виборчі права внутрішньо 

переміщених осіб», «Види спадкування», «Як уберегтись від недобросовісних дій колекторів». 
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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 18 буклетів, кількість розповсюджень 40. 

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 приміщенні Жіночої 

консультації Лозівської міської лікарні, Великобучківської сільської ради Сахновщинського району, 

Близнюківському РЦССДМ, Службі у справах дітей Близнюківської РДА, в страховій компанії УПСК, 

в приміщенні Орільської селищної ради, в приміщенні Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) ЛРДА (смт. Орілька), бібліотеці с. Дубові гряди та 

Катеринівському ліцею, УПСЗН Лозівської міськради Харківської області, приміщенні ЛУКІМ, в 

приміщенні Близнюківського територіального центру соціального обслуговування громадян (надання 

соціальних послуг), в Роківській сільській раді Кегичівського району. 
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Всього на виконання п. 1.1.4 розміщено рекламу в 13 громадських місцях та організаціях.  

 
 

01.07.2020 р. на сайті Лозівської міської ради Харківської області опубліковано  сюжет ТРК 

«Лозова» з нагоди 5-річчя утворення місцевих центрів.. 
http://lozovarada.gov.ua/televizijni-novini/tsentru-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-lozovii-vypovnylosia-

piat-rokiv.html?fbclid=IwAR0gtq32cTpHZDAShbR8p6j0QnrCY9iyfxWeUvQO6bth90qzpSfwwTHc9vs 

 

01.07.2020 р. на сторінці в Фейсбук ТРК «Лозова» опубліковано інформацію про 5-тиріччя 

центру  
https://www.facebook.com/trklozova/posts/2346822252285488 

 

01.07.2020 р. на сторінці в Фейсбук спільноти «Лозова-інформ» опубліковано відео з нагоди 

відзначення 5 річчя системи БПД.  

     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.   
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https://www.facebook.com/groups/1183249888466203/permalink/2082917285166121 

 

01.07.2020 р. - на сайті Первомайської районої державної адміністрації  опубліковано 

відеоролик: «Безпека на воді» 
http://pervomaysk.mk.gov.ua/ua/1509457274/ 

 

06.07.2020 р. – на сайті Первомайської районої державної адміністрації  опубліковано 

відеоролик: «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину» 
http://pervomaysk.mk.gov.ua/ua/1509457274/ 

 

12.08.2020 р. на сайті 05745.ua опубліковано інформацію : «Лозовчанам на замтку: как 

получить бесплатную правовую помощь в смартфоне»  та опубліковано відео з цієї тематики. 

https://www.05745.com.ua/news/2847553/lozovcanam-na-zametku-kak-polucit-besplatnuu-

pravovuu-pomos-v-smartfone 

 

  Всього на виконання п.п. 1.1.5 Плану у звітному періоді транслювалося 6 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): 

 

Двічі на місяць продовжує функціонувати постійна рубрика «Поради юриста» в ефірі 

Лозівської радіокомпанії. В ній було озвучено 6 наступних тем:  

 

1. 17.07.2020 р. – «Право на аліменти під час вагітності дружини» 

https://drive.google.com/file/d/1RhhflfyBSiYaTVFD3NgRr_BnA6Wb_X7Y/view?usp=sharing 

 

2. 10.09.2020 р. -  "Договір про припинення права на аліменти" 

https://drive.google.com/file/d/1o_PrHv46KbTaifI62cJQ9qpcxs8__KFK/view?usp=sharing 
 

3. 17.09.2020 р.  - «Договір про припинення права на аліменти» 

https://drive.google.com/file/d/1jTTOSSEk29twvxfrjZXpw4vFxl5qJcC1/view?usp=sharing 

 

4.17.09.2020 р. - "Безоплатна правова допомога у смартфоні" 

https://drive.google.com/file/d/1hEnPd9-EvcNDH3YihSDn5RTX9ZrUiR6F/view?usp=sharing 

 

5. 25.09.2020 р. – «Рівні можливості жінок і чоловіків в Україні» 

https://drive.google.com/file/d/1KDIS_4Hv_DGYundZoaA_eKlM5M7XvDGI/view?usp=sharing 

 

6. 29.09.2020 р. - "Земельний податок на землю" в рубриці "Поради юриста" 

https://drive.google.com/file/d/1MulqlCWJBKANXoqQbrcWWP_fW3IZA5Py/view?usp=sharing 

 

Крім того, 21.07.2020 на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації 

опубліковано статтю: «Як отримати тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів?»  

https://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7286:l-

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

 

22.07.2020 р.- на сайті Близнюківської районної державної адміністрації опубліковано статю: 

“Право на аліменти вагітній дружині” 

http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/77046 

 

22.07.2020 р. - сайт Первомайської РДА стаття на тему: “Поділ спільно набутого майна” 

https://drive.google.com/file/d/1o_PrHv46KbTaifI62cJQ9qpcxs8__KFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEnPd9-EvcNDH3YihSDn5RTX9ZrUiR6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDIS_4Hv_DGYundZoaA_eKlM5M7XvDGI/view?usp=sharing
https://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7286:l-r&catid=219:c-&Itemid=240
https://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7286:l-r&catid=219:c-&Itemid=240
http://bliznuki-rda.kh.gov.ua/news/34/77046
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http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7055%3A2020-

07-22-12-17-30&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk  

 

25.07.2020 р. в газеті «Нове життя» опубліковано статтю: «Як правильно давати гроші в борг» 

https://drive.google.com/file/d/1J-9hHXQb8lhnEYtaAisDDAhLTLSUIzOm/view?usp=sharing 

 

28.07.2020 р. - сайт Барвінківської РДА стаття: «Порядок вїзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї громадян України» 

http://barvinkove-rda.gov.ua/ogol%20pruem.htm 

 

 
28.07.2020 р. - сайт Барвінківської РДА стаття: «Порядок вїзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї громадян України» 

http://barvinkove-rda.gov.ua/ogol%20pruem.htm 

 

28.07.2020 р. - сайт Кегичівської РДА  Стаття «Встановлення меж земельної ділянки» 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4485-vstanovlennya-mezh-zemelnoji-

dilyanki 

 

28.07.2020 р.- сайт Кегичівської селищної ради стаття «Безоплатна правова допомога в 

мобільному додатку» 

http://kegich-rada.com.ua/index.php/novyny/153-bezoplatna-pravova-dopomoga 

 

30.07.2020 р. в ефірі ТРК «Лозова» озвучено інформацію на тему: «Протидія торгівлі людьми»   

https://drive.google.com/file/d/1Uj2Mn0A4EYlb8g06ha4I21MXZ4Rw8ao6/view?usp=sharing 

 

06.08.2020 р. - на сайті Близнюківської районної ради опубліковано статю: “Порядок 

призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів” 

https://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/11-55-21-06-08-2020/ 

 

14.08.2020 р. на сайті Лозівської РДА  опубліковано статтю: “Як проголосувати на місцевих 

виборах. Якщо у вас немає зареєстрованого місця проживання?” 

http://lozovarda.kh.gov.ua/news/299/77672 

 

18.08.2020 р.-  сайт Кегичіввської РДА «Відповідальність ФОП усім своїм майном» 

http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7055%3A2020-07-22-12-17-30&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://pervomaisk-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7055%3A2020-07-22-12-17-30&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=uk
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4485-vstanovlennya-mezh-zemelnoji-dilyanki
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4485-vstanovlennya-mezh-zemelnoji-dilyanki
http://kegich-rada.com.ua/index.php/novyny/153-bezoplatna-pravova-dopomoga
https://bliznjuki-rayrada.gov.ua/news/11-55-21-06-08-2020/
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http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4680-vidpovidalnist-fop-usim-svojim-

majnom 

 

18.08.2020р. – Сахновщинська селищна рада  стаття на тему: «Рівні можливості чоловіків та 

жінок» 

http://sahnovschina.rada.org.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-08-12-19-14-04-2020/ 

 

19.08.2020 року на сайті Лозівської міської ради Харківської області опубліковано статтю: 

“Про юридичні нюанси “будиночку в селі”. 

https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html 

14.08.2020 р. – в газеті «Пенсійний кур’єр» опубліковано статтю на тему: «Як придбати 

додатковий стаж для отримання пенсії?» 

https://drive.google.com/file/d/15VMXPO8_O8EAOKmB60Lm0z5mRZrlR0AG/view?usp=sharin

g 

 
14.08.2020 р. – в газеті «Пенсійний кур’єр» опубліковано статтю на тему: «Порядок розірвання 

шлюбу при наявності повнолітніх дітей» 

https://drive.google.com/file/d/1ARkBg3V33EJYaK0ntfBQTZz32BBlUKiY/view?usp=sharing 

 
18.08.2020 року в газеті «Слобідський край»  опубліковано статтю: «Отримання допомоги на 

дітей: кому можуть відмовити». 

https://drive.google.com/file/d/1BtSBZB6IQCmnoJVIuqEvilsz1JrzQSdJ/view?usp=sharing 

 

http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4680-vidpovidalnist-fop-usim-svojim-majnom
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/index.php/novyny/4680-vidpovidalnist-fop-usim-svojim-majnom
http://sahnovschina.rada.org.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-08-12-19-14-04-2020/
https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html
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18.08.2020 року в газеті «Слобідський край» опубліковано статтю: «Право на спадок та 

цивільний шлюб». 

https://drive.google.com/file/d/1BtSBZB6IQCmnoJVIuqEvilsz1JrzQSdJ/view?usp=sharing 

 

 
26.08.2020 року в  газеті Північно-Східний вісник пенітенціарії опубліковано статтю: «Права 

осб, які здійснюють постіний догляд за особами, які його потребують  

https://drive.google.com/file/d/1dKjwtXNuz-tpthogRZcRSnib4F_0iQOp/view?usp=sharing 

 

09.09.2020 р. на сайті Лозівської РДА опубліковано статтю: «Тварини у законі: про 

відповідальність за жорстокість». 
http://lozova-rda.kh.gov.ua/news/299/78527 

14.09.2020 року на сайті Лозівської міської ради Харківської області опубліковано інформацію 

на тему: «Тварини у законі: про відповідальність за жорстокість». 

https://lozovarada.gov.ua/nbxpd.html 
 

16.09.2020 р. – на сайті Сахновщинської РДА опубліковано інформацію на тему: «Придбання стахового 

стажу для виходу на пенсію» 
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http://sahnov-

rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=219&Itemid=240 

 

Всього на виконання пункту плану розміщено 99 одиниць ,  

 разом з 1.1.5- 105 одиниць 

 

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): 

 

 

 

06.07.2020 року - в приміщенні Первомайської філії  ДУ 

"Центр пробації" в Харківській області було проведено 

семінар на тему: "Порядок надлання послуг системи БВПД 

особам, які перебувають на обліку в службі Пробації".  В 

ході бесіди обговорювалися питання роботи Бюро правової 

допомоги, порядку надання БВПД різним категоріям 

громадян, повідомлено про перелік документів, які 

необхідно надати для отримання послуг з БВПД 
 

14.07.2020 р. в приміщенні Лозівського 

Лозівського МРВ філії ДУ «Центр пробації в 

Харківській області» відбувся семінар для 

працівників та осіб, які перебувають на обліку на 

тему: «Забезпечення прав на отримання БПД 

представників ромської національної 

меншини». 

 
 

 

17.07.2020 р. – для працівників та осіб, які перебувають 

на обліку в Кегичівській філії ДУ «Центр пробації» 

проведено бесіду на тему «Формування навичок 

правомірної поведінки». Присутнім розповіли про види  

відповідальності за порушення закону, важливість 

формування та дотримання правомірної поведінки. 

 

 

 

03.08.2020 р. фахівцем центру 

в приміщенні Лозівського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Харківській області проведено семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в установі на тему: «Як розпізнати аферистів: мобільні 

шахрайства».  
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21.07.2020 року - спільно з інспектором 

Близнюківського районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» в Харківській області для осіб, які 

перебувають на обліку проведено бесіду на тему: 

«Права осіб, які здійснюють постійний догляд за 

особами, які його потребують».   

 

 

 

04.08.2020 р. - Близнюківський РС філії ДУ Центр 

пробації в Харківській області, бесіда на тему: ««Ми 

всі українці. Ні- дискримінації  ромської національної 

меншини». Присутні дізналися про те. Що всі люди 

рівні, не залежно від національності, кольору шкіри та 

мають право на безоплатну правову допомогу від 

держави.  

  

21.07.2020 року - для осіб, що перебувають на обліку в 

Сахновщинському РС з питань пробації прочитано лекцію на тему: 

«Насильство в сім’ї та жорстоке поводження з дітьми: 

поняття, причини та наслідки». 

Учасникам заходу роз’яснено основні правові та соціальні аспекти 

домашнього насильства, окремо зупинилися на питаннях дій осіб, 

які стали суб’єктами насилля у сім’ї. Зокрема, звернень до органів 

поліції, ставлячи їх до відома про факти насилля та написання з 

цього приводу письмових заяв щодо притягнення осіб, які скоїли 

насильницькі дії до відповідальності, звернень до медичних 

працівників для фіксації свого психічного та фізичного стану.  

  

18.08.2020 року в Сахновщинському  районному секторі 

з питань пробації проведено тематичну зустріч з особами, 

які перебувають на обліку в установі на тему: 

“Виборчі  права  засуджених”. 

Присутнім повідомили, що вибори – це волевиявлення 

народу як суверенного верховного суб’єкта влади та 

опитування громадської думки.  

 

 

 

 

31.07.2020 року з особою, що перебуває на обліку 

в Барвінківському районному секторі ДУ «Центр пробації», 

проведено планову бесіду на тему: Звернення до суду: позовне 

провадження у цивільному процесі», додатково разяснено порядок 

отримання безоплатної правової допомоги. 
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05.08.2020 року - в приміщенні Первомайської 

міськрайонного відділу філії  ДУ "Центр пробації" в 

Харківській області проведено семінар на тему: "Порядок 

надлання послуг системи БВПД особам, які перебувають на 

обліку в службі Пробації".  В ході бесіди 

обговорювалися питання роботи Бюро правової допомоги, 

порядку надання БВПД різним категоріям громадян, 

повідомлено про перелік документів, які необхідно надати 

для отримання послуг з БВПД 

 

 

11.08.2020 - в Кегичівській філії ДУ "Центр пробації" в 

Харківській області з особами, що перебувають на обліку 

проведено семінар на тему: "Ні дискримінації ромських 

меншин». 

 

 

 

 

 

 

07.09.2020 року – для осіб, які перебувають на обліку в 

Лозівському МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Харківській 

області проведено семінар на тему: «Порядок надання БПД». 

Присутнім розповіли про види БПД, категорії осіб, які мають 

право на її отримання. 

 

 

 

 

 

01.09. 2020  року  - проведено бесіду на тему: «Порядок призначення 

субсидії»   для осіб, які перебувають на обліку у Близнюківському РФ філії 

ДУ «»Центр пробації» в Харківській області. Під час зустрічі юристка бюро 

розповіла присутнім порядок отримання субсидії, зокрема де потрібно 

звернутися та,  які документи подати аби отримати субсидію. 

 

 

 

 

 

04.09. 2020 року з особою, що 

перебуває на обліку в Барвінківському РС філії ДУ "Центр 

пробації" в Харківській області проведено планову бесіду з 

особою, що перебуває на обліку на тему «Протидія 

упередженому ставленню до осіб, які належать до 

ромської національної меншини». 
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08.09. 2020 року в Близнюківському  районному секторі філії 

ДУ «Центр пробації» відбулась зустріч-інформування на тему: 

«Відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчиненні кримінального правопорушення» за участі 

начальника Близнюківського РС та головного спеціалісті ССД 

Близнюківської РДА Сафонової Н.М. Під час зустрічі 

обговорювали, що наразі діє пілотний проєкт «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні злочину».  

 

08.09.2020 -  в приміщенні Кегичівської філії ДУ "Центр 

пробації" проведено семінар на тему: "Порядок захисту прав 

споживачів комунальних послуг", під час якого надана 

інформація про порядок захисту прав споживачів під час 

надання, оплати та стягнення заьоргованості по 

комунальним платежам, приведені приклади з судової 

практики. 

 

 

 

 
 

10.09.2020 року -  за допомогою зум - конференції спільно з 

працівниками Первомайського  міськрайонного відділу філії 

Державної установи "Центр пробації" в Харківській області було 

проведено індивідуальні бесіди з особами, які відбувають 

покарання в Первомайській виправній колонії № 117 на тему: 

"Порядок застосування амністії". В ході бесіди обговорювалися 

питання відбування покарання та  порядок застосування 

законодавства про амністію. 

 

 

 15.09.2020  - для осіб що перебувають на обліку в секторі з питань 

пробації проведено  правове інформування на тему: «Строк дії 

паспорта громадянина України». Присутнім роз’яснено строк дії 

паспорта громадянина України у формі пластикової картки та 

роз’яснено щодо порядок обміну паспорта українця у формі 

книжечки. 

 
 

 

Всього на виконання п. 1.1.7 здійснено заходів – 20. 

Первомайський МЦ - 3 

Барвінківське бюро  правової допомоги – 3 

Близнюківське бюро правової допомоги  – 4 

Лозівське бюро правової допомоги – 3 

Сахновщинське бюро правової допомоги  – 4 

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

соціальної психологічної реабілітації дітей (кількість запланованих заходів – 44): 

зокрема 

01.07.2020 р. в приміщенні Лозівського міського центру молоді з дітьми проведено гру «Ліза 

та її друзі подорожують світом». Учасники поринули в захопливі мандрівки світом, де вони 

відповідали на правові питання, прямуючи від одного континенту до іншого і потрапляючи в 

різноманітні складі ситуації.  

   

03.07.2020 р. – в приміщенні КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» для працівників закладу провели 

семінар на тему: «Встановлення факту родинних 

відносин». Присутні дізналися про те яким чином в 

суді вирішуються подібні спірні питаня, які документи 

необхідно зібрати для того, щоб позовна заява, яка 

буде подана до суду отримала позитивне рішення. 

08.07.2020 -  спільно з 

працівниками 

Первомайського 

відділу ДУ "Центр Пробації" та представниками 

Первомайського відділу ГУ НП в Харківській області для 

учнів  Первомайського ліцею № 5 проведено семінар на тему 

"Права дітей" в ході якого обговорювалися основоположні 

права дітей закріплені в Конституції України  та Міжнародних 

нормативно - правових актах. 

 

 

 

03.07. 2020 року - з колективом Барвінківський ДНЗ № 1 

(ясла - садок) «Промінець» проведено плановий захід на 

тему: «Оскарження дій державних виконавців», в заході 

прийняли участь 15 працівників ДНЗ № 1, надано 

відповідь на всі поставлені питання.  

 

 

29.07.2020 - для учнів  Первомайського ліцею № 2 проведено 

семінар на тему "Права дітей" в ході якого обговорювалися 

основоположні права дітей закріплені в Конституції 

України та Міжнародних нормативно - правових актах. 
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23.07.2020року - спільно з начальником служби у 

справах дітей Кегичівської РДА та працівника 

Кегичівського відділення поліції провели виховний 

правопросвітницький захід з  батьками та вихованцями 

двох будинків сімейного типу смт. Кегичівка. Малеча 

ознайомлена з правилами поведінки на дорогах, 

правилами електробезпеки, поводження з 

вибухонебезпечними предметами, правилами поведінки 

на воді, правилами протипожежної безпеки, правилами 

культури поведінки в громадських місцях.  

   

30.07.2020 р.-  в приміщенні Близнюківського РЦССДМ  

з працівниками закладу проведено круглий стіл на тему: 

«Ні – торгівлі людьми». Було проведено обговорення 

проблеми торгівлі людьми в суспільстві, причини та 

шляхи запобігання. 

 

 

 

24.07.2020 року з коллективом Барвінківського 

районного центру соціальних служб для сімї дітей 

та молоді проведено плановий семінар на 

тему «Правове регулювання протидії торгівлі 

людьми»,  учасникам заходу надано відповідь на 

поставлені питання. 

 

30.07.2020 року з працівниками ДНЗ 

(ясла - садок № 3) "Золотий ключик" 

проведено семінар на тему: "Окарження рішень державного 

(приватного) виконавця". Присутнім повідомили в яких випадках 

це можна зробити, до яких органів слід писати заяву та які 

документи необхідно долучати в данному випадку.  

 

 

 

31.08.2020 року – в приміщенні Лозівського центру 

молоді проведена гра «Переселенська 

блуканина». Малеча блукала заплутаними 

коридорами гри, повертаталася знову на старт, 

пропускала ходи, але вперто прямувала до фінішу.  

 

 

 

 

 

10.09.2020 р. – з учнями Комунального закладу 

«Садовський ліцей» проведено гру  

«Переселенська блуканина».  Діти в ігровому полі змогли 

відчути всю важкість життя переселенців, вони пропускали 

ходи, поверталися на початок гри, але ціленаправлено, все 

одно, крокували до фінішу. 

 

 

 



22 
 

02.09.2020 проведено лекцію до Дня знань  на тему « Права 

дітей з інвалідністю у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних  закладах» в КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Кегичівської районної ради. Під час заходу  . Крім того, було 

обговорено необхідність в подальшому проведення  заходів, 

спрямоваихі на забезпечення оптимального функціонування 

цілісної системи захисту прав дітей, організацію їх 

морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшенню 

соціальної підтримки. 

 

17.09.2020 р. – в приміщенні Острівщинської філії КЗ 

«Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради 

Харківської області проведено семінар на тему: 

«Позбавлення батьківських прав. Підстави та порядок» з 

педколективом.  

 

 

 

 

17.09.2020 р – з працівниками Острівщинського ДНЗ (ясла-садок) 

Бурбулатівської сільської  ради Харківської області проведено 

семінар на тему: «Право дитини на утримання». Присутнім розповіли 

про порядок та підстави стягнення аліментів.  

 

 

 

 

 

02.09. 2020 року з колективом Барвінківського районного центру соціальних служб для сімї, 

дітей та молоді проведено семінар на тему: "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування". 

 

 

09.09.2020 р. - круглий стіл на тему: 

«Відновне правосуддя для 

неповнолітніх, які є підозрюваними 

у вчинені кримінального 

правопорушення» на якому 

відбулося обговорення «Програми 

відновлення для неповнолітніх, які 

є підозрюваними у вчиненні злочину», ознайомлення з досвідом 

регіонів, які задіяні в пілотному проекті в якому взяли участь 

представники представники РЦСССДМ, ювенальної поліції, служби 

у справах дітей. 

 

 

10.09.2020 р. - з учнями 11  класу Новоолександрівської ЗОШ 

проведено правове інформування на тему: «Протидія 

домашньому насильству» . Підліткам роз’яснено поняття 

«домашнє насильство», розглянули види домашнього 

насильства. Дітей проінформовано про засоби впливу на 

кривдника. 
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17.09.2020 р. – додатково з учнями Іванівської 

ЗОШ І- ІІІ ступенів Барвінківської 

районної ради Харківської області проведено 

семінар на тему: "Види юридичної 

відповідальності неповнолітніх". 

Присутнім роз’яснено яка існує відповідальність 

ха вчинення певних категорій злочинів та які органи 

виносять відповідні рішення. 
 

  

23.09.2020 року для вихованців Панютинського ДНЗ 

(ясла-садок № 1) «Барвінок» проведено гру: «Як 

виглядає карта прав дитини». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на виконання п. 1.1.8 здійснено заходів – 46. 

Первомайський МЦ - 8 

Барвінківське бюро правової допомоги  – 8 

Близнюківське бюро правової допомоги – 6 

Лозівське бюро правової допомоги  – 8 

Сахновщинське бюро правової допомоги – 8 

Кегичівське бюро правової допомоги  – 8,  

 

   1.1.9   Забезпечення доступу до сервісів Міністерства юстиції   

          -  протягом звітного періоду  16 . 

 

 

 

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  ( запланована кількість 

методичних рекомендацій – 1):  

Протягом звітного періоду Центром розроблено 3 методичні рекомендації для ОМС на теми: 

«Порядок утворення громадських пасовищ»» та «Порядок перенаправлення клієнтів», 

«Рєєстрація права власності на майно, що розташоване на окупованій території України» та 

надіслано до 53 ОМС. 

 

 

Захід 1.3.1 Складання, розміщення та редагування у встановленому порядку юридичних 

консультацій на основі типових звернень громадян у довідкову онлайн-платформу 

правових консультацій "WikiLegalAid"(кількість запланованих консультацій – 1) 

 

13.08.2020 року на довідковій онлайн-платформі правових консультацій "WikiLegalAid" 

розміщено нову статтю на тему: «Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби». 

Ведеться постійна робота для пошуку нових актуальних тем для складення правових 

консультацій та подальшого розміщення їх на платформі. 
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Всього на виконання п. 1.3.1. Плану було розміщено 1 нову 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. Третя особа в кримінальному процесі, щодо майна якої вирішується питання про арешт 

14. “Захист прав пасажирів на залізничному транспорті; 

15.  “Пільги на проїзд залізничним транспортом”; 

16.  “Порядок набуття права власності на нерухоме майно члена кооперативу в порядку 

спадкування.” 

17.   “Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки”; 

18. «Зміна обвинувачення (перекваліфікація статті) під час досудового розслідування і в суді» 

19. «Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка не 

набула права на пенсійні виплати»  

20. «Договір міни земельної ділянки»   
21. «Розірвання військових контрактів»  

22. «Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби» 

 
 

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 2 заходи 
Близнюківське бюро правової допомоги – 1 

Сахновщинське бюро правової допомоги – 1 

а саме: 
 

29.07.2020 року з працівниками Барвінківського районноого територіального центру 

соціального обслуговування проведено семінар на тему: «Ознайомлення з платформою 
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правових консультацій WikiLegalAid», додатково розглянуто тему "Договір довічного 

утримання”.  

 

 
06.08.2020 року - проведено семінар на тему: «Порядок користування ДІП «WikiLegalAid» . В 

семінари взяли участь працівники Сахновщинського РВ ДРАЦС Східного міжрегіонального 

управління МЮ ( м. Харків) та Відділу надання  адміністративних послуг Сахновщинської 

РДА.  

Присутніх проінформовано, що довідково-інформаційна платформа правових консультацій 

«WikiLegalAid» спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення. 

Надано роз'яснення як знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань. 

Під час семінару учасники заходу на практиці змогли скористатись можливістю роботи на 

довідково-інформаційній платформі правових консультацій «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. 

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 зі службою у справах дітей Сахновщинської районної ради Харківської області.   

 

 

1.4.3.  Проведення  робочих зустрічей керівників МЦ з представниками органів 

місцевого самоврядування…… (заплановано-1) 
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  Було проведено 25.09.2020 зустріч керівника центру з керівництвом ОМС селища 

Близнюки  з приводу можливості   фінансового  забезпечення  Програми  безоплатної правової 

допомоги у селищі Близнюки. 

 

 

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 Барвінківським районним 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

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) 

- 06.07.2020 - поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром інформацію про проведення літнього форуму для правників, який 

відбудеться 24.07.2020 року в м. Одеса. 

- 17.07.2020 - поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром інформацію про проведення онлайн-вебінару на тему: 

«Можливості почеркознавчої та технічної експертизи документів. Судова експертиза в 

Україні: законодавчі новели та моніторинг їх ефективності», що відбудеться 23.07.2020 року, 

за ініціативи Незалежного інституту судових експертиз, м. Київ, 

- 17.08.2020 - поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром інформацію про проведення онлайн-вебінару на тему: «Відновне 

правосуддя: принципи, механізм та учасники процесу», що відбудеться 17.08.2020 року, за 

ініціативи Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, 

- 01.09.2020 – поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром, інформацію про форум Law & Trade 2020 - унікальний майданчик 

для будівництва містку, комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, 

консалтинговими компаніями, державним сектором та міжнародним ринком комерції, який 

організовує Асоціація адвокатів України (ААУ) / Ukrainian Advocates' Association (UAA), що 

відбудеться 11 вересня 2020 року з 09:00 – 19:00 год у IQ Business Center, 3-й поверх, 

(вул.Болсуновська, 13-15, м. Київ) та знижку 30% для адвокатів системи БПД. 

 

Крім того, проводиться постійне оповіщення адвокатів, які співпрацюють з центром про 

проведення онлайн-лекцій та вебінарів, що проводяться Мережею правових клубів 

PRAVOКATOR для працівників системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатів. 

 

Захід 2.1.5. Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами з метою аналізу, 

практики, обміну досвідом, обговорення проблемних питань співпраці, анкетування та 

вивчення потреб адвокатів системи БВПД у навчанні (0) 
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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. 

- 06.07.2020 – поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром, дайджест системи БПД за червень 2020 року; 

- 07.08.2020 – поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром, дайджест системи БПД за липень 2020 року; 

- 14.08.2020 - поширено серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та співпрацюють з центром Інформаційний дайджест № 3 Мережі правових клубів за серпень 

PRAVOKATOR 2020 року. 

 

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 -0 

 
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 

29.09. 2020 року працівниками Первомайського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено робочу зустріч з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тему : “Питання оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (з урахуванням листа 

Координаційного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 25.09.2020 

№ 001/02.1-10/1538).”  

 

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 

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 другому кварталі та  першому півріччі 2020 року.  
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За результатом аналізу визначено пріоритетні напрямки цієї роботи по відділах Центру (бюро) 

у 3 кварталі та другому півріччі  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  два  моніторинги діяльності  бюро правової допомоги та оцінено якість послуг 

БПД що ними надаються  (липень, серпень)  

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  

    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 36 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 близько 2000 (приблизно 97% звернень ), у середньому оцінка клієнтів склала 

4,7-5  балів  -  за п’ятибальною шкалою.  

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 3 кварталі 2020 року.  

 

 
Захід 3.1.2 Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість запланованих заходів – 18) 
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22.07.2020 р. - відбувся виїзд до Павлівської сільської ради 

(Харківська область, Кегичівський р-н, с.Павлівка, 

вул.Слобідська,25). В приміщені сільської ради працював 

мобільний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 

Надано правову консультацію 1 особі. 

 

 

 

28.07.2020 року начальником відділу «Сахновщинське БПД» 

проведено роботу мобільного пункту доступу громадян до БПД В 

Дубовогрядській сільській раді. (Харківська обл., Сахновщинський 

район, с.Дубові Гряди, вул.Першотравнева, 34). В ході роботи 

мобільного пункту надано правові консультації 5 громадянам з 

питань спадкового, сімейного права. 

 

09.09.2020 року фахівці центру в рамках мобільного 

консультаційного пункту доступу до БПД провели 

консультування для працівників та осіб, які перебувають на 

обліку в КУ "Панютинський психоневрологічний 

диспансер". Надано консультацію 2 особам. 

 

 
 

10.09.2020 р. – в приміщенні Садівської сілької ради 

проведено мобільний консультаційний пункт доступу до БПД. 

Надано консультацію 9 особам. 

 

 

 

 

 

25.08.2020р. працював пункт доступу до БПД у Бесарабівській сільській 

раді. Надано консультацію 4 особам. 

Всього протягом звітного періоду організовано роботу 20 

мобільних консультативних пунктів у 6 районах Харківської області 

де прийнято 83 особи.  

Первомайський МЦ - 4 

Барвінківське бюро – 3 

Близнюківське бюро – 3 

Лозівське бюро – 4 

Сахновщинське бюро – 3 

Кегичівське бюро – 3.  

   

Захід 3.1.3 Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги (кількість запланованих  дистанційних пунктів – 57 у місяць) 

Бюро правової допомоги та Центром у звітному періоді забезпечено роботу 50 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. Вони діють у центрах 
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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. 

 

Але під час роботи запланованих дистанційних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги фактично було забезпечено роботу точок доступу  у 33 випадках , під час яких  

фахівцями центру і Бюро було прийнято 75 осіб. 

 Під час забезпеченої   роботи    17 дистанційних пунктів за допомогою скайп- зв’язку   - 

звернень не було.   

 

6 пунктів  дистанційних точок доступу не здійснювали прийом у зв’язку з карантинними 

обмеженнями. (Лозівський тер центр, Сахновщинська ГО «Спілка учасників АТО», 

Кегичівський ЦНАП, УПСЗН Кегичівської РДА, Кегичівський РЦССДМ, 

Барвінківський р/суд).  

1 пункт працює за потреби - потреби не виникало (УПСЗН 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) 

25.09.2020 року в приміщенні Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості 

відбулася презентація діяльності роботи відділу «Близнюківське бюро правової допомоги»  

Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 

період з 01.09.2016 року по 01.09.2020 року : «4 роки поруч з Вами». 

В заході взяли участь голова Близнюківськоїу районної державної адміністрації Володченко 

С.С., голова Близнюківської районної ради Бреус В.В., заступник Близнюківського селищного 

голови Лукінов Є.А., начальник Близнюківського РС філії ДУ «Центр пробації» в Харківській 

області Михайліченко Д.В., начальник Близнюківського РВ ДРАЦСу Східного МУ МЮ (м. 

Харків) Закорко Я.В., заступник директора-начальник відділу Лозівського МРЦЗ Жерноклєєва 

О.В., начальник управління соціального захисту населення Близнюківської РДА Тимощук 

Н.В., директор Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості Сукова Л.П., 

директор Близнюківської центральної районної бібліотеки Руденко Н.М., завідувач 

Близнюківської державної нотаріальної контори Щербина В.В., завідувач відділенням 

допомоги вдома КУ «Близнюківський територіальний центр соціального обслуговування 

громадян (надання соціальних послуг)» Сидоренко С.Л, завідувач сектору усиновлення, опіки, 

піклування та розвитку сімейних форм виховання служби у справах дітей Близнюківської РДА 

Голова Л.І., голова ГО «Близнюківська районна організація ветеранів України» Клименко Н.О. 
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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 Комунальною установою 

«Панютинський психоневрологічний інтернат» та Державною установою «Первомайська 

виправна колонія № 117».  

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 177 письмових консультацій по земельним правовідносинам.   

Захід 3.3.6. «Проведення правопросвітницьких заходів з питань земельних 

правовідносин» (кількість запланованих заходів – 36) 
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21.07. 2020 р. – фахівцем центру проведено семінар для 

працівників Управління праці та соціального захисту населення 

Лозівської районної державної адміністрації на тему: «Договір 

оренди: що слід знати». Присутнім розповіли про те, яка форма 

цього документу, строк дії, умови. 

 

 

 

15.07. 2020 року - проведено бесіду на тему: «Порядок 

розірвання договору оренди земельної ділянки» із 

працівниками відділу надання соціальних послуг у 

Близнюківському районі Лозівського МРЦЗ.). 
 

 

 

 

29.07.2020 р. -  проведео семінар 

на тему: "Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із 

земель державної та комунальної власності" у Новопарафіївській 

сільській раді Кегичівського району Харківської області. Під час 

семінару присутні булии ознайомлені з тим, що кожен громадянин 

може одночасно отримати та приватизувати 6 земельних ділянок 

різного призначення, тобто передача земельних ділянок безоплатно у 

власність громадян у межах зазначених норм, провадиться один раз 

по кожному виду використання. 

 

 

 

25.08.2020 р. з 

колективом Бесарабівської сільської ради також ще 

спілкувалися на тему: "Зміни в порядку поновлення 

договору оренди земельної ділянки". Присутні 

ознайомлені із змінами, які були внесені до ЗУ "Про 

оренду землі" та Земельного кодексу України щодо 

змін в порядку поновлення договору оренди 

земельної ділянки.   
 

 

10.09.2020 р. для працівників Садівської сільської ради 

проведено семінар на тему: «Порядок оформлення угоди 

купівлі-продажу земельної ділянки». Присутнім розповіли 

про дане поняття та порядок реєстації данного рішення.  

 

 
 

07.09.2020 у приміщенні Кегичівської районної державної 

адміністрації начальником відділу проведена зустріч-

інформування  на тему" Зміни в земельному законодавстві, під 

час якої присутні ознайомленими з основними змінами 

порядку укладення, продовження, розірвання договорів 

оренди земельних ділянок, які вступили в силу з 

15.07.2020року.  
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17.09.2020 року відбувся виїзд до Іванівської сільської ради 

Барвінківського району Харківської області з метою 

проведення виїзного консультування з 

питань земельних правовідносин, а саме 

проведено  семінар  на тему: «Підстави дострокового 

розірвання договору оренди землі.  
 

 

 

 

Всього на виконання цього пункту плану у звітному періоді проведено 54 заходи.  

 

Захід 3.3.7.Проведення виїздного консультування з питань земельних правовідносин 

(кількість запланованих заходів – 18) 

 

10.09.2020 р. – відбулося виїзне консультування в Новоолександрівську сільську раду 

Сахновщинського району з питань земельних правовідносин. 

17.09.2020 року в приміщенні Кінненського старостинського округу проведено 

консультування з питань земельних правовідносин. 

17.09.2020 року в приміщенні Іванівської сільської ради відбулося виїзне консультування з 

питань земельних правовідносин.  

18.09.2020 року в приміщенні Рояківської сільської ради  відбулося виїзне консультування з 

питань земельних правовідносин. 

24.09.2020 року в приміщенні Подолівської сільської ради відбулося виїзне консультування з 

питань земельних правовідносин. 

24.09.2020 року в приміщенні Роздольської сільської ради відбулося виїзне консультування з 

питань земельних правовідносин. 

29.09.2020 року в приміщенні Бурбулатівської сільської ради відбулося виїзне консультування 

з питань земельних правовідносин.  

 

Відбулось 7 виїздів, прийнято 33 особи 

 

 

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. 

 

02.07.2020 р. – онлайн-захід з Чугуївським МЦ на тему: «Поспілкуємося про поліцію». Дітям 

м. Чугуєва, м. Лозова презентували показ стрічки з репертуару Докудейс під назвою: 

«Відкритий урок». Після обговорення, в якості закріплення отриманих знань, переглянули 

мультфільм «Підлітку про поліцію». 
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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). 
 

05.10.2020 р. - директор центру взяла участь у засіданні Керівної ради, яка відбулась в 

мережі zoom і під час якої обговорювалися результати діяльності центру за III півріччя. 

 

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)  

 

- 09.07.2020 р. -  проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі zoom-

конференції на тему: «Дотримання Порядку надання безоплатної правової допомоги 

працівниками місцевих центрів, дотримання Правил етичної поведінки працівників системи 

надання безоплатної правової допомоги, створення профспілкової організації працівників 

системи Харківщини та Луганщини».   

- 03.08.2020 – проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі zoom-

конференції на тему: «Виконання пункту 3.3.2 Регіонального плану надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях на 2020 рік та Плану роботи 

Первомайського МЦ.»  

- 18.08.2020 – проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі zoom-

конференції на тему: «Проблемні питання в організації роботи центру». 

- 29.09.2020 – проведено оперативну нараду з працівниками центру та бюро в режимі zoom-

конференції на тему: «Проблемні питання при наданні консультацій з земельних 

правовідносин» 

Всього на виконання п. плану 4.1.6.проведено 4 робочих наради.  

 

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) 

 

Працівники центру взяли участь у наступних навчаннях: 

02.07.2020 р. – працівники центру та бюро в рамках навчального курсу «Альтернативні 

позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової 

допомоги», взяли участь у вебінарі на тему: «Альтеративні позасудові спори вирішеня спорів. 

Загальний огляд». 

02.07.2020 р. – працівники центру та бюро в рамках навчального курсу «Альтернативні 

позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової 

допомоги», взяли участь у вебінарі на тему: «Особливосіт судових експертиз. Проблемні 

питання їх призначення і проведення». 

03.07.-2020  р. - працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: «Поновлення 

договорів оренди землі», проведену Мережею правових клубів PRAVOKATOR у партнерстві 

з Департаментом агропромислового розвитку Львівської ОДА та Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства Юстиції – м.Львів. 

09.07.2020 р. - працівники центру та бюро в рамках навчального курсу «Альтернативні 

позасудові способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової 

допомоги» прослухали лекцію на тему: «Третійські суди у системі альтернативних способів 

вирішення спорів», проведений прававим клубом PRAVOKATOR м. Одесса. 
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13.07.2020 - працівниками бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Позбавлення та 

поновлення батьківських прав: підстави, порядок розгляду та виконання», проведеною 

Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

16.07.2020 р.-працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: « Правова 

визначеність – основа передбачуваної судової практики», проведеною Мережею правових 

клубів PRAVOKATOR. 

16.07.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Окремі 

аспекти роботи ЄСПЛ. Презумпція невинуватості у фокусі практики Європейського суду з 

прав людини», проведеною Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

17.07.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь у презентації на тему: «Презентація 

щорічної доповіді Омбудсмана за 2019 рік»», проведеною на Youtube каналі Мережі правових 

клубів PRAVOKATOR. 

17.07.2020 р. - працівники бюро в рамках навчального курсу «Альтернативні позасудові 

способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової допомоги» 

прослухали лекцію на тему: «Порядок проведення процедури врегулювання спору за участю 

судді», проведений прававим клубом PRAVOKATOR м. Одесса. 
20.07.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему: «Надання правової 

допомоги дітям, які постраждали від домашнього насильства», проведеною Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

21.07.2020 р. - працівник центру Погодіна І.В. взяла участь у тренінгу на тему: «Внутрішнє 

переміщення в Україні: гендерна чутливість локальних практик, юридичних інструментів і бізнес-

практик», на запрошення ХОФ «Громадська Альтернатива», проведеному Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR  

23.07.2020 р. - працівниками центру та бюро прослухано серію вебінарів на тему: «Особливості 

розгляду житлових спорів», організованих Дніпровським регіональним відділенням НШСУ та 

Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

24.07.2020 р. – працівниками центру та бюро прослухано онлайн-лекцію на тему:«Діяльність НПМ та 

Уповноваженого ВРУ з прав людини в Україні», проведеною Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

29.07.2020 р. – працівники бюро взяли участь в обговоренні на тему: «Практика захисту прав клієнтів 

системи безоплатної правової допомоги, які звертаються з питань пенсійного права», організованого 

Координаційним центром з надання правової допомоги, проведеного Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

30.07.2020 р. – головний бухгалтер центру взяла участь у вебінарі на тему: «Оренда державного та 

комунального майна через систему Прозорро.Продажі», проведеного на YouTube каналі майданчика 

E-Tender. 

30.07.2020 р. – директор центру Шевченко І.М. взяла участь у вебінарі на тему: «Викладацька робота: 

простір для представлення різноманіття», організованої та проведеної  на YouTube каналі ГО «Вектор 

прав людини» за підтримки БФ «Гендер Зед» та фонду «Пам’ять.Відповідальність.Майбутнє.» 

(отримано сертифікат) 

04.08.2020  р. - працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: «Плата за користування 

житловим приміщенням і за комунальні послуги», проведену Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

05.08.2020 р. - працівники центру та бюро в рамках навчального курсу «Альтернативні позасудові 

способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової допомоги» взяли 

участь у навчальному вебінарі  на тему: «Медіація в Україні та її місце в національному законодавстві», 

проведений правовим клубом PRAVOKATOR м. Одесса. 

06.08.2020 – працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: «Заборгованість по 

аліментах: розрахунок, пеня, аналіз судової практики», проведеною Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

07.08.2020 р.-працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-вебінарі на тему: «Концепція 

механізму відновного правосуддя для неповнолітніх», проведеною Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

07.08.2020 р. - працівники центру взяли участь в онлайн-дискусі на тему: «Інформація, персональні 

дані та їхній захист онлайн», організованого Координаційним центром з надання правової допомоги 

спільно з Американською Асоціацією Юристів Ініціативою Верховенства Права, проведеною 

Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 
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11.08.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Право власності: 

визнання у судовому порядку та набувальна давність», проведеної Мережею правових клубів 

PRAVOKATOR. 

11.08.2020 р. - працівники центру та бюро в рамках навчального курсу «Альтернативні позасудові 

способи вирішення спорів: можливість їх інтеграції у процедури надання правової допомоги» 

прослухали лекцію на тему: «Медіатор та учасники процесу медіації», проведений прававим клубом 

PRAVOKATOR м. Одесса. 

11.08.2020 р. – працівник центру Шевченко О.Б. – взяла участь в онлайн-обговоренні звіту 

правозахисників «Чи захищені права людини  в умовах епідемії», організованого ГО «Десяте квітня», 

м. Одеса, за допомогою Zoom-конференції. 

12.08.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Шлюбний договір», 

проведеної Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

13.08.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Зміни у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб», у співпраці з Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м.Львів), проведеної Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

14.08.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Правові особливості 

укладення та припинення шлюбу», проведеної Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

17.08.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь у вебінарі на тему: «Відновне правосуддя: 

принципи, механізм та учасники процесу», проведеного Мережею правових клубів PRAVOKATOR. 

19.08.2020 р. - працівники центру та бюро взяли участь в онлайн-лекції на тему: «Трудові спори: 

джерела права, особливості подання позову VS судова практика», проведеної Мережею правових 

клубів PRAVOKATOR. 

20.08.2020 року - працівники центру та бюро прослухали семінари на тему: «Особливості 

застосування Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей», проведений правовим клубом  PRAVOKATOR. Дніпро. 

21.08.2020 року - працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: 

«Особливості створення та порядок державної реєстрації сімейного фермерського 

господарства», проведений PRAVOKATOR. Львів. 

27.08.2020 р. - працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: «Право спільної 

часткової та спільної сумісної власності на земельну ділянку та особливості їх здійснення», 

проведену правовим клубом PRAVOKATOR. Харків. 

27.08.2020 року - працівники центру та бюро прослухали вебінар на тему: «Актуальні питання 

судової практики щодо передачі арештованих активів в управління АРМА», проведений 

правовим клубом PRAVOKATOR. Дніпро. 

28.08.2020 р. - працівники центру та бюро прослухалионлайн-лкції на тему: «Визнаня особи 

такою, що втратила право користування житловим приміщенням», проведену правовим 

клубом PRAVOKATOR. Дніпро. 

03.09.2020 р. – працівники центру та бюро прослухали вебінар WEB.LAW.TALK на тему: 

«Структура боргу та деякі нюанси в кредитних правовідносинах», проведений правовим 

клубом PRAVOKATOR. Харків. 

15.09.2020 року працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: «Спадкові 

спори: позасудові та судові способи врегулювання», проведений правовим клубом 

PRAVOKATOR. 

17.09.2020 року у вебінарі БФ «Право на захист» в режимі zoom-зв’язку проведено вебінар БФ 

«Право на захист» на тему: «Практичні аспекти надання правової допомоги ВПО та 

постраждалому від збройного конфлікту населенню», в якому прийняли участь фахівці центру 

та бюро. 

22.09.2020 року працівники центру та бюро прослухали онлайн-лекцію на тему: «Види 

трудових договорів, гарантії та компенсації, робочий час та час відпочинку», проведений 

правовим клубом PRAVOKATOR. 

22.09.2020 року працівники центру та бюро прослухали вебінар на тему: «Трудові спори», 

проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Харків. 

24.09.2020 року працівники центру взяли участь в онлайн-навчанні на тему: «Особдивості 

розгляду спорів про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного 

законодавства», проведений правовим клубом PRAVOKATOR. 

29.09.2020 року працівники центру взяли участь у вебінарі на тему: «Місцеві вибори 2020 
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року», проведений правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро. 

Крім того, у центрі проведено: 

- 30.07.2020 року внутрішнє навчання на тему: «Дозвіл на вивезення дитини без згоди іншого 

з подружжя». 

- 28.08.2020 року внутрішнє навчання на тему: «Порядок надання працівниками центру 

безоплатної правової допомоги»; 

- 29.09.2020 року внутрішнє навчання на тему: «Надання правових  консультацій з земельних 

правовідносин». 
 

Всього на виконання п. 4.1.7. плану відбулося 44 навчальних заходи  

 

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 Близнюківським районним відділом ДРАЦС Східного МУ 

МЮ ( м. Харків). 
 

Завдання 4.4. Розвиток аналітичної складової для підвищення  взаємодії з      суб’єктами 

права на безоплатну правову допомогу, а також ефективності впровадження механізмів 

реалізації пріоритетних напрямів надання безоплатної правової допомоги цільовим 

категоріям 

 

Захід 4.4.1. Аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількості точок доступу  

Центром проведено аналіз кількості клієнтів на одиницю населення та кількість дочок доступу  

 

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 01.07.2020 р. по 30.09.2020 р. центром прийнято 10 актів-розрахунків адвокатів за 

дорученнями, виданими центром на суму 50970,40 грн. 

Станом на 30.09.2020 року проведено оплату 16 актів-розрахунків адвокатів, які надають БВПД 

(з урахуванням заборгованості, станом на 30.06.2020 р. у сумі 22029,82 грн) у сумі 66400,00 грн. 

Заборгованість по оплаті винагороди адвокатам, станом на 30.09.2020 року,  становить 6600,22 

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. 

Опрацьовано 10 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  
За період з 01 липня по 30 вересня 2020 року Первомайським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було 

зареєстровано 2044 звернень клієнтів, з них 1877 особам було надано правову консультацію,  

167 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнтів було перенаправлено до 

інших провайдерів надання БПД.  
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 164 рішення 

про надання БВПД, з них видано 10 доручень адвокатам, винесено 154 накази про призначення 

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

процесуальних документів), прийнято актів-розрахунків від адвокатів - 10. Винесено 3 накази 

про відмову в наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 

Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

772 686 86 0 

2 
Відділ «Кегичівське 

бюро» 
260 236 24 0 

3 
Відділ «Барвінківське 

бюро» 
185 175 10 0 

4 
Відділ «Близнюківське 

бюро» 
154 143 11 0 

5 Відділ «Лозівське бюро» 445 420 25 0 

6 
Відділ «Сахновщинське 

бюро» 
228 217 11 0 

  Разом по МЦ 2044 1877 167 0 

       Розподіл клієнтів у звітному періоді за категорією питань:  

Адміністративне право  98 5% 

Адміністравне 

правопорушення  

13 1% 

Житлове право  213 10 % 

Земельне право 189 9% 

Кримінальне право  14 1 % 

Кримінальний процес 21 1 % 

Пенсійне право 97 5 % 

Податкове право 30 1% 

Сімейне право  292 14 % 

Спадкове право  154 8% 

Трудове право 95 5% 

Цивільне право 304 15% 

Цивільний процес 123 6% 

Соціальне забезпечення 127 6% 

Виконання судових 

рішень 

75 4% 

Інші питання  199 10% 

 

Серед категорії  «інші питання» (всього 199 звернень) питаннями є: з конституційного 

права – 161 (7,8 %); з військового права – 2 (0,09 %), медичне право – 2 (0,09 %), неправові  

питання – 25 (1,2%), з міграційного права – 6 (0,3 %), виборче – 3 (0, 15 %). 



39 
 

   

 

 

 

 

 

 
 



40 
 

 
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)  - 115  (70 %), особам з інвалідністю – 12 (7 

%), ветеранам війни  - 30 (18 %); внутрішньо переміщеним особам – 6 (5%);  діти – 1 (0,03%). 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний 

період було: 

 та забезпечено діяльність 33 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 192 

особи, з яких: 

- 116 особам - під час роботи мобільних консультаційних пунктів надано правові 

роз’яснення, консультації  

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

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД.  

- 1 особі надана адресна допомога.   

 53 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу  

 з 5 організаціями налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

 опрацьовано 10 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 181  правопросвітницький захід; 

 розміщено у ЗМІ 105 матеріалів  

 надано 16 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 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х пунктів 

(включаючи   

скайп - 

зв’язок)/осіб, 

що отримали 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 
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допомогу(в 

т.ч. 

адресна  

допомога) 

правову 

допомогу 

якими 

налагоджено 

співпрацю 

1 Разом по МЦ, в т. ч.: 
     28/117       33/ 48/75* 

     3 / 53 / 5   181 
16 

2 Первомайський МЦ 
5/22 5/20 

  1 30 
5 

3 
Відділ «Барвінківське 

БПД» 

6/17 3/3 

 1/1 27 

0 

4 
Відділ «Близнюківське 

БПД» 

4/20 6/7 

 1 30 

7 

5 Відділ «Кегичівське БПД» 
4/18 9/15 

1 33 
0 

6 Відділ «Лозівське БПД» 
5/13 4/11 

1 28 
2 

7 
Відділ «Сахновщинське 

БПД» 

4/27 6/19 

1/1 33 

2 

*Під час 48 випадків роботи 33 ДП звернулось 75 осіб 

 

 


