
  

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА   ДОВІДКА 

 

щодо виконання  

 

Харківським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

 

плану заходів 

з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у 

Луганській та Харківській областях  

за 1 квартал 2022 року 

 

 

 

 

 

м. Харків, 2022 рік 

 



За період з 01 січня по 31 березня Харківським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр)  

 

прийнято та зареєстровано: 

Зареєстрованих звернень  – 3382 

Надано правових консультацій, роз’яснень - 3073 

Заяв про надання БВПД – 309 

Видано доручень адвокатам – 93 

Видано наказів працівникам – 177 

 

1.1.2.1 Правопросвітництво серед дітей та молоді, спрямовані на формування 

правосвідомості, обізнаності, про права та обов’язки людей, зокрема про право на БПД. 

05 січня 2022 року на базі КЗ Слобожанська гімназія №2 Зміївської районної ради 

Харківської області, «Зміївським бюро правової допомоги», для педагогічного колективу 

гімназії прочитано лекцію на тему: «Про захист порушених прав громадянина України». 

(кількість присутніх – 19 осіб). 

   
 

24 січня та 1 лютого 2022 року фахівцями Центру для студентів Харківського 

державного соціально-економічного коледжу проведено низку лекцій про захист прав 

споживачів фінансових послуг, на що звернути увагу перед оформленням кредиту, що 

робити, якщо турбують колектори, або якщо відкрито виконавче провадження та 

відбувається примусове стягнення боргів.  

  
 

07 лютого 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” з нагоди 

відзначення Всесвітнього дня безпечного інтернету для батьків учнів КЗ «Дергачівський 

ліцей № 2» була проведена лекція на тему: «Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу в 

Україні». В заході взяли участь 35 осіб. 

 



08 лютого 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги» з  

представниками Ізюмського районного відділу  пробації № 2 проведено бесіду з учнями  

Ізюмського ліцей №10  ( присутні 19 осіб) за темою: як не стати жертвою шахраїв в 

інтернеті. 

 

09 лютого 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги» з  

представниками Ізюмського РУП ГУНП В Харківській області  проведено бесіду з учнями  

Ізюмського ліцею № 4 ( присутні 22 особи) за темою: безпека дитини в інтернеті. 

 

 

17 лютого 2022 року сектором «Люботинське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Харківського Місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід у Гімназії №5 

Люботинської міської ради серед учнів 8 класу тему: «Протидія кібербулінгу». Заходом 

охоплено 10 осіб. 

 
 

18 лютого 2022 року сектором «Люботинське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Харківського Місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід у Гімназії №5 

Люботинської міської ради серед учнів 9 класу тему: «Протидія кібербулінгу». Заходом 

охоплено 7 осіб. 

 
 



1.1.2.2 Правопросвітництво щодо державних реформ, важливих змін в  законодавстві, 

основних прав та гарантій і порядку їх реалізації у доступний для цільових груп спосіб 

та зрозумілою мовою 

10 січня 2022 року сектором «Люботинське бюро правової допомоги» проведено 

правопросвітницький захід в приміщенні Люботинської міської філії Харківського 

обласного центру зайнятості на тему: «Інформування про систему БПД».  Заходом 

охоплено 7 осіб. 

 

16 лютого 2022 року працівником Золочівського бюро правової допомоги було  

проведено семінар із працівниками відділу по обслуговуванню інвалідів та ветеранів війни 

Золочівського територіального центру соціального обслуговування Управління соціального 

захисту населення Золочівської селищної ради Харківської області на тему: «Правова та 

соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям». На заході були присутні 6 осіб, з яких всі 

жінки. По завершенню заходу було організовано роботу дистанційного  пункту 

консультування, а також роздано  відповідні інформаційні матеріали на правову 

тематику. За правовою допомогою звернулися 6 осіб, яким було надано правові 

консультації з різних питань. 

 

 

1.1.3.1 Проведення правопросвітницьких заходів у відповідності до розробленої 

концепції із залученням інших суб’єктів та партнерів (державні органи, органи 

місцевого самоврядування, громадські та благодійні організації, тощо) 

05 січня 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

юридичного відділу Вовчанської міської ради було проведено круглий стіл на тему «Закон 

про декларування та реєстрацію місця проживання: що потрібно знати». По закінченню 

зустрічі фахівцем бюро було надано відповіді на поставлені запитання та поширено 

буклети системи БПД.  

 



06 січня 2022 року «Зміївським бюро правової допомоги» в Зміївському відділі 

обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Харківській 

області для пенсіонерів прочитано лекцію на тему: «Соціальний захист пенсіонерів». 

(кількість присутніх – 10 осіб). 

    
 

10 січня 2022 року в приміщенні Зміївського відділення Харківського обласного центру 

зайнятості проведено бесіду та консультування безробітних осіб на тему «Як не стати 

жертвою трудового рабства». (кількість присутніх – 12 осіб). 

 
 

10 січня 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги»  проведено семінар 

для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі  зайнятості населення ( присутні 10 

осіб)  за темами: 

1. Автоматичне списання боргів з банківських рахунків.  

2. Зміни до правил реєстрації місця проживання.   

 

10 січня 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” для осіб, що 

перебувають на обліку у Дергачівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості була проведена лекція на тему: «Порядок спадкування в Україні».  

 

11 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено правову лекцію для осіб, які перебувають на обліку в Золочівській районній філії 



Харківського обласного центру зайнятості на тему: «Порядок стягнення нарахованої , але 

не виплаченої заробітної плати». Під час семінару фахівець бюро поінформувала присутніх 

про гарантії у сфері праці, які передбачені чинним законодавством для громадян, з якими  

офіційно оформлені трудові відносини. По завершенню заходу було організовано роботу 

пункту консультування. Працівник бюро надала роз’яснення та консультації 6 особам на 

поставлені питання, а також роздані буклети системи БПД .   

    

12 січня 2022 року в приміщенні Зміївського відділення Харківського обласного 

центру зайнятості серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні проведено 

семінар на тему «Легальне працевлаштування». (кількість присутніх – 15 осіб). 

 
 

13 січня 2022 року фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду для працівників управління соціального захисту населення Красноградської районної 

державної адміністрації на тему «Як убезпечити себе від шахрайства в мережі 

Інтернет?». Під час заходу присутнім надано рекомендації щоб мінімізувати ризики 

потрапляння у пастку Інтернет-шахраїв. ( кількість присутніх осіб-10) 

 

13 січня 2022 року заступник директора Центру Йолкіна Л. для працівників системи 

безоплатної правової допомоги провела навчання на тему: «Порядок визнання виконавчого 

напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню». 

 



13 січня 2022 року відділом «Ізюмське бюро правової допомоги»  проведено семінар 

для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі  зайнятості населення ( присутні 10 

осіб)  за темами: 

1. Споживчий кредит, що треба знати.  

2.Автоматичне списання коштів з рахунку боржника.  

 

17 січня 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги»  проведено семінар 

для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості населення ( присутні 8 

осіб)  за темами: 

1. Спадкування: що варто знати спадкоємцям.  

2. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

 
17 січня 2022 року сектором «Люботинське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Харківського Місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід у Водопровідно-

каналізаційному управлінні Люботинської міської ради на тему: «Інформування про 

систему БПД». Заходом охоплено 3 осіб. 

 
 

18 січня 2022 року заступник директора Центру Йолкіна Л. для працівників системи 

безоплатної правової допомоги провела навчання на тему: «Встановлення факту 

народження або смерті», організований Регіональним центром з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях.  

    



14 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» на базі  

Золочівської центральної районної бібліотеки проведено годину інформування для 

працівників бібліотечної системи на тему: «Порядок виконання судових рішень» В ході 

заходу учасникам було роз’яснено, що  права і свободи гарантовані Конституцією України 

не можуть бути скасовані або зміст та обсяг їх звужений при прийнятті рішень. По 

завершенню виступу було організовано роботу консультаційного пункту на базі 

бібліотеки. Фахівець бюро провела прийом громадян та надала шість роз’яснень з 

юридичних питань особам, що звернулись за правовою допомогою. Також усім бажаючим 

роздали тематичні буклети системи безоплатної правової допомоги та інформаційні 

матеріали. 

   

14 січня 2022 року сектором «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із 

представниками районного Зміївського відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області, Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний 

центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, Зміївського 

районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) та Зміївської районної філії Харківського обласного 

центру зайнятості проведено  «круглий стіл» на тему «Взаємодія гілок влади, державних 

та громадських інституцій заради дотримання прав людини».  

 
 

18 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було 

проведено семінар із колективом Центру надання адміністративних послуг Золочівської 

селищної ради на тему: «Система безоплатної правової допомоги в дії». Учасників зустрічі 

було ознайомлено із нововведеннями в законодавстві та поговорили і про правову допомогу 

в мобільних додатках. Юристка розповіла як саме скористатися безоплатною правовою 

допомогою не виходячи з дому та отримати кваліфіковану правову консультацію. По 

завершенню заходу було організовано роботу дистанційного  пункту консультування. За 

отриманням правової консультації звернулось 6 осіб.  



    

19 січня 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги», було взято 

участь у проведенні семінару Вовчанської РФ Харківського обласного центру зайнятості 

серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні в ході якого присутнім було надано 

консультування з правових питань, а також проведено інформування про систему БПД. У 

проведенні заходу прийняли участь – 5 осіб. 

 

20 січня 2022 року сектором "Мереф’янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

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

проведено лекцію на тему: «Визнання осіб реабілітованими та їх соціальний захист». 

Присутні 12 осіб. 

 
 

20 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» з працівниками 

відділу ДРАЦС, поговорили  про порядок та підстави надання безоплатної правової 

допомоги, коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, повноваження 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та у межах виконання плану 

заходів програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» фахівчиня 

бюро здійснила виступ на тему: «Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці».  

По завершенню заходу було організовано роботу пункту консультування. В ході 

роботи консультаційного пункту були надані 6 консультацій, з актуальних правових 

питань. Бажаючі отримали інформаційні матеріали системи безоплатної правової 

допомоги.  

 



   

24 січня 2022 року в приміщенні Красноградської районної організації Товариства 

Червоного Хреста України фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено 

бесіду на тему: «Безоплатна правова допомога». Фахівцем повідомлено про діяльність 

системи безоплатної правової допомоги та роз'яснено порядок надання безоплатної 

правової допомоги та категорії населення, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу.( кількість присутніх осіб-6) 

 

24 січня 2022 року сектором "Мереф’янське бюро правової допомоги" в приміщенні 

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

проведено лекцію на тему: «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям». Присутні 11 осіб. 

 
 

24 січня 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги»  проведено семінар 

для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі  зайнятості населення ( присутні 9 

осіб)  за темами: 

1. Онлайн кредити, що треба знати.  

2. Порядок та підстави зняття арешту з банківського рахунку.  

 



24 січня 2022 року, сектором Вовчанське бюро правової допомоги з працівниками 

Вовчанського відділу державної виконавчої служби у Чугуївському районі Харківської 

області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

проведено круглий стіл на тему «Інформування про систему БПД». По закінченню зустрічі  

було вироблено стратегію подальшої співпраці між установами та додатково фахівцем 

бюро було надано відповіді на поставлені запитання.  У проведенні заходу прийняли участь 

- 4 осіб. 

 

 
 

24 січня 2022 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги»  

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

обласного центру зайнятості проведено бесіду на тему «Незаконне звільнення та 

поновлення на роботі за рішенням суду». (кількість присутніх осіб-10) 

 

24 січня 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” з нагоди 

святкування  Дня Соборності України для підопічних Територіального центру соціального 

обслуговування Дергачівської міської ради “Берегиня”, був проведений 

правопросвітницький захід, під час якого присутні мали змогу отримати інформацію щодо 

історії виникнення свята та його значення для розбудови економічно й духовно багатої, 

вільної  і демократичної сучасної України. В заході взяли участь 10 осіб. 

 

24 січня 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” для осіб, що 

перебувають на обліку у Дергачівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості була проведена лекція на тему: «Легальна зайнятість». В заході взяли участь 

6 осіб. 

 

25 січня 2022 року в приміщенні Красноградського РВ ДВС СМУ МЮ  (м.Харків) 

фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» спільно з фахівцями данного відділу 

проведено бесіду на тему «Порядок реалізації прав стягувача у виконавчому провадженні». 

( кількість присутніх осіб-10) 



 

 

25 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було  

проведено семінар із колективом Служби у справах дітей, сімей та молоді Золочівської 

селищної ради Харківської області на тему: "Роль системи безоплатної правової допомоги 

у захисті прав дітей» .  В ході заходу поговорили про способи захисту порушених прав, 

порядок та підстави притягнення до адміністративної відповідальності, основи 

запобігання та протидії домашньому насильству. Також у межах виконання плану заходів 

програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» фахівчиня бюро 

здійснила виступ на тему: «Реалізація права на безоплатне отримання земельної ділянки».  

По завершенню заходу було організовано роботу пункту консультування. Працівник 

бюро надала роз’яснення та консультації 5 особам на поставлені питання, а також 

роздані буклети системи БПД .   

   

27 січня 2022 року завідуючим сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

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

працівників проведено лекцію на тему: «Порядок оскарження рішення медико-соціальної 

експертної комісії (МСЕК)» Присутні 10 осіб. 

 
 

28 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було  

проведено лекцію для працівників КП  «Архітектурно – інвентаризаційне бюро Золочівської 

селищної ради» на тему: «Доступ до БПД власників земельних ділянок». З присутніми було 

обговорено питання надання безоплатної правової допомоги громадянам України - 

власникам земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, а також зміни в 

земельному законодавстві України та правовий порядок відчуження земельних ділянок. По 

завершенню виступу було організовано роботу пункту консультування. За правовою 

допомогою звернулися 6 осіб, яким було надано правові консультації з різних питань. 



    

31 січня 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” для  працівників 

Дергачівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості була проведена 

лекція на тему:  «Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям». В заході взяли участь 7 

осіб. 

 

31 січня 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги»  проведено семінар 

для працівників Ізюмського міськрайонного центру  зайнятості населення ( присутні 5 осіб)  

за темою: спадкування: що варто знати спадкоємцям.  

 
 

01 лютого 2022 року сектором "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

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

працівників проведено лекцію на тему: «Порядок оздоровлення та відпочинку дітей». 

Присутні 12 осіб.  

 
 

02 лютого 2022 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги»  



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

обласного центру зайнятості проведено бесіду на тему «Відмінність між трудовим 

договором та договором цивільно-правового характеру». (кількість присутніх осіб-10) 

 

02 лютого 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

юридичного відділу Вовчанської міської ради було проведено круглий стіл на тему 

«Проблемні питання, яка виникають у громадян в наслідок приватизації земельних ділянок 

на території Вовчанської ОТГ» . По закінченню зустрічі фахівцем бюро було надано 

відповіді на поставлені запитання та поширено буклети системи БПД.  

 
 

03 лютого 2022 року в приміщенні Красноградської міської ради фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» спільно з фахівцями відділу соціального захисту 

населення Красноградської міської ради проведено бесіду на тему «Соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям». Під час заходу обговорили питання-« Хто входить до складу 

малозабезпеченої сім'ї? У яких випадках виплата допомоги припиняється? Який розмір 

соціальної допомоги? Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?». За підсумками 

заходу обговорили питання з якими часто звертаються громадяни як до Красноградського 

бюро правової допомоги, так і до відділу соціального захисту населення Красноградської 

міської ради та спільні шляхи вирішення проблем з якими вони звертаються. ( кількість 

присутніх осіб-7) 

 

04 лютого  2022 року сектором «Ізюмське бюро правової допомоги» спільно з 

представниками Ізюмського РВ №2 філії ДУ «Центр пробації», служби у справах дітей 

Ізюмської міської ради, Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області  проведено бесіду з 

мешканцями громади з метою виявлення криміногенних потреб громади та  попередження 

скоєння кримінальних правопорушень.  



 
 

04 лютого 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

Центру надання адміністративних послуг Вовчанської міської ради було проведено круглий 

стіл на тему «Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям». По закінченню зустрічі  

фахівцем бюро було проведено інформування про систему БПД, надано відповіді на 

поставлені запитання та поширено буклети системи БПД.  У проведенні заходу прийняли 

участь – 4 осіб. 

     
 

04 лютого  2022 року сектором Золочівського бюро правової допомоги було  

проведено семінар на тему: «Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» за участі 

колективу відділу з питань соціального захисту населення Золочівської селищної ради. 

Основними питаннями під час обговорення були такі, як хто має право на державну 

соціальну допомоги, який її розмір, а також куди звертатися, якщо відмовлено у наданні 

такої допомоги. По завершенню заходу працював пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги. В ході роботи пункту було надано 5 консультацій з правових питань. 

  
 

07 лютого 2022 року з нагоди відзначення 08 лютого Всесвітнього дня безпечного 

інтернету в приміщенні Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги» для 

працівників вищезазначеної установи проведено бесіду на тему «Протидія кібербулінгу та 

кібергрумінгу в Україні». Присутніх ознайомлено з поняттям кібербулінг, його ознаками 

та відповідальністю за вчинення кібербулінгу. (кількість присутніх осіб-7)  



 

07 лютого 2022 року сектором  «Ізюмське бюро правової допомоги»  проведено 

семінар для безробітних в Ізюмському міськрайонному центрі  зайнятості населення ( 

присутні 8 осіб)  за темами: 

1. Нові правила виходу на пенсію в 2022 році.  

2. Порядок підтвердження наявного трудового стажу.  

            
 

08 лютого 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було  

проведено  інформаційний захід для працівників Другого відділу Богодухівського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військомат) на тему: 

«Захист прав ветеранів війни та учасників бойових дій». Спеціаліст бюро розповіла щодо 

порядку оскарження дій структурних підрозділів соціального захисту населення, які 

відмовили їм у виплаті повного розміру щорічної разової допомоги до 5 травня у 2021 році. 

Під час заходу були розповсюджені тематичні буклети. Скориставшись нагодою, 

працівник бюро також провела прийом громадян. Під час прийому було надано 

консультацію з актуальних питань 6 особам. 

   
 

08 лютого 2022 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області фахівцем сектору 

«Красноградське бюро правової допомоги» для працівників даної установи та суб’єктів 

пробації проведено бесіду на тему: «Про відповідальність за вчинення нового злочину під 

час іспитового строку».  



 

10 лютого 2022 року до Дня безпечного інтернету сектором «Золочівське бюро 

 правової допомоги» було проведено лекцію для методистів відділу освіти Золочівської 

селищної ради Харківської області на тему: «Протидія кібербулінгу». Під час заходу 

учасники обговорювали все що стосується власної безпеки учнівської молоді в 

інформаційному світі, захисту особистих даних, загрози витоку персональної та 

конфіденційної інформації та від чого варто захищатися. По завершенню заходу було 

організовано роботу пункту консультування. Працівник бюро надала роз’яснення та 

консультації 5 особам на поставлені питання, а також роздані буклети системи БПД .   

  

11 лютого 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» з фахівцями 

ЦНСП Вовчанської міської ради було проведено круглий стіл на тему «Протидія 

кібербулінгу та кібергрумінгу в Україні». По закінченню заходу  фахівцем бюро було надано 

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

заходу прийняли участь – 9 осіб. 

 
 

14 лютого 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” для осіб, що 

перебувають на обліку у Дергачівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості була проведена лекція на тему: “Переваги офіційного працевлаштування”. В 

заході взяли участь 6 осіб. 

 

14 лютого 2022 року сектором «Люботинське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги  Харківського Місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено правопросвітницький захід у Виробничому 

управлінні комунального господарства Люботинської міської ради тему: «Порядок 

визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню». Заходом охоплено 3 осіб. 



 
 

14 лютого 2022 року з  сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було  

проведено правову лекцію для осіб, які перебувають на обліку в Золочівській районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості на тему: «Що таке гендерна рівність і як її 

досягти». Під час заходу з присутніми обговорювали у чому ж проявляється гендерна 

нерівність, що вже зроблено для того, аби змінити ситуацію в Україні та що ще треба 

зробити, аби подолати це явище в нашому суспільстві. По завершенню заходу було 

організовано роботу пункту консультування. Працівник бюро надала роз’яснення та 

консультації 7 особам на поставлені питання, а також роздані буклети системи БПД .   

   

14 лютого 2022 року в приміщенні Красноградського РВ ДВС СМУ МЮ  (м.Харків) 

фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» спільно з фахівцями данного відділу 

проведено бесіду на тему «Тимчасове обмеження боржника зі сплати аліментів у праві 

виїзду за межі України».  

 

15 лютого 2022 року в приміщенні адміністративної будівлі Наталинської сільської 

ради фахівцем «Красноградське бюро правової допомоги» проведено бесіду для працівників 

Наталинської ОТГ на тему «Як уберегтися від мобільного шахрайства». Фахівцем 

повідомлено про те, які є види мобільних шахрайств (SMS-вікторина, SMS або дзвінок з 

невідомого банку, родич потрапив у біду (затриманий поліцією, скоїв ДТП та інше) та як 

себе від них уберегти. (кількість присутніх осіб-8) 

 



15 лютого 2022 року завідуючим сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

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

працівників проведено лекцію на тему: «Порядок стягнення надміру виплачених коштів 

отриманої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям». Присутні 12 осіб. 

 
 

16 лютого 2022 року в приміщенні Красноградського районного центру соціальних 

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

працівників вищезазначеної установи проведено бесіду на тему «Шлюбний договір». 

Присутніх ознайомлено з особливостями укладення шлюбного договору. (кількість 

присутніх осіб-7)  

 

17 лютого 2022 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги»  

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

обласного центру зайнятості проведено бесіду на тему «Механізм доступу до безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги». (кількість присутніх осіб-10) 

 

17 лютого 2022 року сектором «Ізюмське бюро правової допомоги» спільно з 

представниками  Ізюмського міського центру  соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді 

проведено бесіду з мешканцями громади  ( присутні 6 осіб) за темами:  

1. Захист прав дітей в Україні. 

2. Патронатна сім’я як тимчасова форма влаштування дитини у сім’ю. 

 



17 лютого 2022 року в селі Піщанка (Красноградська ОТГ) фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» для громадян проведено бесіду на тему 

«Земельна реформа в Україні». Присутніх ознайомлено про зміни в земельному 

законодавстві, умови продажу землі та умови обігу земель сільськогосподарського 

призначення. (кількість присутніх осіб-10) 

 

17 лютого 2022 року в селі Піщанка (Красноградська ОТГ) фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» спільно з фахівцем Красноградської районної 

філії Харківського обласного центру зайнятості для громадян проведено бесіду на тему 

«Легальна зайнятість – гарантія захисту трудових прав». (кількість присутніх осіб-10) 

 

17 січня 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” для осіб, що 

перебувають на обліку у Дергачівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості була проведена лекція на тему: “Переваги офіційного працевлаштування”. В 

заході взяли участь 6 осіб. 

 

 

25 січня 2022 року сектором «Зміївське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Зміївського ВДВС у Чугуївському районі Харківської області серед відвідувачів відділу 

проведено бесіду на тему: «Аспекти примусового виконання рішення суду». (кількість 

присутніх – 7 осіб). 

 
 



27 січня 2022 року в приміщенні Управління соціального захисту населення Зміївської 

міської ради Чугуївського району Харківської області серед присутніх проведено бесіду на 

тему: «Порядок отримання житлової субсидії». (кількість присутніх – 14 осіб). 

 
 

09 лютого 2022 року в приміщенні Зміївського відділення Харківського обласного 

центру зайнятості серед осіб, які перебувають на обліку, як безробітні проведено 

семінар на тему «Працевлаштування за кордоном. Запобігання трудовому рабству». 

(кількість присутніх – 12 осіб). 

 
 

17 лютого 2022 року в селі Піщанка (Красноградська ОТГ) фахівцем 

«Красноградське бюро правової допомоги» для працівників Піщанського старостинського 

округу проведено бесіду на тему «Оформлення права власності на нерухоме майно за 

набувальною давністю». (кількість присутніх осіб-6) 

 

17 лютого 2022 року  на базі Зміївсьої міської ради Чугуївського району Харківської 

області сектор «Зміївське бюро правової допомоги» прийняв участь у Міжвідомчій 

координаційно-методичній раді з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству. (кількість присутніх –  10 осіб). 

 
 

17 лютого 2022 року завідуючим сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

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



працівників проведено лекцію на тему: «Пільги та гарантії осіб з інвалідністю». Присутні 

10 осіб. (М. Куцеконь). 

 
 

1.1.3.2 Впровадження нових та розвиток існуючих каналів комунікації та 

правопросвітництва: 

- ЗМІ: побудова довготривалих, постійних взаємовідносин, вихід на національне 

телебачення; центри надання адміністративних послуг; інших суб’єктів та партнерів 

(наприклад шерифи громад, старости, інші) 

 - дистанційні навчальні курси для цільових аудиторій; 

- виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів на правову тематику; 

- впровадження програми роботи з молоддю (залучення активних молодих людей для 

поширення інформації щодо вирішення правових проблем серед їх однолітків, членів 

сім`ї, знайомих) 

 

09 лютого 2022 року сектором «Красноградське бюро правової допомоги» здійснено 

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

блоках радіоефіру: 10:00, 15:00, 20:00- на тему «Як убезпечити себе від шахрайства в 

мережі Інтернет» -  

https://drive.google.com/file/d/193F5B9hMDo4mIqYNkXBOxiFb9YjgtFpz/view?usp=sharing 

 
Протягом звітного періоду на веб-сайтах партнерів, а також на сторінках 

партнерів на ФБ та ЗМІ були поширені інформаційні матеріали: 

05 січня 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті Дергачівської 

міської територіальної громади розміщено публікацію “Зміни ставок судового збору в 2022 

році”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/zmini-stavok-sudovogo-zboru-v-2022-rotsi 

 

12 січня 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті Дергачівської 

міської територіальної громади розміщено публікацію “Що робити, якщо Ви забули 

проїзний документ, чи запізнилися на потяг, або навпаки - забули свої речі”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/scho-robiti-yakscho-vi-zabuli-proizni-

dokument-chi-zapiznilisya-na-potyag-abo-navpaki-zabuli-svoi-rechi 

12.01.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985052412436503&id=10002795261169

6 (Незіпсована відпустка. Запізнилися на потяг – не біда) 

https://drive.google.com/file/d/193F5B9hMDo4mIqYNkXBOxiFb9YjgtFpz/view?usp=sharing
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/zmini-stavok-sudovogo-zboru-v-2022-rotsi
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/scho-robiti-yakscho-vi-zabuli-proizni-dokument-chi-zapiznilisya-na-potyag-abo-navpaki-zabuli-svoi-rechi
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/scho-robiti-yakscho-vi-zabuli-proizni-dokument-chi-zapiznilisya-na-potyag-abo-navpaki-zabuli-svoi-rechi


12.01.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985052185769859&id=10002795261169

6 (Що робити, якщо пошта загубила вашу посилку) 

12.01.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985051992436545&id=10002795261169

6 (Ви вирішили судитися. З чого починати?) 

12.01.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985051805769897&id=10002795261169

6 (Державний земельний кадастр та кадастрова карта) 

12.01.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=985051665769911&id=10002795261169

6 (Успішна справа.Український суд не дозволив батьку-тирану повернути сина з України в 

Італію) 

14.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/231293622499916/ 

(Успішна справа.Український суд не дозволив батьку-тирану повернути сина з України в 

Італію) 

14.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/231292712500007/ 

(Державний земельний кадастр та кадастрова карта) 

14.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/231292549166690/ (Ви 

вирішили судитися. З чого починати?) 

14.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/231292135833398/ (Що 

робити, якщо пошта загубила вашу посилку) 

14.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/231292012500077/    

(Незіпсована відпустка. Запізнилися на потяг – не біда) 

14.01.2022-https://natalynska-gromada.gov.ua/news/1642148774/ (Як убезпечити себе від 

шахрайства в мережі Інтернет) 

15.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/232244192404859/ 

(Спори щодо аліментів та визначення проживання дитини) 

15.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/232244109071534/ (Чи 

потрібні права на мотоблок?) 

15.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/232244022404876/ 

(Відшкодування збитків у разі відмови вступу у шлюб) 

15.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/232243429071602/  

(Домашнє насильство) 

15.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/232243322404946/  

(Працевлаштування осіб з інвалідністю) 

15.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/232243135738298/ 

(Перехід права власності на землю у разі набуття права на житловий будинок/споруду) 

17.01.2022-http://krasnograd-

rada.gov.ua/2022/01/17/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8

c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-

%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b9-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7-

%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-37/#more-18937 (Як 

убезпечити себе від шахрайства в мережі Інтернет) 



17.01.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180775695785288&id=1000155860647

53 (Як убезпечити себе від шахрайства в мережі Інтернет) 

17.01.2022-https://www.facebook.com/groups/433216931610404/posts/464538678478229/ (Як 

убезпечити себе від шахрайства в мережі Інтернет) 

17.01.2022-http://krrada.kh.ua/novyny/yak-ubezpechiti-sebe-vid-shakhrajstva-v-merezhi-internet 

(Як убезпечити себе від шахрайства в мережі Інтернет) 

21.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/235710115391600/ 

(Переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки сільгосппризначення) 

21.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/235710028724942/ (СМС із 

погрозами довели довели факт психологічного насильства) 

21.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/235709978724947/ 

(Реєстрація (декларація) місця проживання) 

21.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/235709898724955/ 

(Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільгосппризначення) 

21.01.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/235709645391647/ 

(Самооборона: як законно захищати себе) 

21.01.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990828358525575&id=100027952611696 

(Реєстрація (декларація) місця проживання) 

21.01.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990828548525556&id=100027952611696 

(СМС із погрозами довели довели факт психологічного насильства) 

21.01.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990828755192202&id=100027952611696 

(Переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки сільгосппризначення) 

21.01.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990829001858844&id=100027952611696 

(Самооборона: як законно захищати себе) 

21.01.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990829285192149&id=100027952611696 

(Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільгосппризначення) 

21.01.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990829425192135&id=100027952611696 

(Звільнили за прогули, яких не було. Суд поновив на роботі) 

21.01.2022- 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990829631858781&id=100027952611696 

(Зміна цільового призначення земельної ділянки ) 

25.01.2022-https://www.facebook.com/Krasnograd.zaynatist/posts/231997849124293 (Незаконне 

звільнення та поновлення на роботі за рішенням суду) 

01.02.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/242687524693859/ 

(1000000 грн моральної шкоди потерпілій від злочину) 

01.02.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/242687284693883/ 

(Мирова угода і 4 тисячі доларів) 



01.02.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/242687058027239/ 

(Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою) 

01.02.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/242686821360596/ 

(Фейкові «замінування»- дрібне хуліганство чи причина для кримінальної 

відповідальності?) 

01.02.2022-https://www.facebook.com/groups/231288532500425/posts/242686608027284/ 

(Спадкування земельної ділянки) 

01.02.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997536844521393&id=100027952611696 

(Фейкові «замінування»- дрібне хуліганство чи причина для кримінальної 

відповідальності?) 

01.02.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997536491188095&id=100027952611696 

(Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою) 

01.02.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997536061188138&id=100027952611696 

(1000000 грн моральної шкоди потерпілій від злочину) 

01.02.2022-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997535461188198&id=100027952611696 

(Мирова угода і 4 тисячі доларів) 

02.02.2022-https://www.facebook.com/Krasnograd.zaynatist/posts/237108398613238 (Відмінність 

між трудовим договором та договором цивільно-правового характеру) 

03.02.2022- 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1191419654720892&id=100015586064753 

(Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям) 

03.02.2022-https://www.facebook.com/groups/nahemisto/posts/811432926923185/ (Соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям) 

03.02.2022-http://krasnograd-rada.gov.ua/2022/02/03/19304/ (Соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям) 

20 січня 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті Дергачівської 

міської територіальної громади розміщено публікацію “Зміна цільового призначення 

земельної ділянки”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/bazhate-zminiti-tsilove-priznachennya-zemelnoi-

dilyanki- 

 

26 січня 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті Дергачівської 

міської територіальної громади розміщено публікацію “Переважне право орендаря на 

купівлю земельної ділянки”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/perevazhne-pravo-orendarya-na-kupivlyu-

zemelnoi-dilyanki 

 

02 лютого 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті 

Дергачівської міської територіальної громади розміщено публікацію “Укладання договору 

купівлі-продажу земельної ділянки сільгосппризначення”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/ukladannya-dogovoru-kupivli-prodazhu-zemelnoi-

dilyanki-silgosppriznachennya 

 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/bazhate-zminiti-tsilove-priznachennya-zemelnoi-dilyanki-
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/bazhate-zminiti-tsilove-priznachennya-zemelnoi-dilyanki-
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/perevazhne-pravo-orendarya-na-kupivlyu-zemelnoi-dilyanki
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/perevazhne-pravo-orendarya-na-kupivlyu-zemelnoi-dilyanki
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/ukladannya-dogovoru-kupivli-prodazhu-zemelnoi-dilyanki-silgosppriznachennya
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/ukladannya-dogovoru-kupivli-prodazhu-zemelnoi-dilyanki-silgosppriznachennya


09 лютого 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті 

Дергачівської міської територіальної громади розміщено публікацію “Усунення перешкод у 

користуванні земельною ділянкою”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/usunennya-pereshkod-u-koristuvanni-zemelnoyu-

dilyankoyu 

 

16 лютого 2022 року сектором "Дергачівське бюро правової допомоги" на сайті 

Дергачівської міської територіальної громади розміщено публікацію “Шлюбний договір”. 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/shlyubni-dogovir 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  поширення прес-релізу Координаційного центру: Які пільги встановлює 

законодавство людям з інвалідністю від 03.12.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Переоформлення 

страхового поліса від 01.12.2021 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Працюєте за 

кордоном? Що треба знати про пенсійне забезпечення від 30.11.2021  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Відшкодування збитків 

наречених у разі відмови вступу в шлюб від 26.11.2021  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Зміна прізвища після 

розлучення від 24.11.2021  https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Поділ спільного майна 

подружжя після розлучення від 23.11.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Новий механізм 

виплати громадянам, які надають соціальні послуги з догляду від 17.11.2021  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

24 грудня 2021 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Шлюбний контракт. 

Практика використання в Україні від 10.11.2021 

https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/usunennya-pereshkod-u-koristuvanni-zemelnoyu-dilyankoyu
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/usunennya-pereshkod-u-koristuvanni-zemelnoyu-dilyankoyu
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/static-pages/shlyubni-dogovir
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913


https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Досягли пенсійного 

віку, але не набули права на пенсію – можете отримати тимчасову соціальну допомогу від 

держави від 04.01.2022 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Право на пільговий 

проїзд у громадському транспорті від 05.01.2022 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Працевлаштування 

громадян України за кордоном та пенсійне забезпечення: що треба знати від 04.01.2022 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Ви знайшли чиюсь 

загублену річ: як же в таких випадках діяти правильно і відповідно до закону від 30.12.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: На втрачений паспорт 

оформили кредит: що робити від 28.12.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Відновне правосуддя 

для неповнолітніх від 24.12.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Автофіксація 

порушень правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям? від 23.12.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

10 січня 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Вовчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)поширення прес-релізу Координаційного центру: Затримання та 

перевірка документів поліцією: що і як? від 22.12.2021   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913 

 

05 січня 2022 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської області 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1641373066, сектором "Золочівське бюро правової 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074279546913
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1641373066


допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД поширено публікацію на тему: 

«Травмування на вулиці. Як отримати компенсацію?». 

10 січня 2022 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської області 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1641815651, сектором "Золочівське бюро правової 

допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД поширено публікацію на тему: 

«Військовий облік для жінок: що варто знати». 

11 січня 2022 року на сторінці Фейсбук Міжрайонної газети «Зоря» 

https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1569743636726308/?notif_id=1641888074724

264&notif_t=group_post_approved&ref=notif, сектором "Золочівське бюро правової 

допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД  поширено публікацію на тему: 

«Ви вирішили судитися. З чого починати?». 

12 січня 2022 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської області 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1642061401, сектором "Золочівське бюро правової 

допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД поширено публікацію на тему: 

«Правові поради водію. Як діяти у випадку ДТП.». 

13 січня 2022 року на сторінці Фейсбук Міжрайонної газети «Зоря» 

https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1571099623257376/?notif_id=1642064626864

496&notif_t=group_post_approved&ref=notif, сектором "Золочівське бюро правової 

допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД  поширено публікацію на тему: 

«Військовий облік для жінок: що варто знати.». 

17 січня 2022 року на офіційному сайті Золочівської селищної ради Харківської області 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1642409503, сектором "Золочівське бюро правової 

допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД поширено публікацію на тему: 

«Договір довічного утримання: що треба знати,щоб не стати жертвою шахраїв». 

18 січня 2022 року на сторінці Фейсбук Міжрайонної газети «Зоря» 

https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1574553076245364/?notif_id=1642510659857

499&notif_t=group_post_approved&ref=notif , сектором "Золочівське бюро правової 

допомоги" Харківського місцевого центру з надання БВПД  поширено публікацію на тему: 

«Сплата аліментів на рахунок дитини: що і як?». 

 

1.1.3.4 Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД 

За звітній період забезпечено роботу 86 консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової документи, в ході яких консультації отримали 280 особи. 

   

1.1.4.2 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, кампаній, акцій з питань 

протидії домашньому насильству, гендерної рівності, захисту прав дитини від 

насильства в сім’ї 

http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1641815651
https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1569743636726308/?notif_id=1641888074724264&notif_t=group_post_approved&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1569743636726308/?notif_id=1641888074724264&notif_t=group_post_approved&ref=notif
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1642061401
https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1571099623257376/?notif_id=1642064626864496&notif_t=group_post_approved&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1571099623257376/?notif_id=1642064626864496&notif_t=group_post_approved&ref=notif
http://zolochivska.gromada.org.ua/news/1642409503
https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1574553076245364/?notif_id=1642510659857499&notif_t=group_post_approved&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/m.zorya/posts/1574553076245364/?notif_id=1642510659857499&notif_t=group_post_approved&ref=notif


17 лютого 2022 року в приміщенні Красноградської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості фахівцем відділу «Красноградське бюро правової допомоги»  

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

обласного центру зайнятості проведено бесіду на тему «Способи захисту від домашнього 

насильства». (кількість присутніх осіб-10) 

 

 

1.1.4.3 Виготовлення та розповсюдження друкованих, аудіовізуальних просвітницьких 

матеріалів 

Протягом звітного періоду в рамках виконання річного плану було проведено заходи, 

в ході яких для покращення правової обізнаності громадян були розповсюджені 

інформаційні буклети та розміщено плакати та інша друкована продукція. 

 

 

1.1.4.5 Проведення правопросвітницьких заходів у приміщеннях місць несвободи з 

метою підвищення поінформованості підопічних цих установ про їх права, у тому 

числі про їх право на БПД та порядок його отримання 

04 січня 2022 року сектором «Золочівське бюро правової допомоги» було проведено  

інформаційний захід для осіб, які перебувають на обліку в Богодухівському районному 

відділі №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області на тему: 

«Реалізація програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення». По завершенню заходу працював пункт доступу до 



безоплатної правової допомоги. В ході роботи пункту було надано чотири консультації з 

правових питань. 

   

04 січня 2022 року, сектор «Вовчанське бюро правової допомоги»,  для осіб 

засуджених до покарання не пов'язаних із позбавленням волі, які перебувають на обліку у 

Чугуївському районному відділі " 1 філії ДУ "Центр пробації" осіб, було проведено лекцію 

на тему «Щодо надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та 

реєстрації місця проживання в Україні». По кінці заходу, додатково були надані фахівцем 

бюро відповіді на поставлені запитання та поширено буклети серед присутніх системи 

БПД.  У проведенні заходу прийняли – 3 осіб. 

 

14 січня 2022 року сектором “Дергачівське бюро правової допомоги” спільно з 

фахівцем Дергачіської районної філії Харківського обласного центру зайнятості та 

начальником Харківського районного відділу № 3 філії Державної установи «Центр 

пробації»  в Харківській області була проведена робоча зустріч. У ході спілкування були 

проаналізовані результати співпраці з клієнтами пробації у 2021 році та визначені шляхи 

подальшого співробітництва у проведенні спільних заходів для осіб, засуджених до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнених з випробуванням на 2022 рік. 

 

18 січня 2022 року в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області фахівцем сектору «Красноградське бюро 

правової допомоги» для працівників данної установи та суб’єктів пробації проведено бесіду 

на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність за домашнє насильство». 

Фахівцем повідомлено, що до кривдників може бути застосовано адміністративні 

стягнення у вигляді штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(170-340 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний 

арешт на строк до десяти діб. Якщо ті самі дії вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за одне з таких порушень, це тягнутиме за собою 

накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 

грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на 



строк до 15 діб. Крім того, за вчинення домашнього насильства кривдник може бути 

притягнений до кримінальної відповідальності та на нього може бути накладено 

стягнення у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешт на строк 

до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на 

строк до двох років. (кількість присутніх осіб-5) 

 

19 січня 2022 року головним юристом сектору "Мереф’янське бюро правової 

допомоги" в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» для працівників 

установи та осіб засуджених до покарання без позбавлення волі проведено лекцію на тему: 

«Порядок надання безоплатної правової допомоги в Україні». Присутні – 12 осіб 

 
21 січня 2022 року головним юристом сектору "Мереф’янське бюро правової 

допомоги" в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» для працівників 

установи проведено лекцію на тему: «Терміновий заборонний припис». Присутні – 12 осіб 

(Гогін В. А.) 

 
26 січня 2022 року головним юристом сектору "Мереф’янське бюро правової 

допомоги" в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» для працівників 

установи проведено лекцію на тему: «Порядок визнання виконавчого напису нотаріуса 

таким, що не підлягає виконанню» Присутні – 12 осіб (Гогін В. А.) 

 
 

01  лютого 2022 року  сектором «Золочівське бюро правової допомоги», з метою  

підвищення правової свідомості громадян для осіб, які перебувають на обліку в 

Богодухівському районному відділі № 2 філії Державної установи «Центр пробації» в 



Харківській області було проведено інформаційний захід для на тему: «Отримання 

соціальної допомоги малозабезпеченими сім’ями. Основні питання». По завершенню заходу 

працював пункт доступу до безоплатної правової допомоги. В ході роботи пункту було 

надано шість консультацій з правових питань. 

   
 

02 лютого 2022 року завідуючим сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

приміщенні Харківського районного відділу № 1 філії ДУ «Центр пробації» для осіб 

засуджених до покарання без позбавлення волі проведено лекцію на тему: «Про практику 

застосування законодавства про повторність і рецидив злочинів». Присутні 11 осіб.                         

(М. Куцеконь). 

 
03 лютого 2022 року у приміщенні Зміївського бюро для осіб, які перебувають на 

обліку в Зміївському відділі філії ДУ «Центр пробації» прочитано лекцію на тему 

«Виправлення і ресоціалізація засуджених» (кількість присутніх – 9 осіб). 

 
03 лютого 2022 року головним юристом сектору "Мереф’янське бюро правової 

допомоги" в Харківському районному відділі філії № 1 ДУ «Центр пробації» для працівників 

установи та осіб засуджених до покарання без позбавлення волі проведено лекцію на тему: 

«Підстава кримінальної відповідальності» Присутні – 12 осіб (Гогін В. А.) 

 
 



04 лютого 2022 року головним юристом сектору "Мереф’янське бюро правової 

допомоги" в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» для працівників 

установи проведено лекцію на тему: «Загальні засади та організація національного 

спротиву». Присутні – 11 осіб (Гогін В. А.) 

 
 

07 лютого 2022 року, сектор «Вовчанське бюро правової допомоги»,  для осіб 

засуджених до покарання не пов'язаних із позбавленням волі, які перебувають на обліку у 

Чугуївському районному відділі " 1 філії ДУ "Центр пробації" осіб, було проведено лекцію 

на тему «Протидія кібербулінгу та кібергрумінгу в Україні». По кінці заходу, додатково 

були надані фахівцем бюро відповіді на поставлені запитання та поширено буклети серед 

присутніх системи БПД.  У проведенні заходу прийняли – 3 осіб. 

 

09 лютого 2022 року  сектором «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

роз»яснювальну роботу в Ізюмському районному відділу пробації № 2 для осіб, що 

відбувають покарання не пов»язане з позбавленням волі ( присутні 4 особи) за темами: 

1.Автоматичне списання боргу з банківського рахунку. 

2.Судовий наказ як виконавчий документ: підстави для його винесення та порядок 

скасування.   

 
 

09 лютого 2022 року завідувач сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" 

прийняв участь у робочій зустрічі з співробітниками Харківського районного відділу № 1 

філії ДУ «Центр пробації», представниками Харківської районної філії Харківського 

обласного центру зайнятості, Міжнародної Антинаркотичної Асоціації, з питань 

взаємодії під час надання послуг суб’єктам пробації. 

 



 

11 лютого 2022 року головним юристом сектору "Мереф’янське бюро правової 

допомоги" в Харківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» для працівників 

установи проведено лекцію на тему: «Протидія кібербулінгу». Присутні – 11 осіб 

 
 

16 лютого 2022 року сектором «Зміївське бюро правової допомоги» спільно із 

представниками районного Зміївського відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області, Зміївського відділу обслуговування громадян (сервісний 

центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, Зміївського 

районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) проведено нараду на тему «Співпраця державних 

органів у 2022 році».  

 
 

1.1.5.1-1.1.5.3 Забезпечення надання БППД з питань пов'язаних з земельними 

правовідносинами у письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання. 

Проведення правопросвітницьких заходів в рамках реалізації проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Проведення виїзного 

консультування з питань земельних правовідносин 

21 січня  2022 року у колишній Чемужівській сільській раді Чугуївського району 

Харківської області сектором «Зміївське бюро правової допомоги» проведено бесіду та 

консультування мешканців села на тему  «Земля – багатство громадян України». 

(кількість присутніх – 9 осіб). 

   
 

26 січня  2022 року  сектором «Ізюмське бюро правової допомоги» проведено 

роз’яснювальну роботу в Ізюмській центральній міській бібліотеці для мешканців громади 

за темою: як перевірити своє право на земельну ділянку.  



03 лютого 2022 року завідуючим сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

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

працівників проведено лекцію на тему: «Порядок приватизації земельної ділянки».                

Присутні 11 осіб. 

 
 

08 лютого 2022 року завідуючим сектору "Мереф’янське бюро правової допомоги" в 

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

працівників проведено лекцію на тему: «Порядок встановлення меж земельної ділянки».                

Присутні 10 осіб. (М. Куцеконь). 

 
 

1.2.1.1 Підготовка інформації про існуючі правові механізми вирішення правових 

проблем, про соціальні та інші послуги, які надаються державними органами та 

повноваження таких органів, про позасудові способи вирішення спорів і т.д. 

14 січня 2022 року головний юрист сектору "Харківське бюро правової допомоги 

№1"відділу безоплатної правової допомоги Дермельова Аліна розповіла про закон «Про 

надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця 

проживання в Україні». Закон вносить суттєві зміни до правил реєстрації місця 

проживання (так званої «прописки»). 

 

 

1.2.1.5 Складення та розміщення правових консультацій на довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій "WikiLegalAid", а також підтримання в 

актуальному стані правових консультацій, розміщених на зазначеній платформі 

29 січня 2022 року, відділом «Вовчанське бюро правової допомоги» було переглянуто 

та підтримано в актуальному стані  правову консультацію у довідковій онлайн-платформі 

правових консультацій "WikiLegalAid" на тему: «Порядок внесення змін в сертифікат на 

земельну частку (пай) на підставі рішення суду» 



https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Порядок_внесення_змін_в_сертифікат_на_земе

льну_частку_(пай)_на_підставі_рішення_суду  

31 січня 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» було переглянуто 

здійснено редагування та підтримано в актуальному стані  правову консультацію у 

довідковій онлайн-платформі правових консультацій "WikiLegalAid" на тему: «Порядок 

оскарження постанови слідчого про відмову у визнанні особи потерпілою» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Порядок_оскарження_постанови_слідчого_про_відмо

ву_у_визнанні_особи_потерпілою 

31 січня 2022 року редагування та підтримка в актуальному стані правової консультації 

на тему: «Порядок стягнення заборгованості за аліментами» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%

D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%

B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D

0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8

?veaction=edit 

31 січня 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» було переглянуто та 

підтримано в актуальному стані  правову консультацію у довідковій онлайн-платформі 

правових консультацій "WikiLegalAid" на тему: «Проходження митного контролю» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Проходження_митного_контролю  

 

31 січня 2022 року, сектором «Вовчанське бюро правової допомоги» було переглянуто та 

підтримано в актуальному стані  правову консультацію у довідковій онлайн-платформі 

правових консультацій "WikiLegalAid" на тему: «Порядок припинення стягнення аліментів 

на дитину» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Порядок_припинення_стягнення_аліментів_на_

дитину  

 

 

 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Порядок_внесення_змін_в_сертифікат_на_земельну_частку_(пай)_на_підставі_рішення_суду
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=Порядок_внесення_змін_в_сертифікат_на_земельну_частку_(пай)_на_підставі_рішення_суду
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https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?veaction=edit
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?veaction=edit
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?veaction=edit
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?veaction=edit
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