
  

 

 

 

 

 

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 ІІ квартал 2022 року 

 

 

 

 

 

м. Харків, 2022 рік 

 



За період з 01 квітня по 30 червня 2022 року Харківським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр)  

 

прийнято та зареєстровано: 

Зареєстрованих звернень  – 2073 

Заяв про надання БВПД – 31 

Видано доручень адвокатам – 16 

Видано наказів працівникам – 20 

 

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. 

01 червня 2022 року в приміщенні КЗ Геніївської ЗОШ І-ІІ ст. Чугуївського району 

Харківської області (с. Геніївка, вул. Комарова, буд. 2) з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей серед школярів проведено бесіду на тему: «Права та обов’язки дітей. 

Конвенція ООН про права дитини. Правила безпеки під час війни для дітей». (кількість 

присутніх – 12 осіб). 

 
 

01 червня 2022 року з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей фахівці 

сектору «Красноградське бюро правової допомоги» поблизу дитячих ігрових майданчиків 

провели інформування для батьків з дітьми на тему «Захист прав дітей в Україні», а 

також долучилися до заходу, який проводили працівники Красноградської бібліотеки для 

дітей.  

 

 

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 

21 квітня 2022 року серед ініціативної групи по утворенню добровольчого 

формування територіальної громади в смт Бабаї Харківського району Харківської області 

проведена бесіда на тему: «Правові засади діяльності добровольчих формувань 

територіальної громади». 



 
 

05 травня 2022 року сектором «Зачепилівське бюро правової допомоги» було 

проведено зустріч з внутрішньо переміщеними особами під час  якої було проведено бесіду 

на тему «Пільги та гарантії внутрішньо переміщених осіб».   

 

 

25 травня 2022 року в приміщенні Зачепилівського бюро правової допомоги відбувся 

«круглий стіл» за участі представників ЦНАП Зачепилівської селищної ради, 

Зачепилівського відділу реєстрації актів цивільного стану у Красноградському районі 

Східного МРУ МЮУ, Зачепилівського відділу державної виконавчої служби у 

Красноградському районі Східного МРУ МЮУ та Бюро правової допомоги. Тема: «Порядок 

дій у разі втрати чи спливу терміну дії документів.  

 

 

25 травня 2022 року в приміщенні Санаторій «Ялинка» Чугуївського району 

Харківської області (с. Дачне, вул. Курортна, буд. 1) серед ВПО проведено бесіду на тему: 

«Порядок отримання довідки ВПО та щомісячної адресної допомоги». (кількість 

присутніх – 12 осіб). 



 
 

26 травня 2022 року у колишній Скрипаївській сільській раді Чугуївського району 

Харківської області (с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 55-а) проведено бесіду та 

консультування мешканців села та внутрішньо переміщених осібна тему: «Захист прав 

людини в умовах воєнного стану»(кількість присутніх – 14 осіб). 

 
 

30 травня 2022 року участь у спільному он-лайн заході, присвяченому 

Міжнародному Дню прав дитини «Велике обговорення прав дітей», організованому 

центрами БПД Харківської області та виступ з доповіддю щодо регулювання 

правовідносин, учасниками яких є діти в умовах воєнного стану 

  

30 травня 2022 року в приміщенні КНП ХОР «Обласний туберкульозний санаторій 

«Занки» Чугуївського району Харківської області (с. Курортне, вул. Курортна, буд. 1) серед 

ВПО проведено бесіду на тему: «Порядок отримання статусу ВПО та захист прав ВПО». 

(кількість присутніх – 18 осіб). 

 
 



31 травня 2022 року участь у спільному он-лайн заході, присвяченому 

Міжнародному Дню прав дитини «Велике обговорення прав дітей», організованому 

центрами БПД Харківської області (день другий) з доповіддю щодо актуальних питань 

захисту прав дитину 

 

 

03 червня 2022 року в приміщенні КЗ Геніївської ЗОШ І-ІІІ ст. Чугуївського району 

Харківської області (с. Геніївка, вул. Молодіжна, буд. 2А) серед викладачів школи проведено 

бесіду на тему: «Запобігання порушених прав громадянин гарантованих Конституцією 

України в умовах воєнного стану» (кількість присутніх – 15 осіб). 

 
 

07 червня 2022 року в приміщенні ЦНАП Зачепилівської селищної ради сектором 

«Зачепилівське бюро правової допомоги було проведено зустріч з внутрішньо-

переміщеними особами, на якій було проведено бесіду на тему: «Пільги та гарантії 

внутрішньо переміщених осіб - проблемні питання. Після заходу були надані індивідуальні 

консультації з різних правових питань 

 

 

07 червня 2022 року в приміщенні Санаторій «Ялинка» Чугуївського району Харківської 

області (с. Дачне, вул. Курортна, буд. 1) серед ВПО проведено бесіду на тему: «Порядок 

отримання компенсації за пошкоджене майно внаслідок агресії РФ» та «Порядок отримання 

довідки ВПО через додаток Дія». (кількість присутніх – 13 осіб). 



 
 

14 червня 2022 року в приміщенні НКП «Слобожанська лікарня» Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області (смт. Слобожанське, вул. Дружби, 

буд. 12) до Всесвітнього дня донора серед донорів проведено лекцію на тему: «Трудові 

права та гарантії для донорів крові». (кількість присутніх – 6 осіб). 

 
 

15 червня 2022 року в приміщенні Зачепилівської районної філії ХОЦЗ сектором 

«Зачепилівське бюро правової допомоги» спільно з фахівцями філії було проведено зустріч 

з безробітними, на якій було проведено бесіду на тему «Проблема зайнятості під час дії 

воєнного стану». 

 

 

15 червня 2022 року відзначається День захисту людей похилого віку, а саме 

Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно них. Тому фахівець 

бюро завітав до КЗ «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області (с. Лиман, вул. Зміївська) та із відвідувачами 

згаданої установи провів бесіду на тему: «Порядок захисту людей похилого віку». Зустріч 

організували на свідому повітрі, аби як то кажуть, поєднати приємне з корисним. 

(кількість присутніх – 11 осіб). 



 
 

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) 

23 травня 2022 року в приміщенні Красноградського центру соціальних служб 

фахівцем сектору «Красноградське бюро правової допомоги» для працівників 

вищезазначеної установи проведено бесіду на тему «Кримінальна відповідальність під 

впливом фізичного або психічного примусу». Присутніх ознайомлено, що включає в себе 

фізичний та психічний примус, порядок застосування статті 40 Кримінального кодексу 

України та зазначено, що відповідно до частини 1 статті 40 Кримінального кодексу 

України не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла 

шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного 

примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. 

 

 

07 червня 2022 року з нагоди прийняття Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» в приміщенні Красноградського районного відділу філії Державної установи 

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

допомоги» для працівників данної установи та фахівця Красноградської районної філії 

Харківського обласного центру зайнятості проведено бесіду на тему: «Право на 

безоплатну правову допомогу». Під час бесіди присутніх поінформовано про види правових 

послуг системи БПД, зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в 

частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

 



29 червня 2022 року в приміщенні Зачепилівської районної філії ХОЦЗ сектором 

«Зачепилівське бюро правової допомоги». спільно з фахівцями філії було проведено 

інформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб. Учасники заходу були 

ознайомлені з правами та обов’язками внутрішньо   переміщених осіб, правовим захистом 

внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», трудовими та іншими правами під час дії воєнного стану в Україні. 

 

 

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) 

В звітній період були виготовлені консультації: 

Тимчасовий захист як форма міжнародного захисту для громадян України в країнах 

ЄС.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-

t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-

oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-

Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-

R&c[0]=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-

s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrk

eSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-

qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3

RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw 

 

Фіксація факту руйнування майна внаслідок військової агресії РФ.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4L

VNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-

NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-

iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-

R&c[0]=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEd

oUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-

nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-

silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KmxtPd&h=AT3SHd43-t5u94vF4iSgNFR1mkT8rXAF5uFXndR2m3swAgnjAo-oWbWExnNNQDXY9zTjGGoyjD0zCNQoPfMdRRArgVWGUom5LKEoaR5Fami-Y5usqooVnZ90c0PkV2JjjqWHUG_7V-MLUMVwkR4&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT21X03_xxrXn1S-DRzdlslKAWRD2mmoMcCWDU1COxAhpTtGU1zW-s8GnHtyTViWdP20Qs1Ld7sCbVZMh14YDk2q9hgMVbXkj0GNTqDCdH_3oBdkaNBHi_FUjMrkeSPWWC9Tm59nf2bG-RXsaw7MFOgK-qCHDdUptZuWaBdXPZ_VoWs4hFTKsRFQQaQuqUlVeoeM7AjbmWoBBkuXpMmk5aTkskUh3RyEoL9jlXKDzLC6qQ1stMjUDi5ifw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hrP42&h=AT2yB7hn4LVNClZgETMUxqWhmITvN77BHo2clUxVQzzKb3ac6a5aXY-DQFDDVMC_bk-NJPBOMCR5mDu6oFofVnTv1UQHIB_WWm5oU-iyCpHPKGdkoSPTkvj9ByGZZ2LJPiK1z5-10EcuHMX31UQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3hlI1DF5eeyyCL6C35YWF84silOBHiV0JtpZwZA9ruozRRI3FPxyg_62JYwnOEdoUEljd5ogpqHSfz0Hn34BqbBPMc3R8PVDM1waVePFfKomhJXiZXdj4UYg_Nhp7qi-nkdIvBjEe1kQ7x1YuhbGpGY9vrelBqBXqYqfYuntlQU_P5fe_JiTyulyFSM-silfRgWV8evQ961TBVxWYsXa1UreVBODYTOqNuTc4Laj4cyii1a1FM5j9gQw


В «Базу знань БПД» виготовлені наступні консультації: 

• Виплати  для ВПО від УВКБ ООН.  

• Порядок стягнення аліментів.  

• Порядок зняття арешту з банківського рахунку.  

• Процедура безоплатної передачі авто на потреби армії.  

• Порядок звільнення з військової служби під час воєнного стану.  

• Що робити, якщо один з батьків вивіз дитину за кордон і не збирається повертати? 

 

Також в звітній період були зроблені публікації: 

06 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на 

офіційному веб-сайті Мереф’янської міської об'єднаної територіальної громади 

розміщено інформацію на тему: «Утворення добровольчих формувань територіальних 

громад» https://merefaotg.gov.ua/news/1655271385/ 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0q8Fq6gyuAtetGUfHidtaFf5DwZZK

Q5Y75BVMqxAYnbKnnDYuNg9g3KYRbSywtpvnl&id=100027952611696 (Перевірка на 

блокпостах: законні підстави) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uUe8m4B4dkHJRLBPu4FVace6fEk

q3EXkGDnBeh1ntrDU8H8ZCvic94Q6pk7a7X1Ml&id=100027952611696 (За продаж 

гуманітарної допомоги- кримінальна відповідальність) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sz38CLfnSFC4oKTJ8TwqArpvrhm

56vjXnREVWKjaUVSrShzKRSUEuH3DjZjUMr9Vl&id=100027952611696 (Комендантська 

година: обмеження та повноваження патрулів) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qgaiNh88NpNyTKYrR8PKXBzkzu

5PRSiZwhtd2ukfJrFe5jNQ1JdGmX7wcEbimMnel&id=100027952611696 (Усиновлення в 

умовах воєнного стану) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02J9XmAQpg3RfxQs8NFNwE4PvSy

33ycHLqdxVerUCeoUEmAZ3XNeLfzJs9drakSyutl&id=100027952611696 (Змінилася назва 

вулиці: чи треба переоформлювати документи?) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mnJKEkaAPS18ZHEN3fzMC2BT5

W4uaUiNEdwT2GBXU7mRHEK3cvqZPbbk7Qujnjiwl&id=100027952611696 (Простій vs 

призупинення трудового договору) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FLvDdrvR8aD8WH5JZUQmsPYKc

n6tKWVe5vpEAf2d63f3yMANzyZYoMZYYWvYXDQWl&id=100027952611696 (Як отримати 

допомогу по безробіттю на тимчасово окупованих територіях) 

30.05.2022-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05kbrCEfNBEkjqjUEWQa2KdwToP

JXJ9q429d6rH2ao6dnh4thbUfmqw19gyz5kUBal&id=100027952611696 (Як повинні 

зберігатися трудові книжки під час війни та чи потрібно їх роздавати на руки) 

09.06.2022-https://natalynska-gromada.gov.ua/news/1654759784/ (Компенсація витрат 

здавачам житла за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб) 

https://merefaotg.gov.ua/news/1655271385/


09.06.2022-http://krasnograd-

rada.gov.ua/2022/06/09/%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-38/ (Компенсація витрат 

здавачам житла за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199365616985876&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199367366985701&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199369073652197&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199370390318732&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199371783651926&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199374513651653&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199375983651506&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199378456984592&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199380040317767&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199381660317605&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3200896500166121&id=19818

87348733715 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3200899026832535&id=19818

87348733715 

 

19 травня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на сторінці 

у соціальній мережі facebook КУ "Мереф’янський центр надання соціальних послуг" 

розміщено інформацію на тему: «Особливості оформлення спадщини встановлені на 

період дії воєнного стану» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GcQfqGiy4QZUV5y7iBenQG5pTe

ekcDoC8XGMmYbpjdBcthjqCEaGLbKPoii3dg84l&id=100036848841603&notif_id=16529586

38293715&notif_t=story_reshare&ref=notif  

19 травня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на сторінці 

у соціальній мережі facebook КУ "Мереф’янський центр надання соціальних послуг" 

розміщено інформацію на тему: «Строк на прийняття спадщини в умовах військового 

стану» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aZj7SUUwDub6xq3ZtUBaegcaW

HvdBx6oNtPntD24n5TWemeJFXsjrjB95GxoFC13l&id=100036848841603&notif_id=16529586

54435504&notif_t=story_reshare&ref=notif  

31 травня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на сторінці 

у соціальній мережі facebook КУ "Мереф’янський центр надання соціальних послуг" 

розміщено інформацію на тему: «Вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rkWETbKQMV28Yk5wKF73HhKT

Dkj4avArh8xXHNuAPWZzygsDHoWqtifaisbayHbal&id=100036848841603&notif_id=1653986

749636362&notif_t=story_reshare&ref=notif  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199365616985876&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199365616985876&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199367366985701&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199367366985701&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199369073652197&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199369073652197&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199371783651926&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199371783651926&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199374513651653&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199374513651653&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199375983651506&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199375983651506&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199378456984592&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199378456984592&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199380040317767&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199380040317767&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199381660317605&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3199381660317605&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3200896500166121&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3200896500166121&id=1981887348733715
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GcQfqGiy4QZUV5y7iBenQG5pTeekcDoC8XGMmYbpjdBcthjqCEaGLbKPoii3dg84l&id=100036848841603&notif_id=1652958638293715&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GcQfqGiy4QZUV5y7iBenQG5pTeekcDoC8XGMmYbpjdBcthjqCEaGLbKPoii3dg84l&id=100036848841603&notif_id=1652958638293715&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GcQfqGiy4QZUV5y7iBenQG5pTeekcDoC8XGMmYbpjdBcthjqCEaGLbKPoii3dg84l&id=100036848841603&notif_id=1652958638293715&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aZj7SUUwDub6xq3ZtUBaegcaWHvdBx6oNtPntD24n5TWemeJFXsjrjB95GxoFC13l&id=100036848841603&notif_id=1652958654435504&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aZj7SUUwDub6xq3ZtUBaegcaWHvdBx6oNtPntD24n5TWemeJFXsjrjB95GxoFC13l&id=100036848841603&notif_id=1652958654435504&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aZj7SUUwDub6xq3ZtUBaegcaWHvdBx6oNtPntD24n5TWemeJFXsjrjB95GxoFC13l&id=100036848841603&notif_id=1652958654435504&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rkWETbKQMV28Yk5wKF73HhKTDkj4avArh8xXHNuAPWZzygsDHoWqtifaisbayHbal&id=100036848841603&notif_id=1653986749636362&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rkWETbKQMV28Yk5wKF73HhKTDkj4avArh8xXHNuAPWZzygsDHoWqtifaisbayHbal&id=100036848841603&notif_id=1653986749636362&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rkWETbKQMV28Yk5wKF73HhKTDkj4avArh8xXHNuAPWZzygsDHoWqtifaisbayHbal&id=100036848841603&notif_id=1653986749636362&notif_t=story_reshare&ref=notif


03 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на сторінці у 

соціальній мережі facebook КУ "Мереф’янський центр надання соціальних послуг" 

розміщено інформацію на тему: «Особливості надання відпусток в умовах воєнного 

стану» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029TdyWiK9ap14W7ZbgYnUQq6Fkt

rbxymgX7ak5bkQiCNsgqSL2vcxjapjjJor4m9Tl&id=100036848841603&notif_id=16544975767

68721&notif_t=story_reshare&ref=notif  

06 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на офіційному 

веб-сайті Мереф’янської міської об'єднаної територіальної громади розміщено 

інформацію на тему: «Строк на прийняття спадщини в умовах військового стану» 

https://merefaotg.gov.ua/news/1654494420/  

06.06.2022 р. сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на офіційному веб-сайті 

Мереф’янської міської об'єднаної територіальної громади розміщено інформацію на тему: 

«Утворення добровольчих формувань територіальних громад» 

https://merefaotg.gov.ua/news/1654511521/ 

14 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на сторінці у 

соціальній мережі facebook КУ "Мереф’янський центр надання соціальних послуг" 

розміщено інформацію на тему: «Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в 

межах яких в умовах воєнного стану припиняється доступ користувачів до наступних 

єдиних та державних реєстрів» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FbfkiDghjW3ZQYsJJ62zmcWYgX5

JosjeqW7Ps7jeKX6fr5TTtEuf33x9SyPgM87El&id=100036848841603&notif_id=165519474258

7069&notif_t=story_reshare&ref=notif  

14 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на сторінці у 

соціальній мережі facebook КУ "Мереф’янський центр надання соціальних послуг" 

розміщено інформацію на тему: «Діяльність добровольчих формувань територіальних 

громад» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tBWgf652s8pVjtNAZQikQ8mcdeya

4k86LsX2ExJdXXtnUBT5Nix1svpXgG6WTE4Nl&id=100036848841603&notif_id=1655197534

057292&notif_t=story_reshare&ref=notif  

14 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на офіційному 

веб-сайті Мереф’янської міської об'єднаної територіальної громади розміщено 

інформацію на тему: «Діяльність добровольчих формувань територіальних громад»  

https://merefaotg.gov.ua/news/1655183718/ 

15 червня 2022 року сектором «Мереф’янське бюро правової допомоги» на офіційному 

веб-сайті Мереф’янської міської об'єднаної територіальної громади розміщено 

інформацію на тему: «Припинення контракту добровольця територіальної оборони» 

https://merefaotg.gov.ua/news/1655271385/ 

 

 

1.1.3.4 Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД 

За звітній період забезпечено роботу консультаційних пунктів доступу до 

безоплатної правової документи, в ході яких консультації отримали 676 особи. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029TdyWiK9ap14W7ZbgYnUQq6FktrbxymgX7ak5bkQiCNsgqSL2vcxjapjjJor4m9Tl&id=100036848841603&notif_id=1654497576768721&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029TdyWiK9ap14W7ZbgYnUQq6FktrbxymgX7ak5bkQiCNsgqSL2vcxjapjjJor4m9Tl&id=100036848841603&notif_id=1654497576768721&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029TdyWiK9ap14W7ZbgYnUQq6FktrbxymgX7ak5bkQiCNsgqSL2vcxjapjjJor4m9Tl&id=100036848841603&notif_id=1654497576768721&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://merefaotg.gov.ua/news/1654494420/
https://merefaotg.gov.ua/news/1654511521/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FbfkiDghjW3ZQYsJJ62zmcWYgX5JosjeqW7Ps7jeKX6fr5TTtEuf33x9SyPgM87El&id=100036848841603&notif_id=1655194742587069&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FbfkiDghjW3ZQYsJJ62zmcWYgX5JosjeqW7Ps7jeKX6fr5TTtEuf33x9SyPgM87El&id=100036848841603&notif_id=1655194742587069&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FbfkiDghjW3ZQYsJJ62zmcWYgX5JosjeqW7Ps7jeKX6fr5TTtEuf33x9SyPgM87El&id=100036848841603&notif_id=1655194742587069&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tBWgf652s8pVjtNAZQikQ8mcdeya4k86LsX2ExJdXXtnUBT5Nix1svpXgG6WTE4Nl&id=100036848841603&notif_id=1655197534057292&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tBWgf652s8pVjtNAZQikQ8mcdeya4k86LsX2ExJdXXtnUBT5Nix1svpXgG6WTE4Nl&id=100036848841603&notif_id=1655197534057292&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tBWgf652s8pVjtNAZQikQ8mcdeya4k86LsX2ExJdXXtnUBT5Nix1svpXgG6WTE4Nl&id=100036848841603&notif_id=1655197534057292&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://merefaotg.gov.ua/news/1655183718/
https://merefaotg.gov.ua/news/1655271385/


   

 

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 

27 квітня 2022 року в приміщенні Нововодолазького бюро правової допомоги був 

проведений захід «круглий стіл» з працівниками Харківського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області. Вході заходу були обговорені 

питання, щодо надання безоплатної правової допомоги під час дії воєнного стану та 

подальшу співпрацю між секторами. 

 
 

16 травня 2022 року в приміщенні Красноградського районного сектору №1 філії 

Держустанови «Центр пробації в Харківській області» фахівцем «Зачепилівське бюро 

правової допомоги» спільно з працівниками Красноградського районного сектору №1 філії 

Держустанови «Центр пробації в Харківській області», з особами , які засуджені до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі проведено бесіду на тему «Особливості зміни 

місця проживання засудженими особами, які перемістились з тимчасово окупованих 

територій України». Клієнтам пробації було роз’яснено права та обов’язки  осіб , які 

засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, щодо дотримання Законів 

України «Про пробацію», «Про правовий режим воєнного стану» та Указу  Президента 

України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 

 
 

19.05.2022 року завідувач сектору «Мереф’янське бюро правової допомоги» 

Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола 

Куцеконь спільно з представником Харківського районного відділу №1 Філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області фахівцем Аліною Гончаренко провів 

освітній захід для працівників Харківського РВ №1 філії ДУ «Центр Пробації» в Харківській 



області до Дня Вишиванки в Україні на тему «Історія виникнення української вишиванки». 

Відзначили важливість архетипів українських символів в майстерності вишивки 

української сорочки для зміцнення національного патріотизму в умовах війни.  

 
 

13 червня 2022 року в приміщенні Красноградського районного сектору №1 філії 

Держустанови «Центр пробації в Харківській області»  фахівцем «Зачепилівське бюро 

правової допомоги» спільно з працівниками Красноградського районного сектору №1 філії 

Держустанови «Центр пробації в Харківській області», з особами , які засуджені до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі проведено бесіду на тему «Особливості 

трудових відносин в умовах воєнного стану». Клієнтам пробації було роз’яснено 

особливості трудових відносин  визначених  Законом України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану»  та Указу  Президента України від 24.02.2022 року 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 

 

 

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 

Протягом звітного періоду було здійснено редагування наступних консультацій: 

Поворот виконання рішення суду у цивільній справі 

Договір підряду 

Захист прав інтелектуальної власності; 

Права пасажира на компенсацію у разі відмови у перевезенні, скасуванні чи тривалої 

затримки авіарейсів; 

Послуги з вивезення побутових відходів. Плата за надані послуги; 

Ввезення в Україну та вивезення за межі України готівкових коштів та банківських 

металів; 

Призначення дострокової пенсії для батьків, які виховали п’ятьох і більше дітей, батьків 

осіб з інвалідністю з дитинства 

Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу 

Підстави та порядок стягнення сум надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії 

Кримінальна відповідальність за вимагання 

Адміністративний договір 


