
Інструменти співпраці

з системою 

безоплатної правової 

допомоги: партнери, 

спільні заходи та 

проекти

Дмитро Перепилиця, директор Богодухівського

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги



Харківська область

31 точка доступу до БПД:

1 - Регіональний центр

4 - місцеві центри

26 - бюро правової допомоги

> 200  - консультаційних

пунктів доступу до БПД

> 150 - адвокатів, які 

співпрацюють з БПД

> 35 000 - клієнтів на рік

Регіональний центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги у Луганській та

Харківській областях

Місцеві центри з надання безоплатної

вторинної правової допомоги

Бюро правової допомоги



Цілі, до яких ми прямуємо:

не менш як 50 % населення України 

знає про можливість отримати 

безоплатну правову допомогу від 

держави у разі необхідності 

не менше 75 % клієнтів задоволені 

якістю отриманої правової 

допомоги 

50%
обізнаність

75%
якість



ЧОМУ САМЕ МИ?

ІІ

МИ є у кожній 

територіальній громаді

ІІІ

МИ єдині, хто надає 

правові послуги 

безкоштовно

ІV
МИ будемо першими, від кого 

ВИ дізнаєтесь про зміни 

в законодавстві України

VІ

І

МИ допоможемо 

вирішити будь-який 

правовий спір

І

У НАС ОДНА ЦІЛЬ

V

МИ надамо кожному правове 

роз’яснення чи консультацію 

VІ

МИ станемо вашими 

надійними партнерами



якісні, доступні та зручні 

сервіси безоплатної правової 

допомоги 

ефективну систему доступу 

громадян до правової 

інформації

1 2

МИ пропонуємо мешканцям громади:



створити належні умови 

для надання безоплатної 

первинної правової 

допомоги

забезпечити системний 

доступ до якісної безоплатної 

правової допомоги, згідно з 

вимогами  чинного 

законодавстварозширити сферу 

послуг для жителів 

територіальної громади

підвищити рівень поінформованості 

суб'єктів права на БПД щодо 

відповідних прав та обов'язків, 

механізмів їх реалізації  шляхом 

упорядкування розповсюдження 

правової інформації

сформувати єдину 

ефективну розгалужену 

мережу центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги

сприяти в реальному 

розв’язанні проблем 

мешканців у частині 

надання безоплатної 

правової допомоги

покращити імідж та підвищити 

довіру до територіальних громад та 

системи безоплатної правової 

допомоги

забезпечити роботу постійно діючих 

виїзних консультаційних пунктів 

для надання безоплатної правової 

допомоги населенню

спростити доступ громадян до 

безоплатної правової допомоги, 

розповсюджуваної правової інформації, 

зокрема для захисту порушених прав 

у судовому порядку

підвищити правову обізнаність 

громадян та забезпечити 

гарантоване Конституцією 

України право на правову 

допомогу



Проведення 

комплексної 

інформаційно-

роз’яснювальної 

кампанії з правових 

питань

Зменшення кількості 

судових спорів, збільшення 

кількості випадків 

врегулювання спору в 

досудовому порядку 

Підвищення правової 

обізнаності та правової 

спроможності громади

Фахівці БПД 

розвантажать ОТГ в 

напрямку надання 

первинної правової 

допомоги

ЩО ОТРИМАЄТЕ ВИ?



Відповіді на ці та 
багато інших 

питань мешканці 
громад зможуть 

отримати, 
звернувшись до 

системи 
безоплатної 

правової допомоги



ОБГОВОРЕННЯ

✔ коментарі

✔ зауваження

✔пропозиції



Первомайський  місцевий центр 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги

✔ 64602, Харківська область, Лозівський район, 

м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 4

✔ Телефони:  +38(05745) 2-71-03  

+38(05745) 2-71-04

✔ E-mail: pervomayskyy.kharkiv@legalaid.kh.ua

Чугуївський  місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги

✔ 63503, Харківська область, Чугуївський 

район, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 27-А 

✔ Телефон:  +38(05746) 4-01-27

✔ E-mail: chuhuyiv.kharkiv@legalaid.kh.ua

Богодухівський місцевий центр 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги

✔ 62103, Харківська область, Богодухівський 

район, м. Богодухів, вул. Покровська, 5

✔ Телефон: +38(05758) 3-01-82

✔ E-mail: bohodukhiv.kharkiv@legalaid.kh.ua

Харківський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги

✔ 61022, Харківська область, м. Харків, майдан 

Свободи, 5 «Держпром», 6 під'їзд, 3 поверх

✔ Телефони:  +38(057)-341-65-71 

+38(057)-341-65-72; +38(063)-956-84-31

✔ E-mail: kharkiv3.kharkiv@legalaid.kh.ua

НАШІ КОНТАКТИ:

0 800 2013 103



Тільки РАЗОМ 
та спільними зусиллями МИ 
підвищимо рівень правової 
спроможності та правової 

обізнаності населення!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


