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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
З метою забезпечення доступу до БВПД РЦ проаналізовано та узагальнено 

інформацію про випадки порушення суб’єктами подання інформації, визначеними 
Порядком інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання, 
адмінарешту, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в 
результаті чого виявлено 47 фактів порушення Порядку інформування центрів з 
надання БВПД.  

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 19 листів до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської області та 
Управління СБУ у Чернігівській області. 

Станом на 31.12.2016 р. за повідомленнями Центру притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності 11 працівників поліції. 

 3 лютого та 16 березня поточного 
року представники РЦ на запрошення 
керівництва ГУ НП в Чернігівській 
області провели навчання слідчих поліції 
Чернігівського та Бобровицького відділів 
поліції ГУ НП в Чернігівській області. В 
ході зустрічей увагу було приділено 
необхідності своєчасного забезпечення 
права на захист особам, затриманим за 
підозрою у вчиненні злочину, 
дотримання порядку складання 
протоколу про затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні кримінального 

правопорушення, забезпечення права затриманих осіб на правову допомогу 
захисника за рахунок держави, вимогам щодо дотримання своєчасності 
інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання осіб.  

З метою моніторингу діяльності місцевих центрів в частині забезпечення 
доступу до БВПД представниками РЦ протягом поточного року були здійсненні 
виїзди до Ніжинського МЦ, Менського МЦ та Чернігівського МЦ. Під час 
відряджень були проведені робочі зустрічі з працівниками відділу попередньої 
роботи з клієнтами, під час яких обговорювались питання обізнаності та 

доступності громадян до безоплатної 
правової допомоги, організації виїзних 
консультаційних пунктів до громадян, 
що потенційно мають потребу у 
правовій допомозі. Також були 
обговорені питання організації прийому 
клієнтів та перевірки їх належності до 
суб’єктів права на неї, питання, по яким 
частіше звертаються громадяни за 
правової допомоги. 

 



З метою перевірки доступності до БВПД, під час зустрічей з працівниками 
Центру була приділена особлива увага роботі виїзних консультативних пунктів, 
обговорені питання, які виникли під час роботи консультаційного пункту, 
спланована подальша спільна робота в даному напрямі. 

Забезпечено збір статистичних даних про надання БВПД з питань, що 
належать до компетенції Відділу і здійснено передачу їх до відділу підтримки та 
розвитку інфраструктури РЦ. Витребувано та узагальнено інформацію місцевих 
центрів про звернення осіб для отримання БВПД в розрізі районів (05.01.2016; 
05.02.2016; 04.03.2016, 05.04.2016; 05.05.2016, 06.06.2016 06.07.2016; 08.08.16; 
06.09.2016; 07.11.2016; 08.12.16; 06.01.2017).  

16 березня 2016 р. представники 
РЦ відвідали Прилуцьку виховну 
колонію УДпС України в Чернігівській 
області та зустрілися із засудженими 
особами, які відбувають покарання у 
вигляді позбавлення волі. В ході 
зустрічі представники РЦ розповіли 
присутнім про порядок надання БВПД 
засудженим особам, які відбувають 
покарання у місцях позбавлення волі, та 
види правових послуг, на які мають 

право особи даної категорії.  
22 червня 2016 р. представники 

РЦ в приміщенні ГУ НП в Чернігівській 
області провели навчання перших 
заступників начальників – начальників 
слідчих відділів (відділень) 
територіальних органів поліції стосовно 
налагодження взаємодії заради якості 
надання БВПД у кримінальному 
процесі.  

З метою покращення роботи та 
підвищення авторитету місцевих 

центрів, спеціалістами РЦ проаналізовано стан видачі доручень МЦ за 12 місяців 
поточного року, аналітичну довідку направлено до МЦ для опрацювання та 
вжиття відповідних заходів щодо покращення рівня доступності до БВПД. 

 З метою розширення доступу до БПД для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які стали або можуть стати 
жертвами насильства в сім'ї  протягом року було забезпечено роботу шістнадцяти 
виїзних консультативних пунктів у наступних районах:  

службі у справах дітей Славутицької міської ради, службі у справах дітей 
Городнянської районної державної адміністрації, службі у справах дітей 
Чернігівської районної державної адміністрації, службі у справах дітей 
Ріпкинської районної державної адміністрації; 
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Замглайському дитячому 
будинку-інтернаті, Городнянській 
загально- освітній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів Чернігівської обласної ради, 
Городнянській спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ 
ступенів Чернігівської обласної ради та 
Чернігівській загально-освітній школі-
інтернаті І-ІІІ ступенів Чернігівської 
обласної ради, Березнянському 
багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі, Прилуцькій спеціальній 
загальноосвітній школі – інтернату I - III ступенів, Борзнянській спеціалізованій 

школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, 
Прилуцькому навчально-
реабілітаційному центрі, КЗ 
«Удайцівський навчально-
реабілітаційний центр», 

Старобасанській 
загальноосвітній школі-
інтернаті І-ІІ ступенів, 
Комарівській школі-інтернаті 
І-ІІ ступенів.  

 

Розширення доступу до БПД для 
учасників бойових дій було забезпечено 
шляхом проведення роботи двадцять 
одного  виїзного консультативного 
пункту у центрі соціально – 
психологічної реабілітації постраждалих 
внаслідок АТО та особам, що 
перебувають в кризових станах; у 
Чернігівському військовому шпиталі; 
Менському санаторію «Остреч»; у 
кімнаті правової допомоги в 
Чернігівському обласному військовому 
комісаріаті, яка працює кожну першу та третю середу місяця. Працівниками 

Чернігівського МЦ надано правову 
допомогу військовослужбовцям та 
членам їх сімей на 19 виїздах.  

 

 



Розширення доступу до БПД 
правової допомоги для внутрішньо 
переміщених осіб було забезпечено 
шляхом проведення роботи виїзного 
консультативного пункту у 
терапевтичному відділенні Чернігівської 
міської лікарні № 3, де перебувають 
внутрішньо переміщені особи, 
Славутицькому міському центрі 
зайнятості; Городнянському центрі 
зайнятості, Чернігівському міському  
центрі зайнятості, Козелецькому 

районному центрі зайнятості, Ріпкинському районному центрі зайнятості. 

Розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для 
інвалідів, осіб похилого віку, людей з 
особливими потребами було 
забезпечено шляхом проведення роботи 
16 виїзних консультативних пунктів у 
Чернігівському геріатричному 
пансіонаті, Чернігівському центрі 
соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних, Городнянському 
психоневрологічному інтернаті; 
Чернігівській обласній організації 
Українського товариства глухих; Любецькому психоневрологічному інтернаті. 

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для населення, що 
проживає в сільській місцевості, було забезпечено шляхом проведення роботи 
виїзних консультативних пунктів у Ріпкинській районній державній адміністрації, 
Славутицькій міській раді, Улянівській сільській раді Чернігівського району, 
Остерській міській раді Козелецького району, Мощенській сільській раді 
Ріпкинського району, Даницькій сільській раді Ріпкинського району,  смт. 
Бобровиця, смт. Куликівка, м. Бахмача, Максимівській сільській раді 

Козелецького району, Славутицькій 
міській раді Хмільницькій сільській раді 
Чернігівського району, Добрянській 
селищній раді Ріпкинського району, 
Радульській селищній раді Ріпкинського 
району, Козелецькій районній 
державній адміністрації, Хрипівській 
сільській раді Городнянського району, 
сільській раді села Жовтневе Менського 
району, Рогізівська сільська рада 
Щорського району , сіл Вертіївка, 
Григоро-Іванівка Ніжинського району 

та с. Колісники Прилуцького району, села Стара Басань Бобровицького району, 



смт Куликівка Куликівського району; с. Гриціївка Срібнянського району, 
с.Веприк, с.Кобижча, с. Стара Басань, с.Ярославка, с.Рудьківка, с.Сухиня, 
Бобровицького району; с.Слобідка, с.Березівка, с.Болотниця, с.Стара Талалаївка, 
с.Основа, смт. Талалаївка Талалаївського району; с.Мазки, с.Богданівка, с.Валки, 
с.Линовиця, с.Товкачівка, с.Сухополова Прилуцького району; с.Оленівка, 
с.Шаповалівка, с.Ядути Борзнянського району; с.Остапівка, с.Дащенки, 
с.Антонівка, с.Журавка Варвинського району; с.Селище, с.Мрин, с.Дослідне 
Носівського району;  с.Матіївка, с.Бахмач, с. Красне, м. Батурин Бахмацького 
району;c.Бурімка.   

 
Розширення доступу до БПД для 

осіб, на яких поширюється дія Закону 
України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту» було забезпечено шляхом 
проведення роботи виїзного 
консультативного пункту у Чернігівському 
пункті тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні ДМС України 
(30.03.2016 та 30.06.2016,21.07.2016, 

29.11.2016).   

З метою розширення доступу до 
БПД для осіб з особливими потребами, 
людей з інвалідністю, осіб похилого віку, 
одиноких громадян спеціалістами 
Ніжинського МЦ були організовані виїзні 
консультаційні пункти до Прилуцького 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Прилуцької міської ради, 
Територіального центру соціального 
обслуговування Ніжинської міської ради та 

стаціонарного відділення для постійного та тимчасового проживання одиноких 
непрацездатних громадян Ніжинського району.  Також аналогічна робота 
проводилась працівниками Чернігівського та Менського місцевих центрів.  



 [1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

 
У 2016 р. здійснено 69 моніторингів дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях апеляційного 
суду та місцевих судів Чернігівської області: 

З метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги протягом 
2016 року проведено 15 бесід клієнтами, які отримують БВПД. 

Також, за результатами опрацьованих процесуальних документів, на 
підтвердження участі адвокатів у процесуальних (слідчих) діях та судових 
засіданнях поширено 6 прикладів кращих практик адвокатської діяльності та 50 
приклад успішного захисту. 

 
 
23 березня 2016 р. на запрошення 

Ради адвокатів Хмельницької області, 
представником РЦ взято участь у 
круглому столі, присвяченому розгляду 
окремих питань, що виникають при 
здійсненні оцінювання якості, повноти 
та своєчасності надання адвокатами 
БПД.  

 

Протягом квітня-червня та жовтня-листопада 2016 року проводилося 
анкетування адвокатів, які співпрацюють з РЦ за додатками № 7 і 8 до наказу КЦ 
з надання правової допомоги від 06.04.2015 року № 136 «Питання організації 
моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у кримінальному процесі». Анкетування пройшли 
58 адвокатів. На підставі отриманих результатів узагальнено пропозиції щодо 
поліпшення роботи центрів з надання БВПД.  

 

  



[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 
ними. 

З метою підвищення кваліфікації 
адвокатів, які надають БВПД, 
31березня та 14 квітня поточного року 
на базі РЦ проведено навчальні заходи 
для адвокатів з метою роз’яснення 
положень Методики обчислення 
розміру винагороди адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову 
допомогу. Участь у семінарах взяли 
адвокати, спеціалісти РЦ та 
Чернігівського МЦ. 

 

20 квітня 2016 р. на базі РЦ проведено навчальний захід з підвищення 
кваліфікації адвокатів на тему «Дії захисника під час затримання особи за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення». 

 

21 червня 2016 р. на базі Ніжинського 
МЦ з надання БВПД проведено семінар з 
підвищення кваліфікації адвокатів на 
тему «Дії захисника під час затримання 
особи за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення та у разі 
необхідності надання медичної допомоги 
особам, які знаходяться у місцях 
несвободи». 

 



За ініціативи тренерів/модераторів з 
обміну досвідом між адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, 
Миколи Росомахи і Володимира Кухти, та з 
метою підвищення кваліфікації адвокатів, які 
надають БВПД, 17 серпня 2016 року на базі 
Регіонального центру проведено навчальний 
захід з підвищення кваліфікації адвокатів на 
тему «Здійснення захисту при застосуванні 
негласних слідчих (розшукових) дій». 

Протягом 2016 року на базі Регіонального 
та місцевих центрів проводилися робочі 
зустрічі адвокатів з метою обміну 
позитивним досвідом між ними.  

На виконання Меморандуму про 
співпрацю, укладеного у Києві 12 лютого 
2016 р. між Міністерством юстиції 
України та Національною поліцією, 25 
квітня, 12, 17 та 26 травня відбулися 
робочі зустрічі представників РЦ з 
надання БВПД у Чернігівській області, 
юстиції та адвокатської спільноти з 
чернігівськими патрульними 
поліцейськими. Заходи проводилися з 

метою роз’яснення механізму забезпечення права на захист осіб, затриманих 
правоохоронними органами. 

   
 
Також, з метою проведення моніторингу навчальних закладів, в яких можуть 

навчатися адвокати, було проведено зустріч з Володимиром Бойком – директором 
Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. У разі необхідності організації навчань 
адвокатів досягнуто домовленості про співпрацю. 

 



18 серпня 2016 року у приміщенні Новозаводського районного суду міста 
Чернігова відбувся круглий стіл з обговорення питання щодо застосування Закону 
України «Про психіатричну допомогу» і рішення Конституційного Суду України 
№ 2-рп/2016 від 01.06.2016 року у справі № 1-1/2016 при вирішенні справ 
стосовно госпіталізації та продовження госпіталізації особи, визнаної у 
встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу. На 
запрошення керівництва суду участь у заході взяли заступник директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області Олеся Пирковська та директор Чернігівського місцевого 
центру Володимир Бобруйко. Учасниками круглого столу також були 
представники обласної психоневрологічної лікарні, суддівського корпусу та 
Чернігівської місцевої прокуратури. 

25 жовтня 2016 року в Чернігові 
за ініціативи Чернігівського 
громадського комітету захисту 
прав людини за сприяння 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області 
відбувся тренінг «Міжнародні та 
національні стандарти захисту 
прав шукачів притулку та 
біженців в Україні» для 
спеціалістів центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів Чернігівської області. 
Учасники тренінгу змогли в повній мірі ознайомитися з Пілотною ініціативою 
моніторингу реадмісії в Україні та її реалізацією, міжнародними та 

національними правовими 
механізмами, процедурами 
захисту в реалізації угоди про 
реадмісію ЄС-Україна: доступ до 
національних процедур надання 
притулку в Україні; практикою 
Європейського суду з прав 
людини по розгляду справ 
шукачів притулку. 
За ініціативи Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Чернігівській області та 
адвокатів, які співпрацюють з 
Центром, для студентів 

Чернігівського національного технологічного університету в рамках навчальної 
дисципліни «Адвокатура в Україні» започатковано проведення курсу лекцій. 04 
та 25 листопада 2016 року за участю заступника директора Центру – Олесі 
Пирковської та адвоката Михайла Дворніченка проведено лекції для студентів 
юридичного факультету.  
  



[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад. 

 
На виконання Плану роботи Регіонального центру на 2016 рік протягом  

січня – вересня проводилися виїзні наради – навчання для інтеграторів місцевих 
центрів.  

Представниками РЦ та МЦ проведені робочі зустрічі з спеціалістами 
державних установ, громадських організацій та ЗМІ. 

 
 

Так, Ніжинським МЦ за звітній період проведено 29  робочих зустрічі з 
керівниками державної влади, ОМС та інших структурних підрозділів у 
Ніжинському, Талалаївському, Прилуцькому, Ічнянському, Куликівському, 
Срібнянському, Варвинському районах. 

За сприяння працівників Ніжинського 
МЦ прийнято програми надання БВПД 
населенню Вертіївської об’єднаної 
територіальної громади (Ніжинського району), 
Ніжинського та Варвинського районів. 

Ніжинським МЦ розроблені методичні 
рекомендації для клієнтів центру на теми: 
позбавлення батьківських прав; звернення осіб, 
що є потерпілими у кримінальному 
провадженні; стягнення аліментів; соціальне 

забезпечення учасників АТО. 
З метою залучення до роботи параюристів, спеціалістами Ніжинського МЦ  

проведена зустріч та підписано Меморандум про співпрацю з ФОП «Крупко В.В.» 
щодо надання правової допомоги громадянам у сфері земельного законодавства. 



В свою чергу працівниками Менського МЦ протягом звітного періоду 
проводилося «вуличне» інформування мешканців районів, що знаходяться під 
юрисдикцією центру. 

За ініціативи працівників Менського МЦ, 
18 березня 2016 р. на сесії Коропської районної 
ради була прийняття Програма БПД населенню 
Коропського району на 2016-2018 роки . 

Чернігівським МЦ також розпочато 
формування мережі параюристів. Так, студентів 
юридичної клініки “Аdiutorium” Чернігівського 
національного технологічного університету 
було залучено для роботи в громадській 
приймальні Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка.  
Виявивши необхідність правової допомоги у новостворених об’єднаних 

територіальних громадах, представники РЦ та Чернігівського МЦ ініціювали 
прийняття програм у Деснянській та Кіптівській об'єднаних територіальних 

громад на 2016 – 2018 роки. 
У 3-му кварталі, в рамках виконання Плану роботи Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області на 2016 
рік, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення, діяльності та інформації РЦ провела навчання для начальник 
відділів правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД місцевих 
центрів. В перший день тренер ознайомила «інтеграторів» з методами 
налагодження комунікацій, зі структурою статей та коректним їх написанням, 
підготовкою та проведенням прес-конференцій. У рамках зустрічі були також 
обговоренні питання щодо співпраці з новоствореними Бюро правової допомоги, 
роботи з партнерами та особливу увагу приділили технічним запитанням. 
Вероніка Рибак розповіла про Канадський досвід надання правової допомоги за 
методом «спіраль», а також поділилася досвідом, набутим під час тренінгу для 
комунікаторів у м. Києві. Під час другого дня заходу колеги відвідали 
партнерську громадську організацію Чернігівський громадський комітет захисту 
прав людини. Юристи організації Наталія Піддубна та Ірина Бірюк розповіли про 



роботу громадської приймальні комітету, питання, з якими останнім часом 
звертаються за правовою допомогою громадяни, ділились досвідом взаємодії з 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та проведення 
правопросвітницьких заходів тощо. 

 
 
 
Проведено спільний захід з РЦ з 
надання БВПД у Сумській області 
міжрегіональний круглий стіл на 
тему «Права учасників АТО. 
Самоорганізація для їх захисту та 
відновлення порушених прав». 
 
 
 
 

Також під час звітного періоду, 
заступник начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення, 
діяльності та інформації РЦ 
взяла участь у тренінгу для 
«Комунікаторів» (м.Київ). 
  
 
 
 
 
 
 

 
Було організовано участь 
громадських організацій 
у конкурсній комісії з 
відбору начальників 
Бюро правової допомоги 
у Чернігівській області.  
 

 
 
 
 
 



З метою забезпечення 
доступу мешканців 
територіальної громади до 
безоплатної правової допомоги 
протягом ІІI кварталу 
Ніжинським МЦ постійно 
проводилися робочі зустрічі із 
керівництвом органів державної 
влади, місцевого 
самоврядування, установ, 
громадських  організацій у 
районах, що підпадають під 

юрисдикцію Ніжинського МЦ: Бахмацькому, Бобровицькому, Борзнянському, 
Варвинському, Ічнянському, Ніжинському, Носівському, Прилуцькому, 
Срібнянському, Талалаївському.  

Головними завданнями зустрічей було досягнення домовленостей щодо 
подальшої співпраці та взаємодії,  забезпечення доступу  громадян віддалених 
населених пунктів до безоплатної правової допомоги, а також сприяння у 
проведенні  інформаційно-роз’яснювальної кампанії та узгодження 
організаційних питань щодо відкриття бюро правової допомоги в кожному 
регіоні. Особлива увага приділялась проблемним питанням, а саме: доступу до 
безоплатної  якісної правової допомоги мешканців сільської місцевості (особливо 
незахищених верств населення), забезпечення роботи мобільних пунктів 
консультування громадян. 

20 липня 2016 року на виконання 
наказу Міністерства юстиції України від 
16 червня 2016 року №1717/5 «Про 
запровадження пілотного проекту у сфері 
державної реєстрації громадських 
формувань» в приміщенні Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  відбулось 
засідання за «круглим столом», куди 
були запрошені представники громадських організацій, профспілок, органів 
державної влади, працівники Ніжинського місцевого центру та представники 
юстиції та ЗМІ. Головне завдання – донесення до громадськості інформації про 
можливість подачі документів у сфері державної реєстрації громадських 
формувань через центри надання БВПД, як фронт-офіси.  

 
Представниками Ніжинського 

МЦ було здійснено ряд робочих візитів 
з метою досягнення домовленості про 
співпрацю та проведення виїзних 
консультативних пунктів.  
  

 
 



З метою широкого інформування населення щодо їх права на безоплатну 
правову допомогу з 12 по 19 серпня, 30 серпня 2016 року працівники Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД 
взяли участь в 8 семінарах-навчаннях 
для сільських, селищних голів та 
секретарів місцевих рад  
Бобровицького, Бахмацького, 
Варванського, Носівського, 
Срібнянського, Талалаївського  та 
Прилуцького  районів, а саме: 
Бахмацьке    - 30.08.2016 ( колегія при 
Бахмацькій РДА за участю сільських, 
селищних голів; Бобровицьке    -  
12.08.16 (сесія депутатів міської ради); 18.08.2016  (семінар у Бобровицький 
РДА); Варвинське – 16.08.16 (семінар-навчання у Варвинській районній раді); 
Носівське – 16.08.16 (семінар у Носівській РДА); Прилуцьке   - 12.08.16 (семінар у 
Прилуцькій РДА); Срібнянське  - 19 .08.16 (семінар у Срібнянській РДА);  
Талалаївське – 16.08 16 (семінар у Талалаївській РДА). 

Окрім того, протягом ІІI кварталу 2016 року працівники Ніжинського МЦ 
брали активну участь  семінарах, тренінгах, «круглих столах» та інших заходах з 
органами місцевого самоврядування, установами та громадськими організаціями.  

Велику увагу працівники 
Ніжинського МЦ та новостворених 
Бюро приділили просвітницькій 
роботі. Були проведені тренінги, лекції 
та семінари для різних установ.  

  
Протягом ІІI кварталу постійно 

надавалася методична допомога 
органам місцевого самоврядування для 
удосконалення ними організації 
БППД. Розробляються методичні 
рекомендації, а саме: алгоритм 
реєстрації громадських формувань, 
пам’ятки для  внутрішньо переміщених 
осіб та інформація про субсидію. 
Працівники Ніжинського місцевого 
центру беруть участь та надають 
методичні рекомендації та семінарах 
для сільських, селищних голів та 
секретарів місцевих рад (9 семінарів), а 
також удосконалюють організацію БППД безпосередньо у сільських радах. В ході 
спілкування з представниками ОМС ведеться інформування про принципи роботи 
системи безоплатної правової допомоги, розповідають про діяльність місцевого 
центру та бюро, про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
про можливість подачі документів у сфері державної реєстрації громадських 
формувань через місцеві центри. Під час зустрічі обговорюють з працівниками 



сільських рад основні аспекти створення дієвої моделі надання якісної 
безоплатної правової допомоги у сільських громадах, приділяючи особливу увагу 
проблемним питанням, а саме: доступу до безоплатної  якісної правової допомоги 
мешканців сільської місцевості, особливо незахищених верств населення. Такі 
робочі зустрічі були проведені: 26 липня 2016 року  у Ніжинському районі із 
головою Малокошелівської сільської ради Сергієм Мішурою, діловодом  Оленою 
Радченко, спеціалістами соціально-гуманітарного відділу Мариною Тронь та 
Юлією Булах, а також фахівцем із соціальної роботи Наталією Мороз; 05 вересня 
2016 року у Варвинському районі із головою Варвинської селещиної ради 
Валентиною Саверською-Лихошвою, працівником селищної ради Тетяною 
Дейнекою та керівником Варвинського Райспоживтовариства  Андрущенко В.Г.; 
06 вересня 2016 року у Бобровицькому районі із головою та працівниками 
Браницької сільської ради; 14 вересня 2016 року у Борзнянському районі – з 
головою Малозагорівської сільської ради Ніною Осипенко, районним депутатом 
Наталією Притулою, депутатом сільської ради, керівниками сільських установ , 
активом села. 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населення 
регіону працівники Ніжинського місцевого центру протягом ІІI кварталу 2016 
року  налагоджують співпрацю із установами-провайдерами щодо надання 
безоплатної правової допомоги. 

20 липня 2016 року під час проведення засідання за «круглим столом» щодо 
запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських 
формувань обговорювалися питання: донесення до громадськості інформації про 
можливість подачі документів у сфері державної реєстрації громадських 
формувань через центри надання БВПД, а також налагодження співпраці з 
установами-провайдерами щодо надання БПД.  

 
Однією із складових частин забезпечення та розширення  доступу 

мешканців територіальної громади до якісної безоплатної правової допомоги є 
укладання Меморандумів про співпрацю з органами місцевого самоврядування, 
органами виконавчої влади, державними органами, громадськими організаціями, 
ЗМІ. Так, працівниками Ніжинського МЦ були підписані Меморандуми з 
Ніжинським дитячим будинком-інтернатом (31 серпня 2016 року), Управлінням  
соціального захисту населення Борзнянської РДА (14 вересня 2016 року), 



приватною телерадіокомпанією «Оріон» (14 вересня 2016 року), Яблунівською 
сільською радою (29 вересня 2016 року). 

За цей же звітній період працівники Менського 
МЦ проводили робочі зустрічі з метою досягнення 
допомовленості про співпрацю.                       

13 липня на запланованій зустрічі з мером м. 
Мена Менському міському центру вручено подяку 
за відданість роботі, співпрацю, професійність та з 
нагоди Дня Конституції України, поздоровив з 
першою річницею роботи Менського МЦ з надання 
БВПД та подарував на щастя "підкову".  

 
18 липня задля підвищення 

правової обізнаності  молоді працівники 
Менського МЦ взяли участь у засіданні 
Молодіжної ради. На зустрічі, до відома 
молоді було донесено інформацію по 
роботу центру, його завдання і 
обов’язки, наведені приклади успішних 
практик, тощо.    

З метою донесення до 
громадськості інформації про 
можливість подачі документів у сфері 
державної реєстрації громадських 

формувань через центри надання БВПД, як фронт-офіси в 19 липня в м. Мена 
відбувся круглий стіл на якому розповідали про новації у сфері реєстрації 
громадських формувань. Серед запрошених були представники Менського, 
Коропського та Сосницького районів.  

 



З початком серпня місяця розпочалась активна адвокаційна кампанія (яка 
проходила протягом всього серпня місяця) метою якої було донесення широкому 
загалу про відкриття новостворених Бюро правової допомоги та можливості 
отримання у них юридичної допомоги. Під час цієї кампанії працівниками бюро 
було здійснено ряд робочих виїздів по районам, що знаходяться під юрисдикцією 
місцевого центру. Проведено ряд робочих зустрічей з очільниками району та 
представниками громадськості. На зустрічах було поінформовано про цілі, 
завдання і функції бюро, запропоновано співпрацю та представлено керівників 
новостворених установ. 

25 серпня 2016 року був 
проведений круглий стіл на тему 
«Відкриття правової допомоги - 
крок до якісної правової 
допомоги». Під час засідання 
відбулося обговорення шляхів 
співпраці органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади 
з Менським місцевим центром з 
надання БВПД та новоствореними 
бюро. До широкого кола людей 
донесено інформацію про функції 
бюро та завдання. Окремо наголошено на можливості скористатись послугами 
сервісів Міністерства Юстиції, які відкриті для громадян та знаходяться у 
вільному доступі у приміщеннях Бюро правової допомоги.  

20 серпня 2016 року на базі табору «Казковий» в урочищі «Остреч» 
пройшов 15-тий ювілейний студентський форум «Жартівливий абсурд». До 
даного дійства приєднався Менський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Учасники та гості форуму мали можливість 
дізнатись про систему безоплатної правової допомоги, про те хто, де і як може 
отримати адвоката за послуги якого сплачує держава. Всім бажаючим надавалися 
інформаційні буклет з контактами центру. 

З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 
правової допомоги Чернігівським МЦ підтримуються в контрольному стані та 
щоквартально переглядаються для доповнення та оновлення паспорти 
територіальних громад Городнянського, Козелецького, Ріпкинського, 
Чернігівського районів, міст Чернігова та Славутича. У червні 2016 року було 
розроблено паспорт територіальної громади Городнянського району. 



 
З метою тісної співпраці та 

консолідації зусиль, спрямованих на 
сприяння наданню правової 
допомоги та юридичних соціальних 
послуг в інтересах осіб, які 
потребують безоплатної правової 
допомоги, а також з метою 
забезпечення їм доступу до правової 
допомоги, було укладено один 
меморандум про співпрацю з 
Держспоживінспекцією у 
Чернігівській області (28.09.25016). 
 
 На виконання запланованих заходів щодо організації та проведення 
зустрічей, нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, «круглих столів», 
конференцій та інших заходів з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, установами, організаціями, а також 
участі в заходах партнерів Чернігівського МЦ: 

 
 * Чернігівським МЦ разом з 
Головним територіальним управлінням 
юстиції у Чернігівській області проведено 
робочу зустріч за круглим столом з 
громадськими організаціями з питань  
реєстрації громадських формувань 
(25.07.2016); 
 * взято участь у міжрегіональній 
відеоконференції “До 25-річниці 
Незалежності України”, що проводилась 
у Чернігівському центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
(22.08.2016); 
 * взято участь у загальнобібліотечному заході, присвяченому 25-й річниці 
Незалежності України, який відбувся на території Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (23.08.2016); 
 * взято участь у проведенні Дня відкритих дверей, що відбувся у 
Славутицькому міському центрі зайнятості з нагоди святкування 25-ї річниці 
Незалежності України (23.08.2016); 

* взято участь у міжрегіональному заході - круглому столі "Права учасників 
АТО. Самоорганізація для їх захисту та відновлення порушених прав", що 
проводився на базі Конотопського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (16.09.2016); 



* взято участь у навчальних 
тренінгах для прийомних батьків та 
батьків-вихователів щодо підвищення їх 
виховного потенціалу, який проводився 
Чернігівським обласним центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, під час якого було розкрито 
питання “Права дитини та механізми їх 
захисту за міжнародним і національним 
правом. Права і обов'язки батьків та осіб, 
що їх замінюють” (06.09.2016,  
21.09.2016); 

* взято участь у конференції з нагоди святкування Міжнародного дня 
глухих, організованого Чернігівською обласною організацією Українського 
товариства глухих (28.09.2016). 

 
Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населення 

регіону проведено робочі зустрічі та досягнуто домовленостей щодо подальшої 
співпраці з керівництвом: 

* Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Чернігівської обласної державної адміністрації (19.07.2016); 
 * Чернігівської обласної благодійної організації “Аратта” (серпень); 
 * Любецького психоневрологічного інтернату (29.09.2016); 
 * громадської організації “Спілка соціального захисту інвалідів” 
(30.09.2016); 
 * дошкільного навчального закладу № 21  “Дзвіночок” Чернігівської міської 
ради (29.09.2016). 

 
Також досягнуто домовленостей про співпрацю з керівництвом: 

 * Славутицького міського військового комісаріату (04.08.2016); 
 * Відділення Національної служби посередництва і примирення в 
Чернігівській області (25.08.2016); 

* Держспоживінспекції у Чернігівській області  (28.09.2016); 
* Бутівської сільської ради Городнянського району (27.09.2016); 
* Малолиственської сільської ради Ріпкинського району (30.09.2016); 
* Громадської організації «Ветерани АТО Городнянщини» (17.08.2016);    
* Громадської організації “Славутицьке об'єднання ветеранів АТО та 

учасників бойових дій” (09.09.2016); 
* Чернігівського міського громадського об'єднання інвалідів “Шанс” 

(25.07.2016); 
* Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні (18.08.2016); 
* Новозаводського районного суду м. Чернігова (18.08.2016); 
* Городнянського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції 

(15.09.2016). 
 



Крім того, під час  під час 
адвокаційної кампанії, яка була проведена 
з метою доведення інформації до 
населення області щодо можливості 
отримання безоплатної правової 
допомоги через бюро правової допомоги, 
проводилось ознайомлення керівників  
Відділення поштового зв'язку № 1 з  
функціонування системи безоплатної 
правової допомоги та роботою 
Чернігівського МЦ. Результатом 
зустрічей є домовленість з керівниками 

зазначених установ щодо направлення до Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД суб’єктів права на отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги та щодо розповсюдження інформаційних матеріалів Чернігівського МЦ 
серед відвідувачів. 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
громадянам затверджено Програму безоплатної правової допомоги населенню 
міста Славутича на 2016-2018 роки (09.09.2016). 

Надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування з метою 
удосконалення організації надання ними безоплатної первинної правової 
допомоги: Кіптівській сільській  об’єднаній територіальній громаді (26.07.2016); 
Бутівській сільській раді Городнянського району (27.09.2016); Кіптівській 
об’єднаній територіальній громаді (30.09.2016); Малолиственській сільській раді 
Ріпкинського району (30.09.2016). 

Налагоджено співпрацю з установами-провайдерами щодо безоплатної 
правової допомоги, а саме з: 

* Відділенням Національної служби посередництва і примирення в 
Чернігівській області (сумісна робота у громадській приймальні Центру правової 
інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. 
Короленка); 

* громадською організацією «Ветерани АТО Городнянщини»; 
 * Любецьким психоневрологічним інтернатом (розпочато роботу мобільного 
консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 
 *  Бутівською сільською радою Городнянського району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 

* загальноміського бібліотечно-інформаційного центру м. Славутич 
(розпочато роботу дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

* Ріпкинською центральною районною лікарнею (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 

*  Малолиственською сільською радою Ріпкинського району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

* Чернігівським пунктом тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України (налагоджено 
постійну роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної 



правової допомоги); 
* Славутицькою міською громадською організацією “Центр розвитку 

громади”. 
Продовжено фомування мережі параюристів. Свою готовність до активної 

співпраці з Чернігівським МЦ висловив Хмеленок Микола Павлович, який є 
засновником інтернет — ресурсу “Новый форум Городнянщины» та займає 
активну громадську позицію. 

 
Продовжується участь 

Чернігівського МЦ у проектній діяльності 
громадської організації “Чернігівський 
комітет захисту прав людини” в рамках 
грантової програми “Інтеграція первинної 
і вторинної безоплатної правової 
допомоги на рівні територіальних громад 
Чернігівської області”. 

Спільно з представниками 
Чернігівського громадського комітету  
захисту прав людини: 
* проведено обговорення за круглим 

столом питань щодо роботи громадської приймальні комітету, обміну досвідом 
взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та 
проведення правопросвітницьких заходів (11.08.2016); 
* взято участь у прес-конференції, присвяченій відкриттю бюро правової 
допомоги (17.08.2016); 
* взято участь у у круглому столі "Права учасників АТО. Самоорганізація для їх 
захисту та відновлення порушених прав", що проводився на базі Конотопського 
МЦ (16.09.2016). 

Протягом жовтня – грудня 2016 року було проведено 6 виїзних зустрічей з 
інтеграторами місцевих центрів з метою підвищення кваліфікації працівників 
місцевих центрів. В ході спілкування були обговорені питання : взаємодії з ОМС; 
зміни у діяльності РЦ та МЦ у зв’язку із децентралізацією, першочергові кроки, 
точки доступу та ресурси для досягнення цілей при проведенні 
правопросвітницьких , інформаційно-роз’яснювальних заходів для громад та 
спільнот, можливі ризики та оцінка результатів. 

 



26 грудня 2016 року у м.Чернігів відбувся семінар для працівників місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 
допомоги Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання безоплатної 
правової допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових дій та членам 
їх сімей". Захід проходить за підтримки Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області, громадської 
організації " Чернігівський громадський комітет захисту прав людини", 
громадської спілки " Мережа правового розвитку" та фінансового сприяння 
міжнародного фонду " Відродження". 

 

26 грудня 2016 року заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
Вероніка Рибак провела тренінг для працівників бюро по роботі зі ЗМІ та 
написанню статей. 

 
На виконання локального плану заходів Ніжинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІV квартал 2016 року (з 
виконання Плану надання безоплатної  правової допомоги на 2016 рік у 
Чернігівській області), а також для залучення представників органів влади та 



місцевого самоврядування до організації надання безоплатної первинної правової 
допомоги, взаємодії із суб’єктами надання БППД  Ніжинським місцевим центром 
були вжиті наступні заходи. 

З метою забезпечення доступу мешканців територіальної громади до 
безоплатної правової допомоги протягом ІV кварталу було проведено 32 робочі 
зустрічі  із керівництвом органів державної влади, місцевого самоврядування, 
установ, громадських організацій у районах: Бахмацькому, Бобровицькому, 
Борзнянському, Варвинському, Ічнянському, Ніжинському, Носівському, 
Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському, що підпадають під юрисдикцію 
Ніжинського МЦ.  Головні завдання: досягнення домовленостей щодо подальшої 
співпраці та взаємодії, забезпечення доступу громадян віддалених населених 
пунктів до безоплатної правової допомоги, а також сприяння у проведенні  
інформаційно-роз’яснювальної кампанії. Особлива увага приділялась проблемним 
питанням, а саме: доступ до безоплатної  якісної правової допомоги мешканців 
сільської місцевості (особливо незахищених верств населення), забезпечення 
роботи мобільних пунктів консультування громадян, обговорення конкретних 
шляхів співпраці для переадресації  осіб, що потребують юридичної допомоги. 

 
Під час організації та забезпечення роботи мобільних консультаційних 

пунктів для мешканців територіальних громад працівники центру та бюро 
проводили робочі зустрічі щодо налагодження співпраці. 

На виконання підписаного Меморандуму про співпрацю, була отримана 
попередня домовленість із головою Івковецької сільської ради Черепом М. П. про 
перспективи та можливості затвердження Програми правової освіти та надання 
БПД на рівні Івковецької територіальної громади.  

З метою посилення правової спроможності територіальних громад та 
забезпечення доступу до правосуддя  кожному громадянину працівники 
Ніжинського місцевого центру та бюро  взяли участь в 23  інформаційно-
консультаційних заходах: нарадах , семінарах-навчаннях, засіданнях за «круглим 
столом» із представниками  органів місцевого самоврядування, політичних 
партій, громадських організацій, засобів масової інформації у Бахмацькому, 
Бобровицькому, Борзнянському, Варвинському, Ічнянському, Ніжинському, 
Носівському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському районах. Головні 
завдання: проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання методичних 
рекомендацій щодо надання БППД для представників органів місцевого 
самоврядування, а також подальше поширення у громадах інформації  про 



можливість отримати безоплатні юридичні консультації та вирішити життєві 
питання у правовий спосіб. 

 
У період з 01-09 грудня 2016року на виконання  Плану заходів до 

Всеукраїнського тижня права працівники Ніжинського МЦ та бюро взяли участь 
у 13 інформаційно-консультаційних семінарах для осіб, що перебувають на обліку 
центрах зайнятості Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, 
Ічнянського, Ніжинського, Носівського, Прилуцького, Срібнянського, 
Талалаївського районів. 

 

Протягом ІV кварталу працівники центру надавали органам місцевого 
самоврядування надавалася методичну допомогу для удосконалення ними 
організації БППД. В ході спілкування із представниками ОМС ведеться 
інформування про принципи роботи системи безоплатної правової допомоги, 
розповідають про діяльність місцевого центру та бюро, про порядок надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.  Також під час 6 зустрічей  
обговорюються основні  аспекти створення дієвої моделі надання якісної 
безоплатної правової допомоги у сільських громадах, приділяючи особливу увагу 
проблемним питанням, а саме: доступу до безоплатної  якісної правової допомоги 
мешканців сільської місцевості, особливо незахищених верств населення. 



 
  З метою широкого інформування населення щодо їх права на безоплатну 

правову допомогу працівники центру домовилися про співпрацю із  14 
установами-провайдерами  та залучали  до співпраці  авторитетних осіб  з 
неповною юридичною або вищою освітою на території  громад  міст, селищ, сіл в 
якості параюристів. 

 

Однією із складових частин забезпечення та розширення  доступу 
мешканців територіальної громади до якісної безоплатної правової допомоги є 
налагодження ефективного діалогу та укладання  Меморандумів про співпрацю з 
органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, державними 
органами, громадськими організаціями та  ЗМІ. Так, працівниками Ніжинського 
МЦ за звітний період  підписано 9 документів , з яких 5 меморандумів із органами 
місцевого самоврядування та державної влади (Управлінням соціального захисту 
населення Прилуцька РДА, Бобровицьким територіальним центром соціального 
обслуговування , Борзнянським районним центром зайнятості, Борзнянською 
районною центральною лікарнею, Комарівською загальноосвітньою школою-
інтернатом I-II ступенів); 2 меморандуми із громадськими організаціями 
(Прилуцькою міськрайонною громадською організацією “Право на захист”, 
Талалаївською громадською організацією Української Спілки ветеранів 



Афганістану (воїнів-інтерналістів)); 2 меморандуми  із ЗМІ (радіоорганізацією 
«Варвинське районне радіомовлення» , Срібнянською районною газетою 
«Срібнянщина») 

З метою тісної співпраці та консолідації зусиль, 
спрямованих на сприяння наданню правової допомоги 
та юридичних соціальних послуг в інтересах осіб, які 
потребують безоплатної правової допомоги, а також з 
метою забезпечення їх доступу до правової допомоги, 
Менським МЦ було укладено 7 меморандумів про 
співпрацю: з Новгород-Сіверською міською радою 
(10.11.2016), Корюківським районним Центром 
зайнятості (05.10.2016), Семенівським районним 
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
(19.10.2016), Корюківською центральною районною 
бібліотекою (22.11.2016), громадською організацією 
«Спілка жінок України» 
(21.11.2016), КЗ 
«Семенівська 

централізована бібліотечна система» Семенівської 
районної ради Чернігівської області (12.10.2016), 
Управлінням соціального захисту населення 
Семенівської районної державної адміністрації 
(12.10.2016) та Семенівським районним центром 
зайнятості (10.11.2016).  

Менським МЦ проведено 5 
інформаційних заходів для школярів та 
молоді.  

 
 
 
 
 



Також, заходи проходили і для трудових колективів та людей, що стоять на 
обліку у центрах зайнятості.  

З метою спрощення та 
розширення доступу 
територіальних громад до 
безоплатної правової допомоги, 
зокрема тих громадян, що 
звертаються до центрів зайнятості 
взято участь у семінарах районних 
центрів зайнятості: «Співпраця 
державної служби зайнятості з 
соціальними партнерами та 
роботодавцями щодо 

працевлаштування осіб з інвалідністю» (01.12.2016) смт. Сосниця,  семінар з 
орієнтації на службу у збройних силах України (29.10.2016) м. Мена, семінар для 
тимчасово переміщених осіб - «Офіційне працевлаштування – мій захист» 
(08.12.2016) м. Сновськ,  для осіб, що отримали статус безробітних (09.12.2016) м. 
Мена, семінар-тренінг для молоді (20.12.2016) смт. Березне, семінар «Зміни, які 
чекають громадян після прийняття Трудового кодексу» у Корюківському 
районному центру зайнятості (05.10.2016), семінар для безробітних Семенівського 
району на тему «Особливості користування батьківською землею» (10.11.2016), 
«Легальна зайнятість» (11.10.2016 та 22.11.2016) та «Офіційне працевлаштування 
– мій захист» (01.12.2016 та 08.12.2016) смт. Сосниця, (02.12.2016) в рамках 
Всеукраїнської декади зайнятості осіб з інвалідністю та учасників АТО взято 
участь  у Дні відкритих дверей в Коропському районному центрі зайнятості, 
прийнято участь у семінарі  для безробітних на тему «Легальна зайнятість» 
(20.10.2016), (04.11.2016),  (22.12.2016) смт. Короп. 



У Новгород-Сіверському районі 
проведені інформаційні зустрічі з 
трудовими колективами загальноосвітніх 
закладів: Фаївської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів (21.10.2016), 
Биринського навчально-виховного 
комплексу (24.10.2016),  Вороб’ївського 
навчально-виховного комплексу 
(07.11.2016), під час яких висвітлювались 
основні аспекти отримання безоплатної 
правової допомоги.  З метою 
правопросвітництва   (25.11.2016)   
прийнята участь у правовому всеобучі  
для керівників освітніх закладів 
Новгород-Сіверського  району  щодо 
порядку ведення трудових книжок.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 
правової допомоги та надання методичних рекомендацій фахівцями Менського 
МЦ  проводяться робочі зустрічі: 6 жовтня 2016 року  з головою та секретарем 
Киселівської сільської ради; 2 листопада 2016 року з головою та колективом 
Величківської сільської ради; 30 листопада 2016 р. головою Березнянської 
селищної ради; 12 грудня 2016 року з колективом Феськівської сільської ради. 

 Фахівцями відділу «Сосницьке бюро правової допомоги» - 6 жовтня 2016 
року з головою та секретарем Шаболтасівської сільської ради; 13 жовтня 2016 
року з головою та секретарем Авдіївської сільської ради; 28 листопада 2016 року з 
головою Чорнотицької сільської ради; 28 листопада 2016 року з головою 
Хлоп’яницької сільської ради; 23 жовтня 2016 року з головою та секретарем 
Кудрівської сільської ради; 23 жовтня 2016 року з головою Киріївської сільської 
ради. 

Працівниками Сновського бюро правової допомоги - 6 жовтня 2016 року з 
головою Чепелівської сільської ради, 15 жовтня 2016 року з головою та 



колективом Тихоновицької сільської 
ради, 21 жовтня 2016 року з 
секретарем Гірської сільської ради,  
27 жовтня 2016 року з головою та 
колективом Тур`янської сільської 
ради,  15 листопада  2016 року з 
головою та працівниками Сновської 
сільської ради, 7 грудня 2016 року з 
головою Великощимельської 
сільської ради, 15 грудня 2016 року з 
головою та секретарем 

Староборовицької сільської ради.    
Працівниками відділу «Новгород-

Сіверське бюро правової допомоги» 
проведено робочі зустрічі з Биринським 
(24.10.2016),  Вороб’ївським (07.11.2016), 
Смяцьким (28.11.2016), Блистівським 
(12.12.2016) сільськими головами та 
секретарем Лісконогівської сільської ради 
(09.12.2016), яка виконує обов’язки 
сільського голови.  

Працівниками відділу «Корюківське 
бюро правової допомоги» - (25.10.2016) з 
секретарем Сядринської сільської ради; (22.11.2016) з головою Тютюнницької 

сільської ради; (21.12.2016) з головою та 
секретарем Брецької сільської ради. 

Працівниками Семенівського бюро 
- з директором Семенівського районного 
центру соціальних служб для сімї, дітей 
та молоді (21.10.2016), із завідувачем 
Семенівського районного сектору  
управління Державної міграційної служби 
України у Семенівському районі 

(04.11.2016), з начальником Семенівського районного сектору кримінально 
виконавчої інспекції Управління державної пенітенціарної служби у Чернігівській 
області (13.12.2016) та головним редактором Семенівської районної газети 
«Життя Семенівщини» (30.12.2016). 



Працівниками відділу «Коропське бюро правової допомоги»  - з  
посадовими особами та активом Лукнівської сільської ради 18 жовтня 2016 року; 

з сільським головою та секретарем 
Оболонської сільської ради 13 грудня 2016 
року.З метою налагодження співпраці та 
проведення  інформаційно-розяснювальної 
роботи та в рамках підняття рівня правової 
обізнаності відбулися робочі зустрічі: з 
керівним складом Щорського військового 
комісаріату (6 жовтня 2016 року),з 
керівником Менського районного 
управління Державної міграційної служби 

(2 листопада 2016 року), з начальником 
Менського районного відділу кримінально-
виконавчої інспекції управління державної 
пенітенціарної служби України в 
Чернігівській області (10 листопада 2016 
року), з начальником відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань 
Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області   на базі Сновського 

бюро правової допомоги (10 листопада 2016 року). завідуючою Щорським 
районним сектором управління Державної 
міграційної служби (16 листопада 2016 
року), з начальником Менського районного 
відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану головного 
територіального управління юстиції в 
Чернігівській області (17 листопада 2016 
року), спільно з інспектором Менського 
районного відділу кримінально-виконавчої 

інспекції управління державної пенітенціарної служби України в Чернігівській 
області проведено правопросвітницький захід для осіб, що перебувають на обліку 
у Менському РВ КВІ УДПС України в Чернігівській області (22 листопада 2016 
року), з заступником начальника управління Державної реєстрації головного 



управління юстиції у Чернігівській області  (25 листопада 2016 року), з головним 
спеціалістом, адміністратором сектору з надання адміністративних послуг 
архівного відділу Корюківської РДА (03.11.2016), з  трудовим колективом 
Корюківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(17.11.2016);  з працівниками служби у справах дітей Корюківської 
райдержадміністрації (14.11.2016), з завідувачем Стаціонарного відділеня для 
одиноких та непрацездатних громадян Сосницького територіального центру (21 
жовтня 2016 року), з трудовим колективом Служби у справах дітей Сосницької 
РДА (16 листопада 2016 року), з заступником директора з  навчальної роботи 
Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку (27 
грудня 2016 року). 

   З метою охоплення безоплатною 
правовою допомогою дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах працівниками 
відділу «Новгород-Сіверське бюро 
правової допомоги»  проведено робочі 
зустрічі  з  працівниками служб у справах 
дітей Новгород-Сіверської  районної 
державної адміністрації (18.10.2016) та 
Новгород-Сіверської  міської ради із 
запрошенням  прийомних батьків,  

опікунів та піклувальників дітей 
(16.11.2016) 

Також проведені  робочі  зустрічі  з 
керівництвом та трудовим колективом  
Новгород-Сіверського територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) (04.11.2016), 

директором Новгород-Сіверського районного центру зайнятості (18.11.2016), 
головою Новгород-Сіверської організації ветеранів України (22.12.2016). 

1 та 2 грудня 2016 року фахівці 
системи БПД спільно з соціальними 
партнерами провели лекційно-тренінгові 
заходи з нагоди відзначення Всесвітнього  
дня боротьби з синдромом набутого 
імунодефіциту людини для учнів  
комунального закладу «Коропська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Коропської районної ради, комунального 
закладу «Лукнівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Коропської районної ради, 
гуртківців комунального позашкільного навчального закладу «Коропський 
районний центр дитячої та юнацької творчості» Коропської районної ради.  



На виконання плану  по проведенню заходів щодо відзначення 
Всеукраїнського тижня права працівниками системи БПД проведено ряд 
правопросвітніх заходів для широкого загалу, так для вихованців комунального 
закладу «Березнянський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради пройшли уроки про права та обов’язки дітей, 
обговорені основні  статті Конвенції ООН «Про права дитини» (30.11.2016), на 
базі Менської районної дитячої бібліотеки проведено інформаційну зустріч з 

учнями четвертих класів Менської ЗОШ ім. 
Т. Шевченка. (01.12.2016), для Волосківських 
школярів пройшли заняття з правових знань 
(02.12.2016), для учнів 1-2 класів Менських 
шкіл відбулись виховні години з показом 
уривків з мультиплікаційних фільмів 
(05.12.2016 та 08.12.2016), для 
старшокласників Менських районних шкіл 
проведена правова вікторина «Знавці права» 
(07.12.2016), інформаційну зустріч з 
керівниками загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних  навчальних закладів міста Новгород-Сіверський щодо 
законодавчого регулювання права на 
звернення (02.12.2016), спільно з 
працівниками Новгород-Сіверського 
районного центру зайнятості семінар для осіб, 
що перебувають на обліку в центрі 
зайнятості, на якому висвітлено основні 
положення Загальної декларації прав людини 
(05.12.2016),   правовий всеобуч для 
старшокласників  Новгород-Сіверської 
державної гімназії ім. К.Д.Ушинського щодо 

права на безоплатну правову допомогу (07.12.2016). 
Прийнята участь у морально-правововому  лабіринті «Людина і громадянин: 

твої права, свободи і обов'язки», що проводився (08.12.2016)  на базі Новгород-
Сіверської центральної районної бібліотеки для студентів Новгород-Сіверського 
медичного училища, та зустрічі  із студентами  Новгород-Сіверського медичного 
училища «Правова культура особистості» на базі Новгород-Сіверської міської 
бібліотеки (08.12.2016), для учнів старших класів Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
проведено семінар «Право неповнолітніх осіб на працю»  (05.12.2016),  в 
Корюківському районному центрі зайнятості для осіб, що мають статус 
безробітних відбувся право просвітній захід на тему « Офіційне 
працевлаштування – мій захист» (07.12.2016), на базі відділу «Корюківське бюро 
правової допомоги» проведено зустріч за круглим столом «Соціальні гарантії 
військовослужбовців та учасників бойових дій» для представників  ГО " 
Корюківська спілка воїнів -учасників АТО" (08.12.2016),  для відвідувачів 
Щорської районної бібліотеки для дітей, організовано книжкову виставку «Про 
права людини» ( з 01.12.2016 – 15.12.2016), для учнів 9-го кл Сновської ЗОШ 
інтернат І-ІІ ст.. проведено урок права під назвою «Ми пізнаємо свої права та 
вчимося їх реалізовувати» (07.12.2016),  для старшокласників Щорської ЗОШ І-ІІІ 



ст.. №2 проведено захід «Відкриті двері бюро правової допомоги» (07.12.2016), 
для студентів Щорського вищого професійного училища лісового господарства 
проведено бесіду на тему «Ми маємо право» (08.12.2016).  

Проведено правопросвітницькі заходи для учнівської молоді Коропського 
району: (05.12.2016).– урок правових знань для учнів 8-11 класів комунального 
закладу «Рождественська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; (07.12.2016) - День відкритих 
дверей в органах юстиції та міграційної служби для представників Районного 
парламенту дітей Коропщини; (08.12.2016) – Правовий  лікнеп для учнівської 
молоді  на базі Коропської центральної  районної  бібліотеки; (09.12.2016). -  
семінар для старшокласників комунального закладу «Коропська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» на тему «Права дитини». 

З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 
правової допомоги Чернігівським МЦ підтримуються в контрольному стані та 
щоквартально переглядаються для доповнення та оновлення паспорти 
територіальних громад Городнянського, Козелецького, Ріпкинського, 
Чернігівського районів, міст Чернігова та Славутича. У грудні 2016 року було 
розроблено паспорт територіальної громади міста Славутич.  

З метою тісної співпраці та 
консолідації зусиль, спрямованих на 
сприяння наданню правової допомоги та 
юридичних соціальних послуг в інтересах 
осіб, які потребують безоплатної правової 
допомоги, а також з метою забезпечення 
їм доступу до правової допомоги, було 
укладено три меморандуми про 
співпрацю з Соціально-психологічним 

центром м. Славутич Державної служби України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції (10.11.2016); Чернігівським інститутом 
імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом (05.12.2016) 
та Козелецьким районним центром зайнятості (28.12.2016). 

На виконання запланованих заходів, а також заходів, які  проводились в 
рамках Всеукраїнського тижня права щодо організації та проведення зустрічей, 
нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій 
та інших заходів з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, установами, організаціями, а також 
участі в заходах партнерів Чернігівського МЦ:  

* заступником начальника відділу «Славутицьке бюро правової допомоги» 
Чернігівського МЦ взято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
виконавчого комітету Славутицької міської ради (06.10.2016); 

* в приміщенні Городнянскої районної державної адміністрації за участю 
заступника начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги 
Чернігівського МЦ проведено круглий стіл  - зустріч  з родинами загиблих під час 
антитерористичної операції воїнів (06.10.2016); 

* працівниками Чернігівського МЦ взято участь у семінарі на тему: «Захист 
прав шукачів притулку та біженців. Міжнародні та національні стандарти», що 
проводиться в рамках реалізації Пілотної ініціативи моніторингу реадмісії в 
Україні та Пакистані (MONITOR) громадською організацією “Чернігівський 



громадський комітет захисту прав людини” за участю старшого радника з 
правових питань Управління Верховного комісару ООН у справах біженців в 
Україні, представників Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області Захід проводиться, голови Ради 
адвокатів Чернігівської області  (25.10.2016); 

* працівником Чернігівського МЦ взято участь у бізнес – форумі «Освіта – 
сучасний бізнес: стратегічне партнерство», який проводився Чернігівським 
національним технологічним університетом (01.11.2016); 

* з метою інформування про права національних меншин групою фахівців 
(відділу “Городнянське бюро правової допомоги” Чернігівського МЦ,   
Городнянського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, 
управління соціального захисту населення Городнянської районної державної 
адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Городнянської районної державної адміністрації) здійснено 
виїзд до родин ромів, що мешкають у с. Альошинське Городнянського району 
(11.11.2016); 

* працівниками Чернігівського МЦ взято участь у зустрічі з представниками 
Національної патрульної поліції та представниками громадських організацій       
м. Чернігова, які займаються вирішенням проблемних питань людей з 
інвалідністю,  ініційованою громадською організацією “МАРТ” (11.11.2016); 

* директор Чернігівського МЦ взяв участь у «круглому столі», 
організованому  Управлінням реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, під час якого обговорювалися основні проблеми з якими 
зіштовхуються представники ромської національності (15.11.2016); 

* працівником відділу “Городнянське бюро правової допомоги” 
Чернігівського МЦ проведено виступ перед депутатами міської ради та міським 
головою під час проведення засідання восьмої сесії сьомого скликання 
Городнянської міської ради (30.11.2016); 

* директором Чернігівського МЦ проведено виступ на тему “Порядок та 
практика надання Skype-консультацій центрами безоплатної правової допомоги” 
на обласній Школі керівника, організованій Департаментом культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації (23.11.2016); 

* директором Чернігівського МЦ взято участь у презентації видань 
"Побратими" (книга 1) та "Відчайдухи" (книга 2), журналу "Військо України", яка 
проводилась Чернігівською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. 
В.Г. Короленка (24.11.2016); 

* керівником відділу “Козелецьке бюро правової допомоги” Чернігівського 
МЦ разом з представниками громадської організації “МАРТ” проведено 
презентацію виставки «Кожен має право знати свої права» та показ фільму в 
рамках XIII Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA для старшокласників  Козелецької гімназії №1 
(12.12.2016); 

* директор Чернігівського МЦ взяв участь у міжнародній конференції        
«V Розумовські зустрічі», що проводилась на базі Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 



органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 
де були присутні  науковці у сфері державного управління та місцевого 
самоврядування з України та зарубіжжя, представники владних структур, вищих 
навчальних закладів (01.12.2016); 

* працівниками Чернігівського МЦ, на базі Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 
проведено круглий стіл на тему “Правове вирішення проблемних питань 
соціально незахищених верств населення, учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб тощо” за участю Радника 
Міністра соціальної політики України з питань внутрішньо переміщених осіб в 
Чернігівській області, представників громадських організацій “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини” та “МАРТ” (05.12.2016); 

* працівником Чернігівського МЦ взято участь у круглому столі на тему 
«Чи є школа середовищем вільним від насильства?», що проводився громадською 
організацією “МАРТ” у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці 
ім. В.Г. Короленка на тему “Насильство в школі” (06.12.2016); 

* працівником Чернігівського МЦ взято участь у прес-сніданку з 
правозахисниками, що проводився громадською організацією “МАРТ” спільно з 
громадською спілкою “Освітній дім прав людини в Чернігові" у рамках 
Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA 
у м. Чернігові (08.12.2016); 

* працівниками Чернігівського МЦ взято участь у семінарі для працівників 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання 
безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових 
дій та членам їх сімей", що проводився громадською організацією “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини” разом з Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
(26.12.2016). 

 
Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населення 

регіону проведено робочі зустрічі та досягнуто домовленостей щодо подальшої 
співпраці з керівництвом:  

* Чернігівської міської громадської організації багатодітних сімей “Родина” 
(19.10.2016); 

* Чернігівської міської громадської організації “Союз інвалідів від 
трудового каліцтва та професійного захворювання” (09.11.2016); 

* Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Городнянської районної державної адміністрації (20.10.2016); 

* Мощенської сільської ради Городнянського району (18.10.2016); 
* загальноміського бібліотечно-інформаційного центру м. Славутич 

(12.10.2016); 
* Чернігівського кооперативного технікуму (18.10.2016); 
* державного навчального закладу № 5 “Джерельце” м. Славутич 

(20.10.2016); 
* Олишівської селищної ради  Чернігівського району (19.10.2016); 



 * Остерського коледжу будівництва та дізайну (12.10.2016); 
 * Ріпкинської гімназії (05.10.2016); 
 * Патютинської сільської ради Козелецького району (28.10.2016); 
 * Поліської сільської ради Городнянського району (26.10.2016); 
 * Славутицької філії Національного технологічного університету України “КПІ” 

(26.10.2016); 
 * Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (05.10.2016); 
 * Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (31.10.2016); 
 * Олексіївщинської сільської ради Козелецького району (10.11.2016); 
 * Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (01.11.2016); 
 * дошкільного навчального закладу “Сонечко” смт. Ріпки (10.11.2016) 
 * Автуницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської 

районної ради Чернігівської області (11.11.2016); 
 * Соціально-психологічного центру м. Славутич Державної служби України 

у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (10.11.2016) 
 * Бутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської районної 

ради Чернігівської області (14.11.2016); 
 * Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Славутич (17.11.2016); 

 * Мохначівській сільській раді Ріпкинського 
району (23.11.2016); 

* Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Козелецького району (30.11.2016); 

* Козелецького технікуму ветеринарної 
медицини Білоцерківського національного аграрного 
університету (08.12.2016); 

* дошкільного навчального закладу № 6 м. Славутич 
(08.12.2016); 

* Даницької сільської ради Ріпкинського району 
(12.12.2016); 

* Чернігівської міської лікарні № 1 (16.12.2016); 
* Державного закладу “Спеціалізована медико-

санітарна частина № 5”  м. Славутич (20.12.2016). 
 

Також досягнуто домовленостей про співпрацю з керівництвом:  
* Управління патрульної поліції у м. Чернігові (11.11.2016); 
* Чернігівського інституту імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії 

управління персоналом (01.12.2016); 
* Новояриловицької сільської ради Ріпкинського району (17.11.2016). 
    
Крім того, під час  під час проведення заходів,  які  проводились в рамках 

Всеукраїнського тижня права, досягнуто домовленостей про співпрацю з 
керівництвом:  

* Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (07.12.2016); 
* Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (07.12.2016); 
* Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 (06.12.2016); 
* Чернігівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ  ступенів № 13 (06.12.2016); 



* Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (06.12.2016); 
* Чернігівського базового медичного коледжу (09.12.2016); 
* Чернігівського слідчого ізолятору (06.12.2016); 
* Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (07.12.2016). 
 
Надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування з метою 

удосконалення організації надання ними безоплатної первинної правової 
допомоги: Мощенській сільській раді Городнянського району (18.10.2016); 
Поліській сільській раді Городнянського району (26.10.2016); Олексіївщинській 
сільській раді Козелецького району (10.11.2016); Патютинській сільській раді 
Козелецького району (28.10.2016); Новояриловицькій сільській раді Ріпкинського 
району (17.11.2016); Городнянській міській раді (30.11.2016). 

Налагоджено співпрацю з установами-
провайдерами щодо безоплатної правової 
допомоги, а саме з:  

* Олексіївщинською сільською радою 
Козелецького району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу 
до безоплатної правової допомоги); 

* Остерською міською радою 
Козелецького району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу 

до безоплатної правової допомоги); 
 * Мощенською сільською радою Городнянського району (розпочато роботу 

мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 
 * Олишівською селищною радою Чернігівського району (розпочато роботу 

мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 
 * Патютинською сільською радою Козелецького району (розпочато роботу 

мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 
 * Поліською сільською радою Городнянського району (розпочато роботу 

мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 
 * Олексіївщинською сільською радою Козелецького району (розпочато 

роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

 * Новояриловіцькою сільською радою Ріпкинського району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

 * Даницькою сільською радою Ріпкинського району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 

* Любецькою селищною радою Ріпкинського району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги); 

* Соціально-психологічним центром м. Славутич Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 
Продовжено фомування мережі параюристів. Свою готовність до активної 

співпраці з Чернігівським МЦ висловив Чернігівський інститут імені Героїв Крут 
Міжрегіональної Академії управління персоналом. 

 



Продовжується участь Чернігівського МЦ у проектній діяльності 
громадської організації “Чернігівський комітет захисту прав людини” в рамках 
грантової програми “Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової 
допомоги на рівні територіальних громад Чернігівської області”. 

Спільно з представниками Чернігівського громадського комітету захисту 
прав людини:  

* проведено семінар на тему: «Захист прав шукачів притулку та біженців. 
Міжнародні та національні стандарти», що проводиться в рамках реалізації 
Пілотної ініціативи моніторингу реадмісії в Україні та Пакистані (MONITOR)  
(25.10.2016); 

* проведено круглий стіл на тему “Правове вирішення проблемних питань 
соціально незахищених верств населення, учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб тощо” на базі Чернігівського 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій (05.12.2016); 

* взято участь у семінарі для працівників місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги 
Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання безоплатної правової 
допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових дій та членам їх сімей", 
що проводився громадською організацією “Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини” разом з Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області (26.12.2016). 

 
  



[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 

За ініціативою РЦ з метою забезпечення функціональної взаємодії МЦ та 
РЦ було заплановано та проведено робочі зустрічі під час яких розглядались 
окремі напрями роботи працівників РЦ та МЦ відповідних структурних 
підрозділів, а саме: 
- 19.01.2016 р. проведена скайп-конференція з директорами МЦ з питань 
пріоритетних напрямків роботи на 2016 рік; 
- 09.02.2016 р. (Чернігівський МЦ), 12.02.2016 р. (Менський МЦ),15.02.2016 р. 
(Ніжинський МЦ) проведено навчання інтеграторів МЦ з метою налагодження 
взаємодії з засобами масової інформації щодо системи БПД, набуття практичних 
знань та навичок для роботи у соціальній мережі Facebook, а також обговорено 
поточні питання; 
 

 
 
- 16.02.2016 р. представниками РЦ проведено навчання спеціалістів місцевих 
центрів, що відповідають за ведення діловодства; 
- 14.01.2016 р. (Чернігівський МЦ), 28.01.2016 р.(Ніжинський МЦ) 15.03.2016 р., 
(Менський МЦ) на базі РЦ проведено робочі зустрічі з начальниками відділів 
організації надання БВПД та роботи з адвокатами МЦ щодо проблемних питань, 
які можуть виникати при прийнятті звітності від адвокатів за виконаними 
дорученнями; 

- 29.02.2016 р. проведено робочу зустріч 
за участю директорів МЦ. Під час заходу 
були обговорені питання щодо утворення 
бюро, передачі майна та узгоджені 
пропозиції сторін. 

- 19.04.2016 р. представниками РЦ на 
базі Ніжинського МЦ проведено робочу 
зустріч директорів та керівників відділів 
попередньої роботи з клієнтами МЦ. Під 

час робочої зустрічі обговоренні проблемні питання, що виникають під час 
роботи відділу попередньої роботи з клієнтами та шляхи їх вирішення та доступ 
до БПД; 



- 22.04.2016 р. на базі РЦ керівництвом 
проведено робочу зустріч з директорами 
МЦ з питань конкурсу з відбору 
кандидатів на посади керівників бюро 
правової допомоги; 

- 11.05.2016 р. на базі РЦ проведено 
робочу зустріч з директорами МЦ щодо 
доцільності створення бюро в певних 
районах в тому числі з огляду на наявність 

відповідних приміщень; 
- 30.05.2016 р. представниками РЦ на базі Ніжинського МЦ проведено робочу 

зустріч з працівниками відділів Ніжинського МЦ: попередньої роботи з 
клієнтами, організації надання БВПД та роботи з адвокатами, взаємодії з 
суб’єктами надання БППД; 

- 31.05.2016 р. керівництвом РЦ проведено робочу зустріч з директором 
Менського МЦ щодо погодження Програми БПД Новгород-Сіверського району та 
міста Новгород-Сіверський. 

- 08.06.2016 р. представник РЦ провела робочу зустріч по обміну досвідом 
щодо організації діловодства та контролю в Ніжинському місцевому центрі з 
надання БВПД. 

- На виконання наказу КЦ від 27 квітня 2016 року № 29,  Регіональним 
центром  з 04 по 11.07.2016 організовано та проведено інтерв’ювання 
претендентів на посади керівників/заступників керівників бюро правової 
допомоги. 

 
 



- 27 липня 2016 року директором РЦ 
проведено оперативну нараду з 
працівниками РЦ  та директорами МЦ 
щодо проведення регіонального 
установчого семінару для 
новопризначених працівників бюро.  

 
- 03.08.2016 року проведено 

регіональний установчий семінар для 
новопризначених працівників бюро. 

 

 

 
 
- 3-4серпня 2016 року заступник директора Пирковська О.В. взяла участь в 

установчих семінарах для новопризначених працівників бюро правової допомоги 
в містах Ужгород і Львів  

 



- 20 серпня 2016 року проведено співбесіду з претендентами на посаду 
головного спеціаліста відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  та роботи з адвокатами Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

- 29 серпня 2016 року проведено спільну нараду з директорами МЦ та 
новопризначеними працівниками бюро.  

- 29 серпня 2016 року  для  новопризначених представників Бюро правової 
допомоги  Чернігівщини організовано та проведено тренінг-семінар на тему 
«Побудова ефективної вербальної і невербальної комунікації працівників Бюро 
правової допомоги з колегами та клієнтами». 

 

 
 
- 19-20 вересня 2016 року спiльно з управлiнням юстицiї організовано та 

проведено  стажування для працiвникiв Бюро правової допомоги. 

 
 

Регіональним центром забезпечено 
спільне фінансове планування. 

У І кварталі 2016 року були 
організовані та проведенні  засідання 
керівної ради у директора РЦ з надання 
БВПД у Чернігівській області спільно з 
директорами МЦ та головними 
бухгалтерами Центрів, на такі теми:  



1. Про затвердження Плану заходів на 2016 рік. (16.02.2016) 
2. Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 

року № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової допомоги». (25.02.2016)  

3. Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель та 
визначення відповідальної уповноваженої особи. (18.03.2016) 

У ІІ кварталі 2016 року на засіданні 
керівної ради, що відбулися 01.04.2016р., 
11.04.2016р., 30.06.16р. на порядок денний 
для обговорення були винесені питання 
щодо організаційної підготовки до 
відкриття бюро правової допомоги та 
проведення конкурсу з відбору кандидатів 
на посади керівників.    

 
 
 
 

У ІІІ кварталі 2016 року, на 
засіданні керівної ради, що відбулась 
15  липня 2016 року на базі 
Регіонального центру обговорювались  
питання організації роботи бюро 
правової допомоги, а також питання 
подальшої розбудови системи 
безоплатної вторинної правової 
допомоги.   

 
У IV кварталі 2016 року на 

засіданні керівної ради  22 грудня 2016 
року в Регiональному центрі 
обговорювали питання  планування 
діяльності на 2017 рiк відповідно до 
пріорітетів дільності, які були 
опрацьовані на нараді керівного складу 
системи БПД, що відбулася у місті 
Києві. 

 
 
 

РЦ було організовано та проведено навчання з підвищення кваліфікації 
працівників МЦ, а саме: 

- 20.04.2016 року проведено захід з підвищення кваліфікації для начальників 
відділів попередньої роботи з клієнтами МЦ спільно з адвокатами Чернігівської 
області з питань оплати працi та вiдшкодування витрат; 

- 24.05.2016 року проведено навчання з інтеграторами МЦ щодо налагодження 
співпраці з клієнтами; 



- 31.05.2016 року проведено навчання з керівником відділу попередньої роботи 
з клієнтами Чернігівського МЦ.  

- 11.07. 2016 року проведено навчання з уповноваженими представниками МЦ 
за ведення кадрового діловодства. 

- З 10 по 11 серпня 2016 року проведено тренінг за участю начальників відділів 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Чернігівського, Менського та Ніжинського місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Чернігівської області.  

Головна мета навчання – обмін досвідом, вдосконалення навичок написання 
статей, обговорення проблемних питань та шляхів їх вирішення. 

 
У IV кварталі на виконання доручення Міністра юстиції України від 

09.09.2016 року Центром спільно з Головних територіальних управлінь юстиції у 
Чернігівській області забезпечено організацію  та проведення  стажування 
працівників бюро правової допомоги  протягом: 19-20 жовтня, 08-09 листопада, 
24-25 листопада, 6 грудня 2016 року. 

 

 
  
20 жовтня 2016 року директором  Центру проведено селекторну нараду   з 

директорами МЦ з приводу виконання графіку проведення консультування в 
бюро правової допомоги. 

 
25 жовтня 2016 року 

директором центру взято 
участь у семінарі на тему: 
«Захист прав шукачів 
притулку та біженців. 
Міжнародні та національні 
стандарти». 

25-26 жовтня 2016 року 
Рибак Веронікою взято 

участь у тренінгу для фахівців з комунікації Регіональних центрів з надання 
БВПД у м. Києві. 



28 жовтня 2016 року 
директором центру взято участь у  
заході, спрямованого на обговорення 
процесу відбору адвокатів, які 
залучаються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у м. 
Полтава.     

01 листопада 2016 року 
директором центру  взято участь у 
бізнес-форумі «Освіта - сучасний 
бізнес: стратегічне партнерство», що 
проводився Чернігівським 

національним технологічним університетом за підтримки Міністерства молоді та 
спорту України та Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молодіжний центр працевлаштування».  

02 листопада 2016 року 
директором центру здійснено прийом 
громадян з питань надання 
безоплатної правової допомоги  у 
приміщенні Бобровицького бюро 
правової допомоги. 

 
 
 
 

10 листопада 2016 заступником директора та начальником відділу 
організації надання БВПД  проведено робочу зустріч з колективом Ніжинського 
МЦ з питань організації діяльності та дотримання виконавської дисципліни 
працівників.   

15 листопада 2016 року  
заступником директора взято участь 
у "круглому столі" з представниками 
ромської національності. Обговорили 
порядок проведення державної 
реєстрації народження дітей, в тому 
числі ромської національності, 
питання призначення житлових 
субсидій, оформлення паспортних 
документів, отримання безоплатної 
правової допомоги та ін. 

 
 

18 листопада 2016 року взято участь у селекторній нараді з Міністерством 
юстиції України з питань реєстрації ГО. 



23 листопада 2016 року  в рамках робочого вiдрядження проведено нараду 
з колективом Менського МЦ та взято участь у зустрiчi з представниками ГО з 
питань приведення у вiдповiднiсть установчих документiв до чинного 
законодавства. 

25 листопада 2016 року взято участь у зустрічі із студентами та 
викладачами юридичного факультету. Зустріч відбулась в рамках декади 
навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету.   

29 листопада 2016 року  
директором центру взято участь у 
Чернігівській координаційно-
методичній раді з правової освіти 
населення. 

 

 

 

 

05 грудня 2016 року 
проведено зустріч в рамках 
Всеукраїнського тижня права із 
ліцеїстами Чернігівського ліцею з 
посиленою військово - фізичною 
підготовкою. 

 

 

 

 

6-8 грудня 2016 року 
заступником директора 
Регіонального центру та 
директорами місцевих центрів 
взято участь у нараді керівного 
складу системи БПД, що відбулася 
у місті Київ. 



8-9 грудня 2016 року 
головним бухгалтером 
Регіонального центру Кирієнко 
К.П. взято участь у семінарі для 
бухгалтерів, що відбувся у місті 
Київ.  

 

 

26 грудня 2016 року у взято участь 
у  семінарі для працівників місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро правової 
допомоги Чернігівської області на тему: 
"Актуальні питання надання безоплатної 
правової допомоги 
військовослужбовцям, учасникам АТО, 
бойових дій та членам їх сімей". 

Регіональним центром 
забезпечується  актуалізація інформації 

на веб-сайті Регіонального центру, повнота та достовірність бази даних 
отриманих повідомлень про затримання, постанов/ухвал про призначення 
захисника, виданих доручень. Забезпечується повнота та достовірність 
локального реєстру адвокатів, що мають право надавати БВПД. 

РЦ забезпечується актуалізація інформації на веб-сайті РЦ, повнота та 
достовірність бази даних отриманих повідомлень про затримання, постанов/ухвал 
про призначення захисника, виданих доручень. Забезпечується повнота та 
достовірність локального реєстру адвокатів, що мають право надавати БВПД. 

 
 [1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його 
функцій. 
 

З метою визначення шляхів удосконалення, покращення результативності та 
ефективності діяльності РЦ ведеться робота над розвитком інституційної 
спроможності центру у виконанні покладені на нього функцій через 
впровадження та використання сучасних інформаційних та інтерактивних 
технологій, представлення інформації правового характеру широкому колу 
зацікавлених осіб.  

Зокрема, у січні 2016 р. РЦ разом із Регіональним координатором по 
зв’язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини у Чернігівській області Лепехою А.Г. підписано План заходів 
правоосвітнього та правовиховного характеру на 2016 рік. 

16 березня 2016 р. представниками РЦ проведено «вуличне» інформування 
населення м.Бобровиця та м.Прилуки з питань БПД. Під час спілкування жителів 



міст було ознайомлено з системою БПД та порядком її надання, акцентовано 
увагу на роботу Ніжинського МЦ, який обслуговує дану територію. 

24 березня 2016 р. РЦ разом із 
ГТУЮ у Чернігівській області проведено 
прес-конференцію на тему 
«Реформування територіальних органів 
юстиції та системи надання БПД, 
вдосконалення системи он-лайн послуг». 

19 квітня 2016 р. з метою 
інформування населення про систему 
БВПД та конкурсу з відбору кандидатів 

на посади керівників бюро правової 
допомоги РЦ надано інтерв’ю 
Чернігівському обласному телебаченню. 

25 квітня 2016 р. в студії "Діалог" 
обласної телерадіокомпанії директором 
Регіонального центру разом з 
В’ячеславом Хардіковим (в.о.начальника 
ГТУЮ) надано інтерв’ю про 
реформування органів юстиції та 
створення бюро правової допомоги. 

27 квітня 2016 р. представником РЦ 
взято участь у семінарі для начальників служб у справах дітей Чернігівської 
області. Під час заходу говорили про діяльність центрів з надання БВПД, категорії 
осіб, які мають право на отримання правової допомоги за рахунок держави та 
відкриття бюро правової допомоги. 

28 квітня 2016 року директором РЦ дано інтерв’ю у прямому ефірі 
Чернігівського обласного радіо про ліквідацію районних управлінь юстиції, 
створення бюро правової допомоги і діяльність Центру БВПД. 

19 травня 2016 р. представниками 
РЦ в рамках флешмобу проведено 
ознайомчі семінари-бесіди зі студентами 
Вищих навчальних закладів області та 
запросили на роботу в систему БПД. 

26 травня 2016р. представником РЦ 
надано інтерв’ю Чернігівському 
обласному телебачення стосовно робочих 
зустрічей з поліцейськими проведених в 
квітні-травні поточного року, а також про 
систему БПД в області.  

 
У кожному районі  31 серпня - 01 вересня 2016 року відбулись офіційні  

відкриття  бюро, на які  були запрошені  представники  органів державної влади, 
місцевого самоврядування, громадських організацій, правоохоронних органів, 
керівників структурних підрозділів  установ та організацій району та ЗМІ. 
Презентуючи бюро, новопризначені працівники відділів урочисто перерізали 



стрічки, розповіли присутнім про завдання та функції бюро, звернули увагу на 
перелік послуг, якими можна буде скористатись, а також, під час неформального 
спілкування, обговорили 

 

 

 

12 вересня 2016 року на базі  ЦППК  проведено лекцію на тему «Система 
безоплатної правової допомоги в Україні» для новопризначених державних 
службовців. 

20 вересня 2016 року проведено 
робочу зустріч з представниками 
Консультативної місії Європейського 
Союзу. Під час зустрічі присутні 
ділилися досвідом надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

22 вересня 2016 року проведено лекцію 
про надання БВПД у кримінальному 
процесі спеціалістам районних та 
міських центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді у Чернігівській області. 



 

23 вересня 2016 року спільно з директором 
Чернігівського МЦ, з начальником ГТУЮ в області взято 
участь у заході присвяченому прийняттю Присяги 
курсантами Академії пенітанціарної служби. 

 
З метою поширення інформації щодо реалізації права 

на БПД, на підставі аналізу звернень громадян щодо 
надання БПД, розроблено інформаційний довідник: 
“Типові проблемні питання суб'єктів права на БПД: 
запитання та відповіді” (30.03.2016).  

В актуальному стані підтримується Реєстр суб'єктів 
надання БППД та установ, з якими Чернігівським МЦ 
налагоджено співпрацю (додаються нові дані щодо 

партнерів та коригується інформація щодо контактів, відповідальних та/або 
контактних осіб партнерів в разі внесення змін). 

 
 

 03 жовтня 2016 року директором Центру  
надано інтерв’ю кореспонденту щотижневик 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 жовтня 2016 року директором Центру  

надано інтерв’ю телеканалу «Новий Чернігів» про 
систему БВПД. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Щомісяця проводиться надання БПД в он-лайн режимі на базі Чернігівської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка. 



19 серпня 2016 року проведено інформаційну роботу у Прилуцькій 
центральній районній бібліотеці. В ході спілкування була отримана домовленість 
про співпрацю районної бібліотеки з Прилуцьким бюро правової допомоги для 
подальшого поширення інформації про діяльність та основні завдання Бюро та 
доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.  

  
 
 * під час загальнобібліотечного 
заходу, присвяченому 25-ій річниці 
Незалежності України, який відбувся 
на території Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. 
В.Г. Короленка, буклетами, флаєрами 
та візитками Чернігівського МЦ 
поповнено куточок правової 
інформації, що був облаштований 
працівниками Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області. 

  Двічі на місяць проводиться надання безоплатної правової допомоги в он-
лайн режимі на базі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені В.Г. Короленка (13.10.2016, 27.10.2016, 10.11.2016, 24.11.2016, 08.12.2016, 
22.12.2016). 
  З метою поширення інформації щодо реалізації права на безоплатну 
правову допомогу розроблено та забезпечено виготовлення візиток та 
інформаційних флаєрів для Городнянського, Козелецького, Ріпкинського та 
Славутицького бюро правової допомоги  (03.10.2016). 
  Відділом “Славутицьке бюро правової допомоги” Чернігівського МЦ з 
метою розповсюдження серед відвідувачів для органів місцевого самоврядування 
було розроблено Порядок спадкування майна за законом 
 (20.12.2016). 
 



23 серпня 2016 року  з 
метою залучення  партнерів до 
розповсюдження інформації, а 
також на виконання плану 
заходів щодо відзначення  25-ї  
річниці Незалежності України  
у  Ніжинській  гімназії №3 
працівники Ніжинського 
місцевого центру з надання 
БВПД прийняли участь у 
піднятті державного прапору 
України та спільно з вчителем 
історії та правознавства Наталією Мазун провели вікторину «Юні правознавці» 
для дітей гімназії. 

Разом з представниками громадських організації “МАРТ” та “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини” проводилися «вуличні» інформування 
населення.  

 З метою поширення інформації щодо реалізації права на БПД, на підставі 
аналізу звернень громадян щодо надання БПД, розроблено Інформаційний буклет 
“Реалізація права на БПД малозабезпеченими особами” (03.06.2016).  

Невід’ємною частиною діяльності центру є організація доступу до 
електронних сервісів Міністерства юстиції України для громадян, а також 
можливість здійснення у місцевих центрах державної реєстрації та внесення змін у 
відомості громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи. 

 Відтепер, у Ніжинському 
місцевому центрі та бюро правової 
допомоги  облаштовані точки  доступу 
до електронних сервісів Міністерства 
юстиції України, де кожен бажаючий  
може  скористатися цією послугою та 
отримати консультацію.  У місцях 
доступних для відвідувачів у 
приміщенні  центру та бюро  
розміщенні  інформаційні матеріали для  
користування кабінетом електронних 
сервісів, матеріали  про веб-портал  у 
сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану, контакти місцевих центрів та центрів надання адміністративних 
послуг, методичні підказки для адміністраторів ЦНАП, підказки для заявників для 
внесення змін у статутні документи.  

За ІV квартал 2016 року у Ніжинському місцевому центрі та бюро правової 
допомоги кабінетом електронних сервісів  Міністерства юстиції України 
скористалось 15 осіб. З них 5 осіб звернулись за отриманням безкоштовного запиту з 
єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 
громадських формувань, 9 осіб скористалися  Єдиним державним реєстром судових 



рішень, 1 особа ознайомилась з переліком послуг Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. 

Звернення щодо реєстрації громадських формувань до Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не надходили. 

З метою поширення інформації щодо реалізації права на БВПД залучено 
партнерів до розповсюдження інформації про реалізацію права на БВПД:  

• керівництву Ріпкинської районної державної адміністрації, Ріпкинської 
районної ради, управління соціального захисту Козелецької районної 
державної адміністрації, Чернігівської районної державної адміністрації, 
Чернігівської районної ради, управління соціального захисту Чернігівської 
районної державної адміністрації, Городнянської районної державної 
адміністрації, Хрипівської сільської ради, Городнянської загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Чернігівської обласної ради, Городнянської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Чернігівської 
обласної ради, Городнянського психоневрологічного інтернату, Козелецької 
районної державної адміністрації, Козелецької районної ради, Кіптівської 
об'єднаної територіальної громади, Славутицької міської ради, 
Славутицького міського центру зайнятості, управління соціального захисту 
Славутицької міської ради, управління Пенсійного Фонду України у місті 
Славутич, Славутицької місцевої громадської організації “Товариство 
ветеранів ЧАЕС”, Славутицької міської організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України” залишено 
флаєра та візитки Чернігівського МЦ для розповсюдження серед 
відвідувачів (13.06.2016, 15.06.2016, 17.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 
30.06.2016); 

• керівництву управління соціального захисту Чернігівської районної 
державної адміністрації, управління соціального захисту Городнянської 
районної державної адміністрації; управління соціального захисту 
Ріпкинської районної державної адміністрації, управління соціального 
захисту Козелецької районної державної адміністрації, управління 
соціального захисту Славутицької міської ради для розповсюдження серед 
відвідувачів залишено інформаційні буклети “Реалізація права на 
безоплатну вторинну правову допомогу малозабезпеченими особами” 
(13.06.2016, 17.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016); 

• представникам Ніжинської міської організації Товариства Червоного 
Хреста України; Ніжинського міського центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді; Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Прилуцького району; Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської 
міської ради; Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Ніжинського району; 
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Варвинської райдержадміністрації, Куликівського територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

• разом з представниками громадської організації “МАРТ” проведено 
вуличне інформування населення у м. Славутич, м. Городня, смт. Седнів, с. 
Хрипівка Городнянського району (13.06.2016, 22.04.2016); 



• разом з представником громадської організації проведено вуличне 
інформування населення смт Десна Козелецького району (23.05.2016); 

• разом з працівниками Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області проведено вуличне інформування населення по вулиці 
Гетьмана Полуботка в м. Чернігові (04.05.25016); 

• разом з представниками юридичної клініки «Adiutorium» проведено 
вуличне інформування населення по вулицях Бойовій та Козацькій в м. 
Чернігові (11.05.2016); 

• Козелецькою райдержадміністрацією на офіційній сторінці в мережі 
інтернет нерідко висвітлюються події відділу “Козелецьке бюро правової 
допомоги” Чернігівського МЦ; 

• під час проведення  Всеукраїнського тижня права разом з громадською 
організацією “МАРТ” активно поширювались друковані інформаційні 
матеріали Чернігівського МЦ. 

 
З метою широкого інформування населення щодо їх права на безоплатну 

правову допомогу протягом серпня та вересня 2016 року працівники Ніжинського 
місцевого центру та бюро правової допомоги залучалися до життя громади 
кожного району та  приймали участь у місцевих заходах ( Спасівський ярмарок у 
м.Бахмачі, святкове дійство до 25-річчя Незалежності України  у  м.Батурин, 
ярмаркове свято «Куликівські обжинки», «Свято прапора» у м. 
Бобровиця, урочисті заходи у смт. Срібне, Покровський ярморок смт. Борзна та 
ін.), де проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. 

Також, проводили зустрічі із представниками органів місцевого 
самоврядування на рівні кожної територіальної громади, розміщують оголошення, 
інформують представників інших  структур міста (Прилуцька центральна районна 
бібліотека, Прилуцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді), обговорюючи конкретні шляхи подальшої співпраці. 

З метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 
(правопросвітництва) організовано та проведено наступні тематичні заходи: 
 проведено тематичні семінари, лекції у: 

* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Новозаводського району м. Чернігова (26.07.2016); 

* Чернігівській обласній 
благодійній організації “Аратта” 
(31.08.2016); 

* Чернігівській обласній 
організації Українського товариства 
глухих (28.09.2016); 

* Чернігівському обласному 
військовому комісаріаті (07.09.2016); 

* дошкільному навчальному 
закладі № 21 Дзвіночок” Чернігівської 
міської ради Чернігівської області 
(29.09.2016); 



* Чернігівській спеціальній загально-освітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 
для дітей зі слабким зором (28.09.2016); 

 
 
З метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництва) організовано та проведено наступні тематичні заходи: 
проведено тематичні семінари, лекції у 
* у державному навчальному закладі № 5 “Джерельце” м. Славутич 

(20.10.2016); 
* Остерському коледжі будівництва та 

дизайну (12.10.2016); 
* Ріпкинській гімназії (05.10.2016); 
* Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
Городнянської районної державної 
адміністрації (20.10.2016); 

* Чернігівському кооперативному 
технікумі (18.10.2016); 

* Славутицькій філії Національного 
технологічного університету України “КПІ” (26.10.2016); 

* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Козелецького району (20.10.2016); 

* Ріпкинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 (05.10.2016); 
*  Городнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 (31.10.2016); 
* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Деснянської районної у м. Чернігові ради (27.10.2016); 
* Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (01.11.2016); 
* дошкільному навчальному закладі “Сонечко” смт. Ріпки (10.11.2016); 
* Автуницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Городнянської районної 

ради Чернігівської області (11.11.2016); 
* Бутівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Городнянської районної 

ради Чернігівської області (14.11.2016); 
* Чернігівському обласному 

військовому комісаріаті (16.11.2016); 
* Центрі соціальної реабілітації дітей-

інвалідів м. Славутич (17.11.2016); 
* Славутицькому міському центрі 

зайнятості (18.11.2016); 
* Ріпкинській центральній районній 

лікарні (18.11.2016); 
* Ріпкинському районному 

територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

(16.11.2016); 
* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Чернігівської районної державної адміністрації (18.11.2016); 
* Козелецькій центральній районній лікарні (30.11.2016); 



* Городнянському районному центрі зайнятості (23.11.2016); 
* Городнянській центральній районній лікарні (02.12.2016); 
* дошкільному навчальному закладі № 6 м. Славутич (08.12.2016); 
* Козелецького технікуму 

ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету 
(08.12.2016); 

* Чернігівській міській лікарні № 1 
(16.12.2016); 

* Чернігівській міській центральній 
бібліотеці імені М.М. Коцюбинського 
(09.12.2016); 

* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Новозаводського району м. Чернігова (16.12.2016); 

* Городнянському психоневрологічному інтернаті (15.12.2016); 
* Ріпкинському районному центрі зайнятості (16.12.2016); 
* Козелецькому районному центрі зайнятості (25.11.2016); 
* Державному закладі “Спеціалізована медико-санітарна частина № 5”                  

м. Славутич (20.12.2016). 
Крім того: 
* працівником відділу «Городнянське бюро правової допомоги»  

Чернігівського МЦ проведено тематичний семінар та прийом осіб, які 
перебувають на обліку в Городнянському районному  центрі зайнятості 
(23.11.2016); 

* проведено семінар для осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку як 
безробітні в Козелецькому районному центрі зайнятості  за участю начальника 
відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсій Управління ПФУ в 
Козелецькому району, заступника начальника відділу “Козелецьке бюро правової 
допомоги” та заступника начальника відділу правової інформації та консультацій 
Чернігівського МЦ (30.11.2016). 

також проведено: 
* лекцію для трудового колективу Чернігівського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з темою “Про 
запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських 
формувань” (20.07.2016); 

* лекцію на семінарі для осіб, які перебувають на обліку в Чернігівському 
міському центрі зайнятості, на тему "Надання вторинної правової допомоги 

Чернігівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги", а 
також було висвітлено питання про нову 
функцію місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги щодо реєстрації 
громадських організацій (20.07.2016); 

* лекцію для трудового колективу 
Городнянського районного військового 
комісаріату на тему “Основні положення Закону 



України «Про державну службу» (19.09.2016); 
* лекцію для працівників Бутівської 

сільської ради Городнянського району з 
темою “Система безоплатної правової 
допомоги та місце в ній Городнянського 
бюро правової допомоги” (27.09.2016); 

* лекцію на семінарі  для осіб, які 
перебувають на обліку у  Славутицькому 
міському центрі зайнятості, на тему: 
«Легальна зайнятість» (27.09.2016); 

* лекцію на семінарі для осіб, які 
перебувають на обліку в Городнянському 

районному центрі зайнятості, на тему: «Основні завдання та функції 
Городнянського бюро правової допомоги» (07.09.2016,  12.09.2016); 

* лекції для трудового колективу Ріпкинського районного центру зайнятості, 
а також для осіб,  які перебувають на обліку в Ріпкинському районному центрі 

зайнятості, на тему: «Основні 
завдання та функції Ріпкинського 
бюро правової допомоги» 
(29.09.2016). 

А також взято участь у заходах з 
нагоди святкування першого дзвоника 
у м. Славутич - проведенні 
«відкритого» уроку для 
першокласників, під час якого в 
ігровій формі першачків ознайомлено 
з їх правами (01.09.2016). 

 
 

В рамках відзначення Всеукраїнського тижня права: 
* у навчальних закладах, закладах культури проведено виступи інформаційного, 
освітнього та виховного характеру у: 
 - Бутівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Городнянської районної 
ради на тему «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх»; 

 - Городнянській  спеціальній  
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на 
тему «Чи знаєш ти свої права»; 
 - Городнянській центральній 
районній бібліотеці перед трудовим 
колективом на тему «Оформлення 
спадщини»; 
 - Козелецькому технікумі 
ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету та 
Козелецькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів № 3 на тему “Права людини”;  



 - Козелецькій центральній районній бібліотеці перед трудовим колективом 
на тему “Права та обов'язки людини”;  
 - ДНЗ № 6 м. Славутич на тему «Право очима дитини»; 
 - загальноосвітній школі № 3 м. Славутич на тему: «Права людини»; 
 - загальноміському інформаційно-бібліотечному центрі для учнів 
загальноосвітніх шкіл м. Славутич на тему: «Молодь за права людини»; 
 - Чернігівському кооперативному технікумі на тему “Правила і закони у 
твоєму житті”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 на тему «Чи знаєш 
ти свої права?”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 на тему «Права 
дитини”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 на тему «Права та 
обов'язки неповнолітніх”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі  І-ІІІ  ступенів № 13 на тему «Права і 
обов'язки дитини в родині, в школі, в суспільстві”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20 на тему «Я і мої 
права”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів на тему “Що 
ти знаєш про свої права та обов'язки?”; 
 - Чернігівському базовому медичному коледжі на тему “Права пацієнта та 
медичного працівника”; 

- Ріпкинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2  на тему “Права 
дітей та зміни у законодавстві стосовно отримання паспортів”; 
  - Ріпкинській гімназії на тему “Права дітей та зміни у законодавстві 
стосовно отримання паспортів”; 

- Ріпкинській районній бібліотеці для дорослих  на тему “Права осіб, які 
знаходяться під юрисдикцією України”; 
 * проведено “День відкритих дверей” з екскурсією для учнів навчальних 
закладів у Славутицькому, Городнянському та Козелецькому бюро правової 
допомоги; 
 * проведено лекції на тему “Способи реалізації прав осіб, звільнених від 
відбування покарання” для осіб, що відбувають покарання в жіночій Чернігівській 
виправній колонії № 44 та Чернігівському слідчому ізоляторі. 
 
 
  



[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

Поширюючи інформацію щодо функціонування системи БПД у 
Чернігівській області, в тому числі результатів діяльності РЦ та МЦ, здійснюється 
співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема 
опублікування інформаційних статей у газетах, виступи на радіо та телебаченні, 
розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-
конференцій тощо.  

Представниками РЦ спільно з інтеграторами був розроблений тренінг для 
представників ЗМІ щодо ознайомлення з системою БПД та коректним 
використанням термінів в написанні статей. Тренінг був проведений на базі 
кожного з місцевих центрів спільно з комунікатором РЦ.

 
  

З метою ознайомлення населення Чернігівської області з роботою РЦ та МЦ 
у ЗМІ розміщено такі матеріали: 

- Ніжинським  МЦ - 37 інформаційних матеріалів, зокрема в електронних 
виданнях «Нежатин», «Високий Вал», «Носівщина»; 

- Менським МЦ - 21 інформаційних матеріалів в друкованих та Інтернет-
виданнях; 

- Чернігівським МЦ - 74 інформаційних матеріали у ЗМІ; 
- РЦ - 30 інформаційних матеріалів опубліковано у ЗМІ. 

У 3-му кварталі, поширюючи інформації щодо функціонування системи 
БПД у Чернігівській області, в тому числі результатів діяльності регіонального та 
місцевих центрів здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження 
контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в 
газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в 
мережі Інтернет, проведення прес-конференцій тощо. Деякі матеріали: 

 
 

 



Проведено прес-конференцію з нагоди відкриття Бюро правової допомоги.  
 

Під час організації  інформаційно-роз’яснювальної компанії, а також для 
поширення інформації у друкованих районних ЗМІ про відкриття бюро правової 
допомоги та участь працівників Ніжинського місцевого центру у семінарах-
навчаннях для сільських, селищних голів та секретарів місцевих рад  
Бобровицького, Бахмацького, Варванського, Носівського, Срібнянського, 
Талалаївського та Прилуцького  районів, протягом III кварталу 2016 року були 
проведені зустрічі із головними редакторами газет «Наше життя» Бобровицька 
районна газета, Бахмацька районна газета «Голос Присеймів’я», «Срібнянщина» 
Срібнянська районна газета, «Трибуна хлібороба» Талалаївська районна газета, 
«Слово Варвинщини» Варвинська районна газета. За результатом проведених 
зустрічей надруковано 13 публікацій у районних ЗМІ з інформацією про 
відкриття бюро правової допомоги, його функції, соціальну роль, адресу, 
контактні телефони. 

Також з метою налагодження співпраці та широкого інформування 
населення щодо їх права на безоплатну правову допомогу були проведені робочі 
зустрічі: із директором радіоорганізації «Варвинське районне радіомовлення» 
Смерик Я.В; із директором Приватної телерадіокомпанії «Оріон» Пузік Я.А. та 
підписано Меморандум про співпрацю.  

Організовано виступи працівників центру та бюро на телебаченні та радіо 
для мешканців Варвинського району (Приватна телерадіокомпания «Оріон»). 
Видані ефірні довідки: 1) з 17.09.2016 по 20.09.2016 у блоку новин транслювалася 
інформація про відкриття в смт. Варва Варвинського бюро правової допомоги;  
2) 05. 09. 2016 у блоку новин звучала тема : «Відкриття в смт. Варва Варвинського 
бюро правової допомоги». 

Також підготовлені та розміщені на офіційних сайтах  органів влади,  
місцевого самоврядування 17 публікацій  для забезпечення висвітлення у 9 
районах інформації  про діяльність центру та відкриття бюро правової допомоги. 
Окрім того, інформаційні портали «Носівщина», «Нежатин» опублікували 8 
статтей  для підвищення рівня обізнаності населення щодо функціонування 
системи безоплатної правової допомоги, висвітлення юридичних питань та 
прикладів успішного надання правової  допомоги адвокатами за дорученнями 
місцевих  центрів з надання БВПД. 



 Працівники центру спільно із засобами масової інформації беруть участь у  
прес-конференціях та круглих столах партнерів.  
 Для розміщення на сайті Регіонального центру протягом звітного періоду 
було підготовлено 12 статей із інформацією про діяльність Ніжинського 
місцевого центру та бюро, а також приклади успішного надання правової  
допомоги адвокатами. 

Також підготовлено інформаційні матеріали про роботу центру та 
роз’яснення актуальних питань для розповсюдження: оголошення  для 
розміщення на офіційних сайтах про виїзні прийоми громадян; роздаткові 
матеріали  із запрошенням на відкриття бюро, до Дня Прапора та 25-річниці 
Незалежності України, алгоритм реєстрації громадських формувань, пам’ятка для  
внутрішньо переміщених осіб, інформаційний матеріал по субсидії. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД в тому 
числі результатів діяльності Менського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, здійснюється постійна тісна співпраця та 
налагодження контактів із  місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в 
газетах,  розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, офіційних  на 
сайтах державних установ , проведення заходів на які запрошуються 
представники ЗМІ тощо. 

Протягом IIІ кварталу в друкованих та інтернет-виданнях було розміщено 
16 інформаційних матеріалів.  

 

 



 
 

З метою ознайомлення засобів масової інформації з початком роботи бюро 
правової допомоги Чернігівським МЦ проведено круглі столи на тему: 
"Безоплатна правова допомога стає більш доступнішою» (в смт. Ріпки — 
25.08.2016, у м. Славутич — 30.08.2016, у м. Городня — 31.08.2016). 



Також директором Чернігівського МЦ взято 
участь в  прес-конференції, присвяченій відкриттю 
бюро правової допомоги, за участю представників 
громадської організації “Чернігівський комітет 
захисту прав людини” та Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Чернігівській області   (17.08.2016). 

На виконання запланованих заходів 
проведено робочі зустрічі та досягнуто 
домовленостей щодо подальшої співпраці  з 
головними редакторами: 

* Городнянського інформаційного порталу “Городня.net” (17.08.2016); 
 * газети “Деснянська правда” (30.09.2016). 

Для ознайомлення засобів масової інформації з роботою Чернігівського МЦ 
підготовлено квартальні графіки роботи мобільних консультаційних та 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги Чернігівського 
МЦ, витяг з яких місцеві ЗМІ розміщували на своїх шпальтах за декілька днів до 
початку роботи пункту. 

Організовано виступ на обласному радіо директора  Чернігівського МЦ з 
темою «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації 
громадських формувань” (20.07.2016). 

Для телеканалу “Сівер Центр” директор Чернігівського МЦ дав інтерв'ю на 
тему “Безоплатна юридична допомога стане доступною для жителів всіх районів” 
(21.07.2016). 

Під час прес-конференції, присвяченій відкриттю бюро правової допомоги, 
відбувся виступ директора Чернігівського МЦ, який було трансльовано на 
телеканалі “Новий Чернігів” (17.08.2016). 

Також директор Чернігівського МЦ дав інтерв'ю для Славутицького міського 
телебачення “Медіа-Дім” на тему “Центр бесплатной юридической помощи в 
Славутиче” (02.09.2016). 

Забезпечено опублікування 9 статей у друкованих засобах масової 
інформації. 

Крім того, про діяльність Чернігівського МЦ згадано у 3-х друкованих 
засобах масової інформації: 

Щотижня готувались для розміщення на сайті Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 16 
статей про роботу Чернігівського МЦ.  

Забезпечено опублікування 21 статей у електронних засобах масової 
інформації. 

Крім того, інформаційні матеріали з питань надання БВПД розміщено у 2 
електронних засобах масової інформації. 

Також про діяльність Чернігівського МЦ згадано у 8 електронних засобах 
масової інформації. 

Деякі матеріали, які були розміщені у Інтернет- видання про роботу 
Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області у IV кварталі: 

https://www.youtube.com/channel/UCuF-W_Ssg53YK9_wQGOMvbQ


 
Протягом IV кварталу в друкованих, Інтернет-виданнях, на телебаченні та 

радіо Менським МЦ було розміщено 105 інформаційних матеріалів, Ніжинським 
МЦ розміщено – 64 матеріали, а Чернігівський МЦ – 55. 

З метою ознайомлення ЗМІ та мешканців територіальних громад, що 
підпадають під юрисдикцію Ніжинського місцевого центру , із системою БПД, 
роботою центру та бюро підготовлено та поширено  інформаційні матеріали 
правового характеру  з питань реалізації і захисту прав людини  на офіційній 
сторінці Ніжинського МЦ,  веб-сторінках організацій партнерів,  електронних  та 
друкованих ЗМІ у кількості 64 публікації , з яких у друкованих ЗМІ  - 18 статей, 
електронних ЗМІ  - 46 статей. Протягом ІV кварталу 2016 року  підготовлені та 
розміщені в рубриках районних ЗМІ  5 статей, присвячених висвітленню 
юридичних питань, прикладів успішного надання правової  допомоги адвокатами 
за дорученнями місцевих  центрів з надання БВПД . 

З метою проведення  інформаційно-роз’яснювальної компанії  та 
поширення  інформації правового характеру  у ЗМІ  працівники центру  протягом 
звітного періоду  було проведено 6 зустрічей  із головними редакторами газет, 
телерадіокомпаній, інтернет видань. 

 
Організовані виступи на радіо , 

телебаченні виступи працівників.09 
грудня 2016 року відбувся 
Всеукраїнський урок «Права людини» 
на базі Яблунівської школи інтернат І-
ІІІ ступенів із залученням КП «ТБ 
«Прилуки». В уроці взяли участь 94 
учні 10-11 класів із 6 шкіл 
Прилуцького району (Дубовогаївської,  
Линовицької, Сергіївської, 

Сухополов’янської, Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Яблунівської школи – інтернат 
І-ІІІ ст.).  Урок проходив за участю 5 вчителів правознавства Прилуцького району 
та заступника начальника Прилуцького бюро правової допомоги» Віктора 
Данілевського . 

Організовано виступ в ефірі радіоорганізації «Варвинське районне 
радіомовлення» на тему підсумок роботи Варвинського БПД за 2016рік. 
Перспективи розвитку на 2017 рік та взаємодії з ОМС, підприємствами, 
установами та організаціями Варвинського району. 



Підготовлена інформація про роботу центру, а також матеріали правового 
характеру для  розповсюдження з метою правопросвітництва у громадах : 
пам’ятка про надання БВПД психічно-хворим особам ;клієнтоорієнтованість, як 
основний пріоритет в діяльності БПД ; прийняття спадщини ; заповнення 
електронної декларації. 

Деякі матеріали, які були розміщені Менським МЦ протягом IV кварталу: 

 

З метою ознайомлення засобів масової інформації з діяльністю 
Чернігівського МЦ та з нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права 
директор Чернігівського МЦ дав інтерв'ю Чернігівській міській газеті 
“Чернігівські відомості”; Чернігівській районній газеті “Наш край” та Інтернет-
виданню “Портал новостей В Чернигове info” (09.12.2016). 

Директор Чернігівського МЦ взяв участь у репортажі  “До професійного 
свята відзнаки міської та обласної влади, а також управління юстиції отримали 
юристи, які щодня працюють на правовому полі і слідкують за дотриманням 
законів на території Чернігівської області” телеканалу “Новий Чернігів” 
(08.10.2016) та репортажі “8-го жовтня традиційно відзначаємо День юриста” 
телебачення “Сівер Центр” (08.10.2016), а також виступив на обласному радіо на 
тему “Як отримати особі з інвалідністю безоплатну вторинну правову допомогу” 
(27.12.2016). 

На виконання запланованих заходів проведено робочі зустрічі та досягнуто 
домовленостей щодо подальшої співпраці  з головними редакторами:  

* Чернігівського обласного щотижневика "Вiсник Ч" (24.11.2016); 
* Інтернет-видання “Портал новостей В Чернигове info” (09.12.2016).  
 
Для ознайомлення засобів масової інформації з роботою Чернігівського МЦ 

підготовлено квартальні графіки роботи мобільних консультаційних та 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги Чернігівського 



МЦ, витяг з яких місцеві ЗМІ розміщували на своїх шпальтах за декілька днів до 
початку роботи пункту.  

Забезпечено опублікування наступних 7 статей у друкованих засобах 
масової інформації. 

Періодично готувались для розміщення на сайті Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області статті 
про роботу Чернігівського МЦ. Статті розміщено 26.10.2016, 15.11.2016, 
04.12.2016, 09.12.2016, 14.12.2016, 19.12.2016. 

 
Забезпечено опублікування 24 статей у електронних засобах масової 

інформації. 

 

Також на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області постійно розміщується інформація про заходи, в яких брали 
участь працівники Чернігівського МЦ (18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 
21.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 15.11.2016, 16.11.2016, 
23.12.2016). 

Крім того, інформація Чернігівського МЦ дублюється і на деяких офіційних 
сторінках зазначених установ у мережі “Facebook”. 

 
  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
 

За оперативною інформацією за 2016 рік регіональним центром з надання 
БВПД у Чернігівській області було видано 1978 доручення адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  
• 35 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 407 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
• 927 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 58 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
• 92 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 17 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 222 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 
• 220 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  

 
Діаграма 1. Кількість виданих доручень поквартально за 2016 рік  

у порівнянні з аналогічними періодами минулого року. 
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Діаграма 2. Розподіл осіб за категоріями питань за 2016 рік  
з наростаючим підсумком.  

 
Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративні 
затримання 

2% 

затримання осіб за 
підозрою у 

вчиненні злочину 
та / або стосовно 

яких обрано 
запобіжний захід у 
вигляді тримання 

під вартою 
20% 

захист за 
призначенням 

47% окремі 
процесуальні дії 

3% 

примусові заходи 
медичного 
характеру 

5% 

процедури, 
пов’язані з 

видачею особи 
(екстрадицією) 

1% 

виконання вироків 
відповідно до 
статті 537 КПК 

11% 

засуджені до 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбовц
ів або обмеження 

волі 
11% 

№ 
з/п Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 3 7 21 4 35 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 0 0 0 0 0 

3 Особам, затриманим за підозрою у 
вчиненні злочину та / або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 105 101 97 104 407 

4 Для здійснення захисту за 
призначенням 261 232 208 226 927 

5 Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 8 13 14 23 58 

6 У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 27 20 25 20 92 

7 У процедурах, пов’язаних з видачею 
особи (екстрадицією) 2 8 3 4 17 

8 У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 29 98 40 55 222 

9 Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження 
волі 52 58 50 60 220 

10 Разом за всіма категоріями осіб 487 537 458 1482 1978 



З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж 
2016 року: 

• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 48 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

• проведено 13 бесід з клієнтами; 
• проведено 1 анонімне анкетування адвокатів; 
• поведено 7 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 
•  

 
[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

 
За період з 1 січня по 30 вересня 2016 року місцевими центрами з надання 

БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх структурними 
підрозділами, було зареєстровано 8291 звернень клієнтів, 7594 особі було надано 
правову консультацію, 677 написали письмову заяву про надання БВПД. 20 
клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
рішення про надання БВПД по 645 зверненням та надано 655 доручень адвокатам 
та 4 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 15 письмовим зверненням було надано відмову у 
наданні БВПД. 

 
Діаграма 3. Кількість опрацьованих звернень клієнтів  

за січень – грудень 2016 року з наростаючим підсумком 
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Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за січень – вересень 2016 року  
з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 

 

 
Поквартальну інформацію щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в 

розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2. 
 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний період 
наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним 
юристам 

Кількість 
перена-

правлень до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 Ніжинський МЦ 3148 2953 192 176 185 11 
2 Менський МЦ 1952 1788 159 159 159 2 
3 Чернігівський МЦ 3191 2853 326 310 315 2 

 Разом: 8291 7594 677 645 655 15 

 

 

Менський 
МЦ 
24% 

Ніжинський 
МЦ 
38% 

Чернігівський 
МЦ 
38% 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 Ніжинський МЦ 239 173 766 1025 3148 

2 Менський МЦ 217 195 515 1970 1952 

3 Чернігівський МЦ 443 516 715 1517 3191 

 Разом за всіма місцевими 
центрами 

899 884 1996 4512 8291 



Протягом січня – грудня 2016 року клієнти місцевих центрів та бюро 
правової допомоги частіше зверталися з наступних питань: з питань соціального 
забезпечення 1391 (16,8%), договірного 665 (8,0%), спадкового 1057 (12,7%), 
сімейного 821 (9,9%), житлового 629 (7,6%), адміністративного 387 (4,7%), 
трудового 588 (7,1%), земельного 666 (8,0%), іншого цивільного права 750 (9,0%), 
з питань виконання судових рішень 345 (4,2%), з інших питань 892 (10,8%) та з 
неправових питань 100 (1,2%) від загальної кількості. 

Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 
клієнтів за предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 
з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
2016 рік 

1 соціальне забезпечення 112 135 310 834 1391 
2 житлового права 94 77 166 292 629 
3 сімейного права 86 87 186 462 821 
4 спадкового права 94 84 263 616 1057 
5 земельного права 63 58 184 361 666 
6 договірного права 96 84 149 336 665 
7 трудового права 62 59 147 320 588 
8 адміністративного права 73 59 86 169 387 
9 іншого цивільного права 82 84 187 397 750 

10 виконання судових рішень 23 24 49 249 345 
11 інші питання 110 89 265 428 892 
12 неправове питання 4 44 4 48 100 

Разом: 899 884 1996 4512 8291 

з питань 
соціального 

забезпечення 
17% договірне право 

8% 

спадкове право  
13% 

сімейне право 
10% 

житлове право 
7% 

адміністративне 
право 

5% 

трудове право 
7% 

земельне право 
8% 

інше цивільне 
право 

9% 

виконання судових 
рішень  

4% 
інші питання 

11% 

неправові питання 
1% 



Загалом до місцевих центрів протягом січня – грудня 2016 року звернулося 
5140 нових клієнтів, які раніше не зверталися за отриманням БВПД. З них 2057 
чоловіків та 3083 жінки. 

 

Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю (для осіб, що звернулися вперше) 

 

 
 
За віковою ознакою клієнти розподілилися наступним чином: особи віком до 

18 років — 22 (0,4%), від 18 до 35 років включно — 1214 (23,6%), від 35 до 60 
років включно — 2656 (51,7%), понад 60 років — 1248 (24,3%). 

 

Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком (для осіб, що звернулися вперше) 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду  

найбільше позитивних рішень було прийнято по інвалідам 286 (43,9%), 
малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 
прожиткового мінімуму) 246 (37,7%), особам, на яких поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 65 (10%), 
особам, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту” 19 (2,9%), іншим категоріям 
36 (5,5%).  
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Діаграма 8. Розподіл клієнтів за категорією осіб (яким було надано БВПД) 

 
 
Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом січня – вересня було: 
• здійснено 259 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 24 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги; 

• загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 
дистанційних консультаційних пунктів склала 827 осіб, в тому числі 621 особа 
звернулась за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 206 осіб звернулись до дистанційних пунктів 
доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 158 органам місцевого самоврядування та 46 
установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 
юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 3227 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
• розміщено у ЗМІ 483 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
• проведено 270 правопросвітницьких заходів; 
• 24 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту 

 
Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 
місцевих центрів дивись у таблицях 5-11. 
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Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості органів місцевого самоврядування, яким надано 
методичну допомогу, та кількості установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами, в 
розрізі МЦ 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів 
доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами 
І 

квартал 
ІІ 

квартал 
ІІІ 

квартал 
ІV 

квартал 
Разом за  

9 місяців 2016 року 

1 Ніжинський МЦ 8/45 7/16 26/62 52/147 41/123 

2 Менський МЦ 7/19 9/26 19/44 40/95 35/89 

3 Чернігівський МЦ 23/63 31/105 36/77 49/128 64/179 

6 Разом за всіма 
місцевими 
центрами 

38/127 47/147 81/183 

 

141/370 307/827 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

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

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 2016 року 

1 Ніжинський МЦ 4 1 26 26 58 

2 Менський МЦ 8 2 46 43 99 

3 Чернігівський МЦ 15 11 6 16 48 

6 Разом по регіону: 27 14 78 85 205 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів ПБД, що подані адвокатами 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 2016 

року 

1 Ніжинський МЦ 230 261 221 252 964 

2 Менський МЦ 160 213 173 174 720 

3 Чернігівський МЦ 324 387 353 479 1543 

6 Разом за всіма місцевими 
центрами: 

714 861 747 905 3227 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БВПД 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

  

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 2016 

року 

1 Ніжинський МЦ 17 30 47 47 141 

2 Менський МЦ 5 16 71 105 197 

3 Чернігівський МЦ 24 50 15 26 115 

4 РЦ 20 10 10 10 50 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 66 106 143 188 503 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів ЗМІ 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 2016 

року 

1 Ніжинський МЦ 5 4 9 9 27 

2 Менський МЦ - - 48 131 179 

3 Чернігівський МЦ - - 15 58 73 

4 РЦ 1 4 5 3 13 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 6 8 77 201 292 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 2016 

року 

1 Ніжинський МЦ - - 0 0 0 

2 Менський МЦ - - 1 5 6 

3 Чернігівський МЦ - - 8 10 18 

 Разом за всіма МЦ та РЦ - - 9 15 24 



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

 
З 01 січня по 31 грудня 2016 року РЦ було фактично профінансовано на 3 338 

300 грн, за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від 
передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 
Діаграма 9. Співвідношення фактичного фінансування видатків на оплату послуг адвокатів за 
звітний період по регіону з наростаючим підсумком до фінансування за аналогічний період 

минулого року в порівнянні з кошторисом на поточний рік. 
 

 
 
З 01 січня по 30 вересня 2016 року касові видатки на оплату послуг 

адвокатам, які надають БВПД в Чернігівській області, становлять 3 338 300 грн. 
Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 30 вересня 2016 року 
становив 3 338 300 грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець 
звітного періоду відсутня.  
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Діаграма 10. Співвідношення фактичних виплат адвокатам за звітний період поточного року 
по регіону з наростаючим підсумком до фактичних виплат за аналогічний період минулого 

року в порівнянні з фактичними загальними виплатами за минулий рік. 

 
 

Діаграма 11. Співвідношення фактичних виплат адвокатам та фінансових зобов’язань  
за звітний період поточного року з наростаючим підсумком  

до річного кошторису на поточний рік. 

 
 

 

Так, з 1 січня по 31 грудня 2016 року касові видатки на оплату послуг 
адвокатів по дорученням БВПД по кримінальним провадженням становили 
3 039,8 тис. грн (91,1 %), а по цивільно-адміністративним справам – 298,5 тис. 
грн. (8,9 %). 
 Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним та цивільно-адміністративним 
справам відображена в Таблиці 12. 
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Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

 

 

№ 
з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом за  
12 місяців 
2016 року 

1 Захист за призначенням 334,6 475,9 413,9 596,6 1821,0 

2 Залучення до окремої 
процесуальної дії 

3,7 3,4 9,8 14,2 31,1 

3 Адміністративне затримання / 
адміністративний арешт 

0,9 0,6 3,0 5,2 9,7 

4 Кримінальне затримання / 
тримання під вартою 

163,6 244,5 214,3 287,4 909,8 

5 Засудженим 19,4 49,8 35,9 62,0 167,1 

6 ПЗМХ, питання екстрадиції, 
питання виконання вироків 

10,9 11,3 45,9 33,0 101,1 

7 Цивільні / адміністративні 
справи (особам, зазначеним у 
пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ 
"Про БПД", місцеві центри) 

32,0 58,9 71,0 136,6 298,5 

8 Разом  565,1 844,4 793,8 1135,0 3338,3 
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