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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 

  

[1.1.] Переорієтація системи БПД  з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад. 

  

Заходи Регіонального центру  з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

  

   У 2018 році Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області здійснювалися заходи, направлені на 
переорієнтацію системи безоплатної правової допомоги з надання правової 
допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад. 

                                                         «Я маю право» 

 06 березня 2018 року начальник відділу комунікації та забезпечення 
доступу до публічної інформації Регіонального центру Вероніка Рибак спільно з 
директором Чернігівського місцевого центру з надання БВПД Володимиром 
Бобруйком взяли участь у засіданні за «круглим столом» разом з представниками 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області та 
представниками інститутів громадянського суспільства. 
 Учасники круглого столу мали змогу дізнатися про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, 
територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних 
донорів та партнерів. 

 
 



  
  

28 березня 2018 року взято участь у засіданні Чернігівської обласної МКМР 
з правової освіти населення. Говорили про стан виконання регіонального плану 
заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в І 
кварталі 2018 року, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по правам 
учасників АТО, членів їх сімей, біженців та внутрішньо переміщених осіб, роботу 
виїзних мобільних пунктів консультування центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та ін. 

 

 
  

6 червня 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області Олеся Пирковська зустрілася за «круглим столом» 
із керівниками апаратів виконавчих рад об'єднаних територіальних громад у 



Чернігівському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. 

Учасники круглого столу мали змогу дізнатися про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, 
територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних 
донорів та партнерів. Всі бажаючі отримали роздаткові матеріали «Я маю 
Право!». 

 
 

Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 
конференціях та інших заходах) за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій що надають БПД 

  

06 лютого 2018 року у приміщенні 
комунального закладу «Чернігівський центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ і 
організацій» директор Регіонального центру 
провела лекцію для новопризначених 
спеціалістів районних державних 

адміністрацій Чернігівщини. 

 



15 лютого в м. Чернігів відбулася робоча зустріч директора Регіонального 
центру з директорами Чернігівського і Дніпропетровського Центрів розвитку 
місцевого самоврядування Іриною Кудрик та Оленою Тертишною. 

Під час зустрічі присутні обговорили можливу співпрацю щодо надання 
правової допомоги 37 об’єднаним територіальним громадам Чернігівщини, 
реалізацію та прийняття програм надання БПД, а також проведення спільних 
заходів. 

  

   
 

21 лютого у приміщенні Чернігівського 
центру розвитку місцевого самоврядування 
заступник директора Регіонального центру 
провела лекцію для старост об’єднаних 
територіальних громад Чернігівщини. 

  

 

 

23 квітня 2018 року в приміщенні Чернігівського центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій директор 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області Ірини Протченко провела навчання для вперше призначених 
працівників виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, виконавчих 



апаратів районних рад, які раніше не працювали на посадах служби в органах 
місцевого самоврядування чи на державній службі. 

19 липня 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 
Пирковська взяла участь у Форумі з питань правосуддя для дітей. 

Форум став першим всеукраїнським заходом, ініційованим Міністерством 
юстиції для консолідації зусиль народних депутатів, представників 
спеціалізованих інституцій, міжнародних експертів, науковців щодо захисту прав 
дитини. Координаційний центр з надання правової допомоги виступив 
співорганізатором заходу та презентував Програму відновлення, готову до 

запуску в пілотних регіонах.  

30 липня 2018 року Олеся Пирковська спільно з 
представником Чернігівського місцевого центру взяли 
участь у робочій групі з обговорення ідентифікації 
випадків гендерної дискримінації. Порушені в ході 
заходу питання стосувалися гарантій захисту прав 
клієнтів у спорах, що виникають із цивільних, 
сімейних, трудових правовідносин, тонкощі захисту 
прав постраждалих у кримінальних справах. 

  

 



 
19 жовтня 2018 року взято участь у круглому столі на тему: «Досягнення 

позитивних змін у місцевій політиці заради покращення практики щодо захисту 
прав людини», який організував Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини організував. 

 
24-25 жовтня 2018 року взято участь у тренінгу «Правовий захист біженців, 
шукачів захисту та осіб без громадянства» для юристів та адвокатів центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) з усіх міст та областей 
України. 

 

Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 
залучення нових стейкхолдерів 

  



27 лютого директор Регіонального 
центру спільно з начальником Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Олегом Трейтяком та 
представником Чернігівського громадського 
комітету захисту прав людини Наталією 
Куліковою провели робочу зустріч щодо 

організації круглого столу на тему: «Запобігання насильству в сім’ї». 

28 березня 2018 року заступник директора Регіонального центру Олеся 
Пирковська взяла участь у круглому столі на тему: «Реформа системи виконання 
рішень, виклики та перспективи». 

Учасниками заходу також були судді 
Апеляційного суду Чернігівської області та 
Чернігівського окружного адміністративного 
суду, представники Головного 
територіального управління юстиції в 
області, обласної Ради адвокатів, 
регіональний координатор Уповноваженого 
ВР з прав людини та громадські активісти. 

 

 

4 квітня 2018 року на базі Академії Державної пенітенціарної служби 
відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Академією, в особі 
ректора Олексія Тогочинського, та Регіональним центром, в особі директора 
Ірини Протченко. 

Метою цього Меморандуму є 
співпраця та обмін інформацією і 
досвідом в межах відповідних 
функцій і повноважень Сторін, 
здійснення наукової та практичної 
діяльності у сфері забезпечення 
верховенства права, розширення 
можливостей отримання 
безоплатної правової допомоги, 
розвитку адвокатури, захисту прав 
і свобод людини та громадянина на 
основі рівноправності, взаємної 

вигоди дотримання загальноприйнятих норм і принципів. 



 

11 травня директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області 
Ірина Протченко підписала Меморандум 
про співпрацю з виконавчим директором 
Чернігівського регіонального відділення 
Асоціації міст України Михайлом 
Литвином. 

Цілі та завдання Асоціації 
зосереджуються на основній ідеї: захисті законних прав та інтересів міст-членів 
АМУ в органах державної влади. З неї логічно випливають два інших компоненти 
діяльності: підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні. А також, 
на сьогоднішній день при кожному Регіональному відділенні АМУ створенні 
Офіси реформ, які реалізують реформу місцевого самоврядування в області. 

 

31 травня 2018 року Ірина Протченко - 
директор Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області та Алла Лепеха 
- регіональний координатор взаємодії з 
громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, обговорили 
питання взаємодії та проведення спільних 
заходів, спрямованих на підвищення рівня 
правової поінформованості громадян щодо 
захисту своїх прав, заходів в частині 

запобігання випадкам порушення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб та 
забезпечення їхнього захисту тощо. 

 

Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти. 

  

5 березня начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олена Якубенко та начальник 
відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу 
Регіонального центру Ірина Бондаренко 



провели семінар для працівників комунального закладу «Чернігівська обласна 
бібліотека для дітей». Під час заходу працівники центру розповіли присутнім про 
систему безоплатної правової допомоги та історію її  створення на Чернігівщині. 

 

 16 травня начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олена Якубенко та начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівські області Ірина 
Бондаренко провели виховну годину у Чернігівському ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою на тему: «Я громадянин України». 

 
 

18 вересня 2018 року 
заступник директора 
Олеся Пирковська 
спільно з начальником 
відділу організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення діяльності 
та персоналу 
Регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги у Чернігівській області Іриною Бондаренко провели інформаційну 
зустріч з керівниками гуртків комунального позашкільного навчального закладу 



«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді». В межах проекту «Я МАЮ право!» розпочато інформаційну кампанію 
«Стоп булінг» для дітей та їхніх батьків. 

 
11 грудня 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 
Пирковська провела урок для студентів Чернігівського професійного 
будівельного ліцею. Захід із запобігання «булінгу» в підлітковому середовищі 
відбувся в межах Всеукраїнського тижня права. 

 
13 грудня 2018 року  у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-

фізичною підготовкою проведено відкритий урок на тему протидії булінгу. Під 



час свого виступу Олеся Пирковська зазначила, що «булінг» - це агресивна 
поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, 
фізичного чи психологічного самоствердження. 

 

Проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ не рідше одного разу на 
квартал. 

06 лютого в приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації 
відбувся спільний прес-брифінг щодо роботи системи надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області в 2017 році та підсумки 
роботи юстиції на Чернігівщині. 

 
04 вересня 2018 в прес-центрі «Чиста політика» відбулася прес-конференція 

«Успішні практики дворічної роботи Бюро правової допомоги». 

 
27 серпня 2018 року, під час прес-брифінгу в Чернігівській обласній 

державній адміністрації директор Регіонального центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірина Протченко розповіла 
про досягнення і нововведення в роботі системи за пів року. 

 
05 лютого, 28 лютого, 01 березня 2018 року проведення вуличне інформування 
та флешмоби з метою інформування населення та поширення інформаційних 
роздаткових матеріалів. 

  



 

 
  

  

Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та друкованих 
засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня 
реклама (соціальна реклама) міського типу. 

  

За звітній період у Інтернет-виданнях було опубліковано 4 інформаційні 
матеріали про роботу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області. 

 



 

 
Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами 
НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам 
порушення прав людини на захист та отримання БПД 

  

30 січня 2018 року  у приміщенні Ріпкинського бюро правової допомоги 
відбувся виїзний прийом громадян з метою вирішення проблемних питань у 
діяльності органів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини. 

Працівники Регіонального центру проінформували присутніх про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право», метою якого є 
підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо 
механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб. Бажаючі 
отримали інформаційні матеріали. 

  



 
22 лютого 2018 року у приміщенні Городнянського бюро правової допомоги 

відбувся виїзний прийом громадян з метою вирішення проблемних питань у 
діяльності органів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини. 

  
22 березня 2018 року у приміщенні Носівського бюро правової допомоги 

відбувся виїзний прийом громадян з метою вирішення проблемних питань у 
діяльності органів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини. 

 
  

19 квітня 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 



Пирковська спільно із представницею Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України Анною Солодько та адвокатом Миколою 
Росомахою провели робочу зустріч з чернігівськими патрульними поліцейськими. 

 

 
 

04 грудня 2018 року забезпечили роботу дистанційного пункту прийому 
громадян у Державній установі «Центр пробації» в Чернігівській області. 

За правовою допомогою звернулося 3 особи, яких цікавили питання: 
порядку спадкування, порядку працевлаштування та приватизації земельної 
ділянки. 

Відвідувачі дізналися про загальнопросвітницький проект «Я маю право!» 
та отримали інформаційні буклети «Я маю право!» і «Безоплатна правова 
допомога». 

Захід відбувся на виконання Меморандуму про співпрацю, який підписано 
між Координаційним центром з надання правової допомоги, Адміністрацією 
Державної кримінально-виконавчої служби України та Державною установою 
«Центр пробації», в межах якого розроблено спільний план дій. 

 

 

 



Організація виїздів до громадян, які потребують БПД та не мають 
можливості самостійно прибути до МЦ (адресна правова допомога) 

31 січня 2018 року в Чернігівському 
центрі соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних за підтримки громадської 
організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних» 
відбувся спільний прийом громадян з 
надання адресної безоплатної правової 
допомоги незахищеним верствам населення. 

  

17 липня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Ірина Протченко 
спільно з керівником Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олегом 
Трейтяком надали адресну допомогу у 
Чернігівському пункті тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні Державної міграційної 
служби України (далі – ПТПІ). 

17 липня 2018 року директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Ірина Протченко 
спільно з керівником Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олегом 
Трейтяком надали адресну допомогу у 
Чернігівському пункті тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні 
Державної міграційної служби України 
(далі – ПТПІ). 

12 вересня 2018 року у 
Чернігівському МЦ відбувся спільний 
прийом громадян за участі радника 
Міністра юстиції Ігоря Алексєєва, 
директора Регіонального центру Ірини 
Протченко, директораа Чернігівського 



МЦ Володимира Бобруйко та начальника Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олега Трейтяка. 

 
27 грудня 2018 року надано адресну допомогу у Територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у 
місті Чернігові ради. 

В межах заходу Ірина Протченко розповіла присутнім про систему 
безоплатної правової допомоги та як саме отримати таку допомогу. 

Питання з якими зверталися підопічні центру стосувалися вступу в 
спадщину, земельного характеру, запобігання телефонному шахрайству та інше. 

Після завершення зустрічі, в приміщенні центру були залишили 
інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги та «Я МАЮ 
ПРАВО». 

06 листопада 2018 року забезпечено роботу дистанційного пункту прийому 
громадян у Державній установі «Центр пробації» в Чернігівській області. 

За правовою допомогою звернулося 7 осіб, яких цікавили питання: виплати 
матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям, безкоштовного виділення 
земельної ділянки у користування, умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання, права потерпілого у кримінальному провадженні, порядок 
виконання рішення суду. 

Відвідувачі дізналися про загальнопросвітницький проект «Я маю право!» 
та отримали інформаційні буклети «Я маю право!» та «Безоплатна правова 
допомога 

 

Організація виїзних прийомів громадян в приміщеннях міських, сільських, 
селищних рад, місцевих державних адміністраціях 



15 травня 2018 року директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Чернігівській області Ірини Протченко спільно з директором Менського МЦ з 
надання БВПД, керівником проектів Чернігівського громадського комітету 
захисту прав людини, заступником начальника управління землеустрою та 
охорони земель-начальником відділу землеустрою та охорони земель Головного 
управління Держгеокадастру у Чернігівській області, начальником відділу 
взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області провели спільний прийом громадян у смт.Сосниця та 
м.Мена. 

 
25 червня 2018 року директор 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області Ірини 
Протченко, директор Чернігівського 
МЦ з надання БВПД Володимир 
Бобруйко спільно з керівником 
проектів Чернігівського 
громадського комітету захисту прав 
людини Наталією Куліковою та 
заступником начальника управління 
землеустрою та охорони земель-
начальником відділу землеустрою та 
охорони земель Головного 
управління Держгеокадастру у 
Чернігівській області Ігорем 
Пузаном провели спільний прийом 
громадян у Кіптівській та 
Козелецькій об’єднаних 
територіальних громадах. 

 



 

Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів 
відділу представництва 

  

   З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
у І-ІІІ кварталі 2018 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами 
стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 

  

1) 12.01.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кашуби М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

2) 19.01.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Костюченка В.К. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

3) 24.01.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лєскова В.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

4) 02.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Могілевець О.С. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

5) 14.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лєскова В.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

6) 21.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Чикилевської О.В. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

7) 22.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Савицького І.О. в 
Деснянського районному суді м. Чернігова; 

8) 22.02.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Логвіна С.А., 
Чикилевської О.В., Шолох О.В. в Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

9) 05.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Чикилевської О.В. та 
Веремій Т.М. в Деснянському районному суді м. Чернігова; 

10) 13.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Росомахи М.О. та 
Єрашова Р.В. в Апеляційному суді Чернігівської області; 

11) 22.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О. та 
Гробка С.В. в Чернігівському районному суді Чернігівської області. 

12) 26.03.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Росомахи М.О. та 
Чикилевської О.В. в Деснянському районному суді м. Чернігова. 



13) 18.04.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Карпенко М.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

14) 23.04.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сухоцького О.В. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

15) 24.04.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Чикилевської О.В. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

16) 26.04.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенко О.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

17) 27.04.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гуца А.М. в 
Бобровицькому районному суді Чернігівської області; 

18) 03.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

19) 07.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гуца М.В. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

20) 11.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

21) 16.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Ширая А.А. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

22) 17.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Чікової Т.А. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

23) 18.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Яковлева А.Л. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

24) 21.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

25) 24.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Дроботущенко Т.О. 
та Савицького І.О. в Апеляційному суді Чернігівської області; 

26) 30.05.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Синявського О.М. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

27) 11.06.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Хоминської Л.С. та 
Лизака Г.Г. в Щорському районному суді Чернігівської області; 

28) 13.06.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.І. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області. 

29) 27.07.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дворніченко М.М. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 



30) 30.07.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

31) 01.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сапона К.Л. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

32) 01.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Бондаренка П.В. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

33) 07.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

34) 15.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Корнієнко Т.М. в 
Менському районному суді Чернігівської області; 

35) 15.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Синявського О.М.  в 
Менському районному суді Чернігівської області; 

36) 17.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дедіченка С.А. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

37) 22.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сапона К.Л. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

38) 23.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленка М.Д. в 
Ніжинському міськрайонному суді Чернігівської області; 

39) 29.08.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гиляки О.М. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

40) 03.09.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Корнієнко Т.М. в 
Менському районному суді Чернігівської області; 

41) 07.09.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Євчука Д.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

42) 10.09.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

43) 12.09.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

44) 13.09.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

45) 14.09.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова. 

46) 08.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Корнієнко Т.М. в 
Менському районному суді Чернігівської області; 



47) 18.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Святної О.В. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

48) 22.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лизака Г.Г. в 
Корюківському районному суді Чернігівської області; 

49) 23.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Яковлева А.Л. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

50) 23.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Козінової Г.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

51) 25.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Хоминської О.С. в 
Корюківському районному суді Чернігівської області; 

52) 31.10.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Чикилевської О.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

53) 07.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Синявського О.М. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

54) 08.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Костюка О.П. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

55) 09.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

56) 09.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Васильченка С.М. в 
Чернігівському апеляційному суді;; 

57) 13.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Калини А.М. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

58) 14.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Телегіна А.О. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

59) 14.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Фасти Є.М. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

60) 20.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

61) 21.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гуца А.М. в 
Козелецькому районному суді Чернігівської області; 

62) 23.11.2018 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Коломойцевої Н.Л. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

 

Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з 



метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 
співпраці 

  

З метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці протягом року на базі Регіонального центру було проведено 13 
робочих зустрічей адвокатів. 

  

05 лютого 2018 року у м. Чернігів відбулася перша робоча зустріч з 
адвокатами, які пройшли конкурс з відбору адвокатів, що залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області. 

Під час зустрічі адвокатам було роз’яснено механізм подальшої співпраці при 
укладенні контракту про надання БВПД (кримінальні/цивільні справи), як 
відбувається чергування адвокатів, обчислюється розмір винагороди адвоката. 
Неабияку увагу присутніх на дотримання адвокатами стандартів якості надання 
БВПД звернула заступник директор Олеся Пирковська. 

  
 Протягом квітня-червня 2018 року на виконання наказу Міністерства юстиції 
України від 17.04.2018 № 1335/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги» було 
створено та забезпечено роботу конкурсної комісії з відбору адвокатів у 
Чернігівській області.  До складу комісії увійшли працівники центрів БВПД 
області, управління юстиції у Чернігівській області, адвокати, науковці. За 
результатами проведення Х конкурсу до реєстру адвокатів, що надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, внесено 6 двокатів від Чернігівської 
області. 

http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/Files/konkurs2018.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/Files/konkurs2018.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/Files/konkurs2018.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/Files/konkurs2018.pdf


20 
та 21 липня 2018 року за підтримки проекту USAID «Нове правосуддя» у 
Києві відбувся тренінг для адвокатів на тему «Забезпечення прав дитини у 
кримінальному провадженні та провадженні про адміністративні 
правопорушення». 

Участь у заході взяла Олеся Пирковська – заступник директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області. 

 
11 вересня 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання 

БВПД у Чернігівській області Олеся Пирковська взяла участь у круглому столі на 
тему: «Правила адвокатської етики в Україні: практика застосування та 
перспективи вдосконалення», що відбувся у Києві. 



  
 

Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих послуг 

  

     Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з метою 
виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги 22.02.2018, 13.03.2018, 
22.03.2018 року, 11.05.2018, 21.05.2018, 11.06.2018 та 13.06.2018 року, 27.07.2018, 
01.08.2018 та 23.08.2018 року, 27.07.2018, 09.11.2018, 15.11.2018 та 23.11.2018 
року проведено бесіди з клієнтами, які отримують БВПД. 

Проведення анкетувань суб’єктів права на БПД 

  

Під час здійснення моніторингу місцевих центрів/бюро правової допомоги, 
зі скриньок «Для відгуків» вилучено 440 анкет, які вивчено та проведено аналіз 
результатів опитування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу. 

Проведено вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо задоволеності 
роботою місцевих центрів/бюро правової допомоги. 

За звітний період відділом моніторингу діяльності місцевих центрів опитано 
279 клієнти місцевих центрів, результати опитування проаналізовані та викладені 
у довідках про результати проведення моніторингів. 



  
  

Підготовка інформації щодо кращих практик захисту та типових звернень 
громадян 

  

        Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з метою 
узагальнення прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської 
діяльності за період січень-березень 2018 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 07.02.2018 № 06-
24/75/04, від 07.03.2018 № 06-24/120/04 та від 05.04.2018 № 06-24/167/04. 

За період квітня-червня 2018 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 07.05.2018 № 06-
24/229/04, від 07.06.2018 № 06-24/269/04 та від 05.07.2018 № 06-24/328/04. 

За період липня-вересня 2018 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 10.08.2018 № 06-
24/402/04, від 07.09.2018 № 06-24/438/04 та від 10.10.2018 № 06-24/483/04. 

За період жовтня-грудня 2018 року підготовлено та направлено до 
Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 09.11.2018 № 06-
24/528/04, від 07.12.2018 № 06-24/573/04 та від 11.01.2019 № 06-24/20/04. 

 

Також, з метою узагальнення типових питань, з якими зверталися 
громадяни до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області протягом січня-березня 2018 року, підготовлено 
та направлено до Координаційного центру з надання правової допомоги листи від 
07.02.2018 № 06-24/76/04, від 07.03.2018 № 06-24/119/04, від 05.04.2018 № 06-
24/168/04, від 07.05.2018 № 06-24/231/04, від 07.06.2018 № 06-24/271/04 та від 
05.07.2018 № 06-24/326/04. 



Організація та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих столів 
та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 
самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами 

  

25 січня 2018 року у м. Чернігів проведено навчальний практикум для 
адвокатів щодо впровадження стандартів якості надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва 
у кримінальному процесі. 

Навчальний захід провела адвокат-
тренер, заступник директора Регіонального 
центру Олеся Пирковська. 

  

 

 

 

 

13 лютого працівники місцевих центрів та їх структурних підрозділів в 
рамках тренінгу дізнавалися про стандарти якості надання БВПД у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. 

Тренінг провела заступник начальника Регіонального центру Олеся 
Пирковська.  

 
  

 



Здійснювати аналіз та узагальнення інформації про випадки порушення 
суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД. Забезпечувати інформування відповідні органи, 
визначені Порядком. 

  

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
Регіональним центром 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  31 
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД. 

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 9 листів до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області. 

  

Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, навчань, лекцій з 
співробітниками національної поліції Чернігівської області 

 
  

У першому кварталі поточного року спеціалістами Регіонального центру 
спільно із представниками Управління забезпечення прав людини Національної 
поліції у Чернігівській області України Анною Солодько та Аліною Муромець 
було проведено ряд робочих зустрічей із працівниками поліції. 

Так, 30 січня 2018 року була проведена зустріч зі слідчими Ріпкінського 
відділення поліції. 



22 лютого 2018 року проведено зустріч зі слідчими Городнянського 
відділення поліції. 

  
  

  

22 березня 2018 року була проведена зустріч зі слідчими Носівського 
відділення поліції. У ході таких зустрічей особливу 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 та останнім змінам в законодавстві щодо 
функціонування та розвитку системи БВПД. 

  
Заходи Чернігівського місцевого  

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 
На виконання завдання щодо проведення правопросвітницьких заходів для 

громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України були виконані наступні 
заходи: 

На виконання завдання щодо проведення правопросвітницьких заходів для 
громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України були виконані наступні 

заходи: 
*спрямований на запобігання безробіттю 
директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва та 



взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Оксана 
Мурашко провели навчальний семінар(17.01.2018); 
 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Мурашко 
провела правопросвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі зайнятості на тему: «Права та гарантії 
працівників при скороченні штату на 
підприємстві»(08.06.2018);  

Заступник начальника відділу 
Городнянське бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова у приміщенні Городнянського 
районного центру зайнятості провела лекцію 
для осіб, які перебувають на обліку у центрі на 
тему «Підстави припинення трудових 
відносин». 

Працівниця Бюро роз’яснила присутнім, 
що припинення трудового договору допускається лише при дотриманні таких 
умов: 

- існують законні підстави для його припинення; 
- дотримано встановленого порядку звільнення з роботи.(05.07.2018); 
У приміщенні Козелецької філії Чернігівського обласного центру зайнятості 

заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової допомоги Володимир 
Михед провів семінар для безробітних жінок «Протидія домашньому 
насильству». Присутнім було роз’яснено, що таке домашнє насильство, його 
форми, який захист гарантує держава та де і як можна отримати допомогу у 
випадку, якщо жінка стала об’єктом цього злочину. Також працівник бюро 
ознайомив присутніх із послугами, які можна отримати у бюро, категоріями осіб, 
які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 
ознайомив із загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я маю 
право». Також серед учасників семінару було розповсюджено відповідні 
інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги та «Я МАЮ 
ПРАВО» (25.07.2018). 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Мурашко 
провела семінар для осіб, які перебувають на обліку в Чернігівському міському 
центрі зайнятості. В ході спілкування, працівниця Центру розповіла присутнім 
про зміни в законодавстві, які передбачають збільшення розміру аліментів та 



посилення покарання для недобросовісних платників, які набудуть чинності з 29 
серпня 2018 року (08.08.2018). 

 
* спрямований на запобігання випадкам домашнього насильства 
  
директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з Регіональним координатором 
із зв’язків з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Чернігівській 

області Аллою Лепехою відвідали 
Андріївську загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів Михайло-Коцюбинської селищної 
ради Чернігівського району Чернігівської 
області(21.02.2018); 

 головний 
спеціаліст 

відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Оксана Мурашко провела лекцію 
педагогічному колективу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6(12.04.2018); 
 
  головний спеціаліст Ріпкинського бюро правової допомоги Євгенія Панова 
провела правоосвітній захід на тему “Кожна дитина має права” для вихованців та 
вихователів дитячого садку “КОЛОСОК” (19.07.2018);

 
 



 
директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко зустрівся з батьками, діти яких 
відвідують Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 21 «Дзвіночок» 
(06.09.2018); 
 

 *спрямована на запобігання дискримінації 
* з метою запобігання дискримінації, 

проведено 
інформаційну 

зустріч в 
Славутицькому 

міському 
секторі з питань 
пробації, під 
час якої було 

обговорено проблему порушення прав 
засуджених 

(21.02.2018); 
  

  

 

* в приміщенні Городнянського бюро 
правової допомоги відбулася зустріч з 
неповнолітніми за участі працівників 
Городнянського відділу пробації(17.05.2018); 

 
 
 
 
 

В межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО», директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко 
спільно з представниками служби пробації 
взяли участь у зустрічі із засудженими 
особами, які перебувають на обліку для 



проведення виховної бесіди(21.05.2018); 

3 липня 2018 року у приміщенні Козелецького бюро правової допомоги разом з 
співробітниками Козелецького районного сектору з питань пробації відбулася 
робоча зустріч та круглий стіл на тему: «Створення рівних можливостей доступу 
осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, що перебувають на 
обліку в Козелецькому районному секторі з питань пробації, шляхом організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги»; 

5 липня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко та головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Оксана Мурашко провели 
правопросвітницький захід для підопічних Чернігівського геріатричного 
пансіонату. Підопічним пансіонату було роз’яснено порядок обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи. 

 

 *на виконання заходів, направлених на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 року №638-р «Про реалізацію 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» у 2017-2019 роках» та 
наказу Міністерства юстиції України від 16.08.2017 року №2611\5 «Про 
реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

директор Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД Володимир Бобруйко взяв 
участь у засіданні за «круглим столом» 
спільно з представниками Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області та представниками 
інститутів громадянського суспільства. 

Захід проводився з метою визначення 
системного підходу до підвищення рівня 

правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, формування у 
громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та 

національних правових цінностей, 
подолання правового нігілізму, 
визначення дієвого механізму підвищення 
рівня правової поінформованості 
населення, сприяння забезпеченню 
вільного доступу громадян до 
правосуддя(06.03.2018); 



 проведено робочу зустріч з керівником 
апарату районної державної адміністрації 
Наталією Пенською, під час якої 
обговорено питання поглиблення співпраці 
в сфері надання безоплатної правової 
допомоги громадянам та наявні здобутки 
цієї співпраці, а також реалізації 
загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю 
право»(06.03.2018). 

директорка Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ірина Протченко спільно з 
директором Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимиром 
Бобруйко провели правоосвітній захід в 
Чернігівському зональному відділі 
правопорядку Міністерства оборони 
України(13.04.2018); 

    працівники Центру взяли участь у 
соціальному флешмобі, спрямованому на 
інформування мешканців з їх 
основоположними правами та свободами, 
які передбачені Конституцією нашої 
держави(27.06.2018); 

 

 

 
13 вересня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з 



керівництвом Центрального відділу державної виконавчої служби міста Чернігів 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області зустрівся з 
учнями Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34. По 
завершенню заходу, всіх присутніх ознайомили з  правопросвітницьким проектом 
Міністерства юстиції "Я МАЮ ПРАВО!", розповсюдили інформаційні буклети та 
друковані матеріали, а також контакти центру. 

 

 

 

  

Також, з метою 
інформування населення 
та поширення 

інформаційних 
роздаткових матеріалів 

працівниками 
Чернігівського МЦ, в 

тому числі бюро правової допомоги, протягом 
звітного періоду проводились вуличні 
інформування населення; 06 квітня 2018 року 
працівники Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної   правової 
допомоги з метою інформування та поширення 
інформаційних матеріалів, виготовлених  
рамках загальнонаціонального просвітницького 
проекту «Я маю право!» та «Доступна та якісна 

правова допомога в громадян; 

  



 заступник начальника відділу Славутицьке 
бюро правової допомоги Наталія Новик 
відвідала заходи, що проводились з нагоди 
святкування Дня міста,  під час яких спільно 
з працівниками управління Пенсійного 
фонду України в м. Славутичі провели 
акцію «Прикрась своє місто патріотичними 
стрічками», під час якої прикрашали жовто-
блакитними стрічками дерева в парку, 

паркани в центрі міста (01.06.2018); 

 заступник начальника відділу 
Городнянського бюро правової допомоги 
Тетяна Костюкова провела вуличне 
інформування громадян району(27.06.2018); 

  

  

 В 
межах 

реалізаці
ї всеукраїнського просвітницького проекту 
Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» постійно 
проводилось інформування громадян про 
систему надання безоплатної правової 
допомоги в цілому та основні завдання, які 
покладаються на бюро, спектр послуг, якими 
можна скористатися звернувшись до бюро, 

категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової 
допомоги. Також, акцентувалась увага на основних етапах реалізації проекту 
впродовж найближчих років та ключових напрямках на найближчу перспективу: 
захист права власності, вільний доступ до правосуддя, запобігання корупції. 



01 червня 2018 року, коли святкується 
Міжнародний день захисту прав дитини, який 
покликаний привернути увагу суспільства до 
захисту прав дитини, директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко, а також головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 

допомоги Оксана Мурашко завітали до дитячих 
дошкільних 

закладів 
(Чернігівськ
ий ДНЗ №21 
«Дзвіночок» 

та 
Чернігівськ

ий ДНЗ №14 
”Малятко” 

Чернігівсько
ї міської ради Чернігівської області). 

Метою зустрічі було спілкування з дітьми ,поглиблення знань Конвенції про 
права дитини, сім’ю, розвиток комунікативних навичок, орієнтація дітей, куди і 
до кого звертатися при вирішенні проблем порушення їх прав, виховання почуття 
власної гідності, впевненості у собі. 

12 - 13 червня 2018 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Оксана Мурашко завітала до дитячого пришкільного табору 
Чернігівської загальноосвітньої школи №3 та Спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов. 

 

*проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
злочинності 

 заступник начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед провів 
правопросвітницький захід у Козелецькій ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №3(15.03.2018). 



  

  

 

головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з 

надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги 

Оксана Мурашко провела виховну лекцію в 
Седнівському навчально-виховному комплексі 
Чернігівської районної ради(02.05.2018); 

   

 

*Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 
роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері освіти, 
заступник начальника  Городнянського бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова  провела лекцію у відділі освіти 
Городнянської районної державної 
адміністрації  для трудового колективу. В ході 
лекції керівник бюро розповіла про кроки 
освітньої реформи (28.02.2018). 

 директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко 
спільно з начальником відділу правової 
інформації та консультацій Юлією Бойко 
провели правопросвітницький захід в Левоньківській психіатричній лікарні. 

 

 

*проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів\форумів з 
найактуальніших питань життя громад, зокрема захисту прав споживачів 
комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних 
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа 
громадських організацій, державних установ та комунальних установ 



органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших відповідно 
до потреби 

 В рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я маю право» у Чернігівській обласній 
універсальній науковій бібліотеці імені В.Г.Короленка відбувся «круглий стіл» на 
тему: «Медична реформа в Україні». 

За
хід 

відбувся 
за участі 
директор

а 
Чернігів
ського 

місцевог
о центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимира Бобруйко, 
головного спеціаліста відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Оксани Мурашко. 

В приміщенні Територіального центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Городнянської районної державної адміністрації головний 
спеціаліст відділу Городнянське бюро правової допомоги Дмитро Самійленко для 
колективу територіального центру провів семінар, на якому обговорювали 
питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг (20.03.2018). 

  01 лютого 2018 року на базі Чернігівської бібліотеки імені М 
М.Коцюбинського відбувся правовий урок, на якому обговорювали актуальні 

зміни в законодавстві. 

Захід відбувся за участі начальника 
відділу правової інформації та 
консультацій Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлії Бойко та 
головного спеціаліста відділу 
правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Оксани 
Мурашко. 



Також на заході були присутні 
представники Головного управління 
Держпродспоживслужби у Чернігівській 
області Тетяна Сичинська ,Юлія 
Прокопенко та Ігор Костюк. 

 В ході бесіди, громадяни дізналися 
про алгоритм дій вразі придбання товару 
неналежної якості , контроль у сфері 
ціноутворення, безпечність харчових 
продуктів, дотримання норм санітарного 

законодавства, захист прав споживачів. 

 заступник начальника відділу Славутицьке бюро правової допомоги 
Наталія Новик провела правопросвітницький захід в Загальноміському 
інформаційно-бібліотечному центрі Славутицької центральної бібліотечної 
системи(04.04.2018); 

  заступник начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги 
Тетяна Костюкова у приміщенні Городнянської міської ради провела семінар з 
найактуальніших питань життя громад на 
тему :«Оснащення  вузлами обліку будівель і 
приміщень»(26.04.2018); 

  

  

в
 

межах 
реаліз

ації 
загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПР

АВО» , головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Оксана Мурашко 
зустрілась з трудовим колективом 
Чернігівської бібліотеки імені 
М.М.Коцюбинського(25.05.2018); 

04 червня 2018 року директор 



Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко спільно з працівниками Центру Данилом 

Павлюком та Оксаною Мурашко 
долучилися до відкриття літнього 
читального залу бібліотеки 
В.Г.Короленка. 

Також на виконання завдання 
щодо розвитку мережі партнерів та 
незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та 
надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД, 

проведені робочі зустрічі, під час яких обговорювалися 
питання прийняття відповідних місцевих програм 
надання безоплатної правової допомоги населенню з 
представниками 

-Тупичівської об’єднаної територіальної громади 

-Великовіської сільської ради 

-
Сиберезької 

сільської 
ради 

Ріпкинськог
о району 

-
Остерської міської ради Козелецького 
району. 

 - Голубицька сільська рада 
Ріпкинського району(17.05.2018); 

 

  

 

проведено робочу зустріч з 
Солонівським сільським головою Василем 
Дебликом , під час якої обговорено питання 
поглиблення співпраці в сфері надання 
безоплатної правової допомоги громадянам 
та наявні здобутки цієї співпраці, а також 



реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 
право»(25.04.2018); 

-Вербицька сільська рада Ріпкинського 
району(24.05.2018); 

 

  
керівникР
іпкинсько
го бюро 
правової 
допомоги 
Олександ
р Гаан  

провів прийом громадян у приміщенні 
сільської ради с. Красківське (Ріпкинського 
району Чернігівської області(31.05.2018); 

*З метою надання методичної 
допомоги органам місцевого самоврядування щодо створення ними 
спеціалізованих установ з надання БПД 

 директор Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
представниками Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області та 
Головного управління Держгеокадастру в 
області забезпечили роботу мобільного 
консультативного пункту прийому 
громадян(01.02.2018); 



  заступник начальника відділу правової інформації та консультацій 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Данило Павлюк спільно з заступником начальника державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
В’ячеславом Черниш забезпечили роботу мобільного консультативного пункту 
прийому громадян(21.02.2018). 

  відбувся прийом громадян та проведено робочу зустріч з секретарем 
Деснянської селищної ради Ніною Рудь, під час якої обговорено питання 
поглиблення співпраці в сфері надання 
безоплатної правової допомоги громадянам та 
співпраці у втіленні в життя 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я маю право»(15.06.2018); 

 

 

 

 
відбувся виїзний прийом громадян у 
Добрянській селищній раді. 

Прийом громадян проводив заступник 
начальника Управління- начальник відділу 
розгляду звернень та забезпечення діяльності 
комісії з питань розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації В'ячеслав Черниш та 
головний спеціаліст Ріпкинського бюро 

правової допомоги Євгенія Панова(14.06.2018); 

 *З метою організації та участі у спільних заходах (семінарах, круглих 
столах, конференціях та інших заходах) за участі представників органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, що 
надають БПД: 

* проведено «круглий стіл» між 
заступником начальника відділу 
Славутицького бюро правової допомоги  та 
представниками комунального закладу 
«Славутицький міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді» Славутицької 
міської ради Київської області (Центр) 
(22.02.2018). 



  

 У Козелецькому районному центрі 
зайнятості заступник начальника відділу 
Козелецьке бюро правової допомоги 
Володимир Михед провів семінар для 
безробітних на тему: «Захист прав 
працівників «Трудове 
законодавство.»(18
.05.2018); 

 27 червня 
2018 року заступник начальника Ріпкинського бюро 
правової допомоги Олександр Гаан та головний 
спеціаліст Ріпкинського бюро правової допомоги 
провели “круглий стіл” з нагоди Дня Конституції 
України. До участі в заході були залучені працівники 
Ріпкинського районного відділу ДВС та спеціалісти 
Ріпкинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області . 

 *З метою створення мережі параюристів- виявлення авторитетних осіб 
з неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, 
сіл для залучення таких осіб до консультування громади з визначених 

правових питань 

Студенти Чернігівського національного 
технологічного університету , які проходять 
практику в Чернігівському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провели семінар на тему: «Жінка на 
ринку праці» для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості(21.06.2018); 

*З метою проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних заходів в установах виконання 

покарань з найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії населення 



заступник начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги  
Тетяна Костюкова провела лекцію в Городнянському районному відділі з питань 
пробації(13.03.2018). 

 В межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО», директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко 
спільно з представниками служби пробації 
взяли участь у зустрічі із засудженими особами, 
які перебувають на обліку для проведення 
виховної бесіди(21.05.2018); 

*Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних заходів з правової освіти для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідів, 

пенсіонерів 
 в межах реалізації 

загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко та 
головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Оксана Мурашко завітали до громадської організації «Центр 
медико-соціальної і фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами фізичного 
розвитку «Інтеграція». 

Також на заході були присутні керівник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, начальник Управління 
державної реєстрації В’ячеслав Харідков, представниця Управління праці та 
соціального захисту населення Новозаводської у місті Чернігові ради, 
Чернігівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України та приватний 
нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Наталія Глоба. 

Зустріч мала на меті розповісти людям з особливими потребами про їх 
права та форми реалізації захисту їхніх прав та свобод(20.04.2018); 

*З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікативних заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, 
які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 



головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Оксана Мурашко 
провела лекцію в Чернігівському 
загальноосвітньої школи-інтернаті І-ІІІ 
ступенів Чернігівської обласної 
ради(22.03.2018). 

 15 березня 2018 ми директор 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко та головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Оксана Мурашко провели правоосвітній захід в комунальному 
закладі "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2" Чернігівської 
міської ради.(15.03.2018). 

*Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для ВПО для вирішення найбільш актуальних правових питань 
вказаної категорії населення здійснювалось в: терапевтичному відділенні 
Чернігівської міської лікарні № 3, Славутицькому міському центрі зайнятості, 
Городнянському районному центрі зайнятості, Чернігівському міському центрі 
зайнятості, Козелецькому районному центрі зайнятості, Ріпкинському районному 
центрі зайнятості. 

*Інформаційно-роз’яснювальний та комунікативний захід проведено 
для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового 
захисту" (що перебувають в Чернігівському 
пункті тимчасового перебування іноземців та 
осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні ДМС 
України)(30.03.2018). 

 

 

Також 
інформаційно -роз’яснювальний та комунікативний 
захід проведено у Чернігівському військовому шпиталі 
для учасників АТО директором Чернігівського МЦ 
Володимиром Бобруйко, Данилом Павлюк та Оксани 
Мурашко за участю представників громадської 



організації «МАРТ», під час якого надавались вичерпні відповіді на актуальні 
правові питання(29.03.2018). 

   

14 лютого 2018 року проведено 
інформаційно-роз’яснювальний захід з 
іноземними громадянами. Працівники 
центру роз’яснили права осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту». 

Також, з метою розширення доступу 
до безоплатної правової допомоги, іноземці дізналися про систему надання 
безоплатної правової допомоги, про суб’єктів, які мають право на отримання 
БВПД, порядок отримання адвоката за рахунок держави. Працівники центру 
акцентували увагу на порядок подання та порядок розгляду звернень про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги від суб'єктів права на БВПД - осіб, на 
яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту». 

*Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних заходів 
для учасників АТО для вирішення найбільш 
актуальних правових питань вказаної 
категорії населення 

заступник начальника відділу правової 
інформації та консультацій Данило Павлюк 
спільно з головним спеціалістом відділу 
систематизації законодавства, правової роботи 

та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Наталією Петуховою забезпечили роботу виїзного 
консультативного пункту прийому громадян у Чернігівському обласному 
військовому комісаріаті (18.04.2018); 



розширення доступу  безоплатної правової допомоги для учасників бойових 
дій було забезпечено шляхом проведення роботи  виїзних консультативних 
пунктів у Городнянському районному військовому комісаріаті ( 15.06.2018 ) та 
громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (24.05.2018); 

  

  

 

 

 

*Проведення тематичних семінарів, 
лекцій у навчальних закладах, закладах 
позашкільної освіти, в закладах 
післядипломної освіти 

У приміщенні комунального закладу 
Городнянський навчально-реабілітаційний 
центр» Чернігівської обласної ради  
заступник начальника відділу 
Городнянське бюро правової допомоги 
Тетяна Костюкова спільно з начальником 
Городнянського відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану  Оксаною 
Полегенько провели з учнями 5-8 класів 
бесіду на тему «Моя сім’я, моя родина». 

Під час бесіди Тетяна Костюкова розповіла про первинний осередок суспільства – 
сім’ю, права членів сім’ї, особисті немайнові та майнові відносини між 
подружжям, батьками та дітьми (18.04.2018 р.) 

 У приміщенні Городнянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 головний 
спеціаліст відділу Городнянське бюро 
правової допомоги Дмитро Самійленко 
провів право просвітницький захід для 
учнів 10 класу . В ході заходу працівник 
бюро ознайомив учнів з основними 
аспектами цивільного законодавства, 
настанням та притягненням до 
адміністративної та кримінальної 



відповідальності, а саме з видами відповідальності, які можуть застосовуватися до 
неповнолітніх, роз’яснив порядок працевлаштування неповнолітніх та їхні права 
трудових правовідносинах (20.04.2018) 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до БПД та 
виїзди мобільних консультаційних пунктів (виїзні прийоми громадян): 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до БПД та 
виїзди мобільних консультаційних пунктів (виїзні прийоми громадян): 

* в управліннях праці та соціального захисту населення: 
- управлінні соціального захисту 

населення виконавчого комітету 
Славутицької міської ради (16.02.2018, 
25.05.2018, 18.07.2018); 

- управлінні соціального захисту 
Козелецької районної державної адміністрації 
(20.02.2018, 20.04.2018, 17.08.2018); 

- управлінні соціального захисту 
Ріпкинської районної державної адміністрації 
(20.02.2018, 25.05.2018, 31.07.2018); 

- управлінні соціального захисту Городнянської районної державної 
адміністрації (28.02.2018, 19.04.2018, 11.07.2018); 

- управлінні праці та соціального захисту населення Деснянської районної у 
м. Чернігові ради (14.03.2018, 19.06.2018, 27.09.2018); 

* в управліннях Пенсійного фонду: 
- Ріпкинському об’єднаному 

управлінні Пенсійного Фонду України 
(31.01.2018, 26.04.2018, 08.08.2018); 

      - Городнянському секторі 
обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного 
Фонду України (05.02.2018, 05.04.2018, 
02.08.2018); 

 



- Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(06.02.2018, 12.04.2018, 15.08.2018); 

- управлінні Пенсійного Фонду України в м. Славутич Київської області 
(22.02.2018, 16.05.2018, 09.07.2018); 

- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(20.03.2018, 14.06.2018, 06.07.2018); 

* в закладах Державної служби зайнятості: 
- Козелецькому районному центрі 

зайнятості (16.01.2018, 18.05.2018, 
25.07.2018); 

- Чернігівському міському центрі 
зайнятості (17.01.2018, 08.06.2018, 
05.07.2018); 

- Городнянському районному центрі 
зайнятості (17.01.2018, 11.04.2018, 
21.06.2018, 06.09.2018); 

- Ріпкинському районному центрі 
зайнятості (02.02.2018, 06.04.2018, 
16.08.2019); 

- Славутицькому міському центрі 
зайнятості (12.03.2018, 19.06.2018, 28.09.2018); 

* в лікувальних закладах: 
- Ріпкинській центральній районній лікарні (01.02.2018, 16.05.2018, 

01.08.2018); 

- державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5» міста 
Славутич (08.02.2018, 27.06.2018, 27.09.2018); 

- Городнянській центральній районній лікарні (13.02.2018, 13.04.2018, 
19.09.2018); 

      - комунальному лікувально-профілактичному закладі “Чернігівська 
обласна психоневрологічна лікарня” (27.02.2018, 20.07.2018); 

- Козелецькій центральній районній лікарні (20.03.2018, 04.06.2018); 

      - Комунальному закладі “Левоньківська психіатрична лікарня” 
(18.04.2018); 

      - Комунальному підприємстві “Селищна лікарська амбулаторія 
практики сімейної медицини” Деснянської селищної ради (31.07.2018, 
24.09.2018); 



* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
- Чернігівському геріатричному пансіонаті (06.02.2018, 05.07.2018); 

- Чернігівському центрі 
соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних (27.03.2018, 19.04.2018, 
26.09.2018); 

- громадській організації “Центр 
медико-соціальної і фізичної 
реабілітації осіб з інвалідністю з вадами 
фізичного розвитку “Інтеграція” 
(20.04.2018); 

 

* у відділеннях Укрпошти: 
- відділенні поштового зв’язку Козелець 

Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (31.01.2018, 
04.04.2018, 04.09.2018); 

  

 

  

- відділенні поштового зв’язку Чернігів № 10 Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (16.03.2018); 

- відділенні поштового зв’язку Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (04.05.2018, 06.07.2018); 

* у судах: 

 
- Новозаводському районному суді 

міста Чернігова (22.02.2018, 08.06.2018, 
29.08.2018); 

- Городнянському районному суді 
(06.03.2018, 03.05.2018, 21.08.2018); 

- Ріпкинському районному суді 
(14.03.2018, 14.05.2018, 11.09.2018); 

* в будинках-інтернатах, 
притулках, службах у справах дітей органів місцевого самоврядування, тощо: 



- службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької міської 
ради (31.01.2018, 06.03.2018, 25.04.2018, 08.06.2018, 26.07.2018, 21.08.2018); 

- Комунальному закладі 
“Чернігівський навчально-реабілітаційний 
центр № 2” Чернігівської міської ради 
(13.02.2018); 

- службі у справах дітей Козелецької 
районної державної адміністрації 
(06.03.2018, 08.06.2018, 28.08.2018); 

- службі у справах дітей Ріпкинської 
районної державної адміністрації (06.03.2018, 07.06.2018, 19.09.2018); 

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(27.03.2018, 04.05.2018, 29.08.2018); 

- Чернігівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ст. (для 
дітей зі зниженим зором) (19.04.2018); 

- Чернігівському ДНЗ № 21 “Дзвіночок” (06.09.2018); 

 

* у пунктах тимчасового розміщення біженців, територіальних 
підрозділах Державної міграційної служби 
України: 

- Ріпкинському районному секторі 
Державної міграційної служби України у 
Чернігівській області (21.03.2018, 21.06.2018, 
11.09.2018); 

- Чернігівському пункті тимчасового 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні (22.03.2018, 04.06.2018, 05.07.2018); 

 

  

* для ВПО у соціальних гуртожитках, 
санаторіях та інших місцях їх компактного 
проживання: 

- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 (15.02.2018, 
06.06.2018, 27.09.2018); 



* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 
організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 

- Чернігівському обласному 
військовому комісаріаті (03.01.2018, 
17.01.2018, 07.02.2018, 21.02.2018, 
07.03.2018, 21.03.2018, 04.04.2018, 
18.04.2018, 02.05.2018, 16.05.2018, 
06.06.2018, 20.06.2018, 05.07.2018, 
18.07.2018, 01.08.2018, 15.08.2018, 
05.09.2018, 19.09.2018); 

- Городнянському районному 
військовому комісаріаті (12.01.2018, 
15.06.2018, 30.07.2018); 

  

- Славутицькому міському військовому 
комісаріаті (29.01.2018, 17.04.2018, 
17.07.2018); 

- Чернігівському військовому шпиталі  

 

(30.01.2018, 30.03.2018, 11.07.2018, 12.09.2018);

 
- Козелецькому районному військовому комісаріаті (27.02.2018, 29.05.2018, 

21.08.2018); 

- Центрі психолого-соціальної реабілітації постраждалим внаслідок АТО та 
особам, що перебувають в кризових станах - “Ресурс” (02.03.2018, 03.05.2018, 
05.09.2018); 

- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (27.03.2018, 27.04.2018, 
26.06.2018, 14.09.2018); 

- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (28.03.2018, 
24.05.2018, 14.09.2018); 



- Чернігівському зональному відділенні Внутрішньої служби правопорядку 
(01.06.2018); 

- в/ч А 2995 (01.06.2018); 

* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих державних 
адміністрацій: 

- Кіптівській сільській раді 
Козелецького району (25.01.2018, 
22.02.2018, 29.03.2018, 26.04.2018, 
31.05.2018, 26.07.2018, 30.08.2018, 
27.09.2018); 

- Славутицькій міській раді 
(31.01.2018, 06.03.2018, 25.04.2018, 
08.06.2018, 26.07.2018, 21.08.2018); 

      - Деснянській селищній раді 
Козелецького району (14.02.2018, 
22.03.2018, 18.04.2018, 15.06.2018, 
31.07.2018, 24.09.2018);  

      - Грабівській сільській раді 
Ріпкинського району (15.02.2018); 

         - Роїщенській селищній раді  

         Чернігівського району (20.02.2018); 

      - Тупичівській об'єднаній територіальній громаді (22.02.2018); 

      - Великовіській сільській раді Ріпкинського району (22.02.2018); 

      - Сиберізькій сільській раді 
Ріпкинського району (27.02.2018); 

      - Козелецькій районній 
державній адміністрації (06.03.2018, 
08.06.2018, 28.08.2018); 

      - Ріпкинській районній 
державній адміністрації (06.03.2018, 
07.06.2018, 19.09.2018); 

      - Сеньківській сільській раді 
Городнянської об'єднаної територіальної громади (14.03.2018); 

- Остерській міській раді Козелецького району (27.03.2018); 

- Городнянській районній державній адміністрації (27.03.2018, 04.05.2018, 
29.08.2018);    



      - Солонівській сільській раді Городнянського району (25.04.2018); 

      - Вихвостівська сільська рада Городнянського району (16.05.2018); 

      - Голубицькій сільській раді Ріпкинського району (17.05.2018); 

      - Вербицькій сільській раді Ріпкинського району (24.05.2018); 

      - Красківській сільській раді Ріпкинського району (31.05.2018); 

      - Сираївській сільській раді Козелецького району (26.06.2018); 

      - Пархимівській міській раді Козелецького району (19.07.2018); 

      - Куликівській сільській раді Городнянського району (25.07.2018); 

      - Халявинській сільській раді Чернігівського району (27.07.2018); 

      - Конотопській сільській раді Городнянського району (15.08.2018); 

      - Киселівській сільській раді Чернігівського району (17.08.2018); 

      - Красилівській сільській раді Козелецького району (22.08.2018);   

      - Чемерській сільській раді Чернігівського району (28.09.2018); 

      - Олешнянській сільській раді Ріпкинського району (28.09.2018);  

* в бібліотеках: 
- Чернігівській обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені 
В.Г. Короленка (11.01.2018, 25.01.2018, 

08.02.2018, 22.02.2018, 06.03.2018, 
22.03.2018, 12.04.2018, 26.04.2018, 
10.05.2018, 24.05.2018, 
14.06.2018,12.07.2018, 26.07.2018, 
09.08.2018, 23.08.2018, 13.09.2018, 
27.09.2018 ); 

  

  
  

  

  



- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 
центральної бібліотечної системи (02.02.2018, 04.04.2018, 10.08.2018). 

 Також було проведено: 

- спільний прийом з керівництвом 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області на базі 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (10.01.2018); 

- прийом громадян у с. Довжик 
Чернігівського району в рамках роботи 

мобільного консультативного пункту доступу до системи безоплатної правової 
допомоги (31.01.2018); 

- прийом громадян у Чернігівській бібліотеці імені М. Коцюбинського під 
час роботи правового гуртка “60+” (01.02.2018, 27.02.2018); 

- прийом громадян у с. Пакуль Чернігівського району в рамках роботи 
мобільного консультативного пункту доступу до системи безоплатної правової 

допомоги (21.02.2018); 

2 березня в приміщені Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги заступник 
Міністра юстиції з питань європейської 
інтеграції Сергій Петухов, заступник 
директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області Олеся 
Пирковська, директор Чернігівського МЦ з 
надання БВПД Володимир Бобруйко та 

начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Олег Трейтяк провели прийом громадян. 

- спільний прийом громадян з представниками Чернігівського відділу 
військової служби правопорядку у військовій частині, яка розміщена в смт Десна 
Козелецького району (30.03.2018); 

- спільний прийом громадян з 
представником управління державної 
реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області на 
базі Ріпкинського бюро правової допомоги 
(05.04.2018); 



- прийом громадян в рамках роботи мобільного консультативного пункту 
доступу до системи безоплатної правової допомоги  на базі Добрянської селищної 
ради Ріпкинського району (15.06.2018); 

- прийом громадян у Кіптівській та Козелецькій об'єднаних територіальних 
громадах в рамках роботи мобільного  

 консультативного пункту доступу до системи безоплатної правової допомоги 
(25.06.2018). 

12 вересня в приміщенні Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги радник 
Міністра юстиції Ігор Алексєєв, директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Чернігівській області Ірина Протченко, директор Чернігівського МЦ з надання 
БВПД Володимир Бобруйко та начальник Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк провели спільний прийом громадян. 

  

  

  

Ч
ернігі
вськи
м МЦ 
було 
забез
печен

о 
виїзні прийоми до громадян похилого 

віку, з обмеженими можливостями (07.02.2018, 20.02.2018, 22.02.2018, 23.02.2018, 
29.03.2018, 16.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018, 05.05.2018, 11.05.2018, 22.05.2018 
(2), 04.06.2018, 19.06.2018 (2), 03.07.2018, 15.08.2018, 14.09.2018). 



 23 січня 2018 року в приміщенні Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відбулась робоча зустріч працівників 
Центру з адвокатами Вадимом Акуленко, Сергієм Васильченко, Олександром 
Басенко та Володимиром Падалюкою. 

Директор Чернігівського місцевого центру Володимир Бобруйко зосередив увагу 
на обговоренні з адвокатами проблемних питань, які виникають під час надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та складання актів. 

Під час зустрічі, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД Олена Приходько пояснила деякі нюанси заповнення актів про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Окремо вона зупинилась на 

переліку документів, що додаються до акту 
про надання такої допомоги, правильності 
заповнення розрахунків. 

5 лютого 2018 року директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги 

Володимир 
Бобруйко прийняв участь у робочій зустрічі з 
адвокатами, які пройшли конкурс з відбору 
адвокатів, що залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області. Під час зустрічі 
адвокатам було роз’яснено механізм подальшої 
співпраці при укладенні контракту про надання БВПД (кримінальні/цивільні 
справи), як відбувається чергування адвокатів, обчислюється розмір винагороди 
адвоката. 

Також, 10 січня 2018 року відбулась робоча зустріч з адвокатами 
Валентиною Роговець, Юлією Огородник з якими обговорили питання щодо 
заповнення розрахунків, що подаються адвокатами до Чернігівського МЦ для 
оплати їх послуг за виконання доручень. Окрема увага була зосереджена на 
показниках підвищення якості надання правової допомоги про що свідчать якісне 
й своєчасне звітування адвокатів та приклади успішного надання правової 
допомоги адвокатами за дорученнями регіональних та місцевих центрів. 
Аналогічні зустрічі проводились з адвокатами Валерієм Кулішем, Анатолієм Гуц 
(20.02.2018), з адвокатами Богданом Соколенко, Костянтином Сапон та Оксаною 
Могілевець (01.03.2018), з адвокатами Андрієм Яковлевим, Сергієм Васильченко 



та Денисом Рябініним (17.03.2018), з адвокатами Оленою Гайдай, Сергієм Бойко, 
Оксаною Гіллякою(05.04.2018), з адвокатами Тетяною Веремій, Наталією 
Бузиною і Лідією Корольовою(07.05.2018); з адвокатами Оксаною Чикилевською, 
Романом Єрошовим (18.05.2018). 

Підготовлено 11 зразків успішних практик вирішення спору в судовому 
порядку та 5 зразків типових правової консультацій з питань, з питань, з якими 
звертались громадяни до Центру. Приклади успішних практик вирішення спору в 
судовому порядку: 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася особа, яка перебуває під юрисдикцією України, 
якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, з питанням 
щодо поділу (виділу) частки та припинення спільної часткової власності. 

Особа дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через рекомендацію іншої особи. 

Питання клієнта полягало в тому, що після набуття 2/3 частин 
домоволодіння у 1972 році він вирішив зробити прибудову до своєї нерухомості. 
У встановлений законом на 1982 рік спосіб клієнтом був отриманий дозвіл на 
проведення робіт. Але здати в експлуатацію нерухомість було неможливо, тому 
що співвласники 1/3 частини будинку не зареєстрували своє право власності і 
така ситуація створювала перешкоди в користуванні та розпорядженні своєю 
власністю клієнтом. 

Отримавши доручення, адвокат Ольга Святная зустрілася з клієнтом, 
дослідила обставини справи та склала позовну заяву. Також для отримання 
інформації, необхідної для розгляду справи у суді адвокатом було складено 
адвокатські запити до КП «Чернігівське МБТІ», до Управління адміністративних 
послуг Чернігівської міської ради та до Чернігівської міської ради. Крім цього, 
адвокатом по даній справі було складено клопотання про витребування доказів до 
Новозаводського районного суду міста Чернігова з метою витребувати інвентарну 
справу з КП «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації». 

Новозаводський районний суд м. Чернігова вирішив позовні вимоги клієнта 
про припинення права спільної часткової власності на житловий будинок - 
задовольнити. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася клієнтка з питанням щодо визнання права 
власності на спадкове майно. 



Клієнтка належить до категорії осіб, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону 
для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення. 

Клієнтка дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через направлення з органу державної влади. 

Отримавши доручення, адвокат Сергій Логвін зустрівся з клієнткою, 
дослідив обставини справи, надав правову консультацію та склав позовну заяву 
про захист права власності. 

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що після смерті чоловіка позивачки 
відкрилася спадщина за законом, до складу якої, крім іншого, входять земельні 
ділянки, що за життя належали матері спадкодавця. Спадкоємцем був її син, який 
прийняв спадщину, але вчасно не оформив спадкових прав до своєї смерті. 
Позивачка, будучи спадкоємцем першої черги за законом, звернулася до 
нотаріальної контори і отримала свідоцтво про право на спадщину на житловий 
будинок, але їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину на 
земельні ділянки які входили до спадкового майна, оскільки відсутні витяги з 
Державного земельного кадастру на вказані земельні ділянки. При цьому 
позивачці стало відомо, що на підставі розпорядження Чернігівської районної 
державної адміністрації право власності на вказані земельні ділянки були у 
порушення діючого законодавства видані іншій особі. 

У судових засіданнях адвокат та клієнтка підтримали позовну заяву просили 
задовольнити, посилаючись на доводи викладені у позовній заяві. 

24 січня 2018 року Чернігівський районний суд Чернігівської області 
вирішив позовні вимоги клієнтки Центру задовольнити у повному обсязі. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся клієнт, що має статус особи, яка перебуває під 
юрисдикцією України, у якого середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до 
закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 
населення з питанням щодо відшкодування збитків, завданих інтернет-магазином. 
Клієнт дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через направлення з органу державної влади. 

Отримавши доручення, адвокат Лідія Корольова зустрілася з клієнтом, 
дослідила обставини справи та склала позовну заяву про захист прав споживачів 
та стягнення коштів, також представником у цивільному процесі було складено 
адвокатські запити з метою отримання інформації для захисту прав клієнта у суді. 
Позовні вимоги мотивувалися невиконанням умов відносно передачі позивачу 
попередньо оплаченого товару і відмові відповідача сплатити грошові кошти, 



виплата яких передбачена законодавством України при порушенні умов договору 
купівлі продажу. 

У зв’язку з неотриманням товару, з метою позасудового врегулювання 
спору клієнт звертався із заявами до відповідача після чого останній повернув 
суму попередньої оплати товару, але при цьому відмовився сплатити неустойку, 
суму інфляції грошових коштів та 3-% річних від суми простроченого виконання 
грошового зобов’язання. 

Згодом клієнт вирішив звернутися до суду за захистом своїх прав. 

Деснянський районний суд м. Чернігова, оцінюючи зібрані у цивільному 
провадженні докази, встановив доведеним факт завдання позивачу матеріальної 
шкоди відповідачем. 

9 лютого 2018 року Деснянський районний суд м. Чернігова вирішив 
стягнути з відповідача на користь позивача 403,75 грн. – відсотки за обліковою 
ставкою НБУ з суми попередньої оплати, неустойку в розмірі 6553,68 грн., суму 
інфляції грошових коштів в розмірі 53,70 грн., та 3-% річних від суми 
простроченого виконання грошового зобов’язання в розмірі 314,26 грн. – 
інфляційних. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся клієнт з питанням захисту його інтересів в суді по 
адміністративному позову до військової частини про стягнення грошової 
компенсації за неотримане речове майно. 

Клієнт належав до категорії осіб, що має статус учасника бойових дій, який 
підтверджується копією посвідчення учасника бойових дій , а також був 
звільнений від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових 
інстанціях. 

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що при звільненні зі служби, в 
порушення норм чинного законодавства, відповідач (військова частина) не провів 
з ним остаточний розрахунок та не виплатив вартість неотриманого речового 
майна. 

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків 
особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, 
продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з 
ним усіх необхідних розрахунків не виключається без, його згоди зі списків 
особового складу військової частини (абзац третій пункту 242 Положення). 

Таким чином, військовою частиною при звільненні з військової служби у 
запас позивачу протиправно не було виплачено грошову компенсацію вартості за 
неотримане речове майно. 



Отримавши доручення, адвокат Вадим Акуленко зустрівся з клієнтом, 
дослідив обставини справи, надав правову консультацію та склав позовну заяву. 

Чернігівський окружний адміністративний суд вирішив стягнути з 
військової частини на користь позивача грошову компенсацію за належне, але не 
отримане речове майно в сумі 35 699 грн.09 коп. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся клієнт з питанням щодо поновлення на роботі. 

Клієнт належить до категорії  ветеранів війни та особи, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 

Отримавши доручення, адвокат Юлія Огородник зустрілася з клієнтом, 
дослідила матеріали справи та склала позовну заяву про визнання наказу про 
звільнення незаконним, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу. Адвокат звернулася в інтересах позивача до суду з 
позовною заявою до суду. 

Позивач працював на підприємстві відповідача року та був звільнений із 
роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України. Звільнення було незаконним та 
безпідставним. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася клієнтка з питанням щодо встановлення права 
власності на майновий пай. 

Клієнтка належить до категорії інвалідів, які отримують пенсію або 
допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 

Клієнтка дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через направлення з органу державної влади. 

Отримавши доручення №1-41/17 від 30 січня 2017 року, адвокат Мошко Майя 
зустрілася з клієнткою, дослідила обставини справи, надала правову консультацію 
та склала позовну заяву про визнання права власності на майновий пай у порядку 
спадкування. Також адвокатом в інтересах клієнтки були складені клопотання про 
витребування доказів та про заміну первісного відповідача. 

Позовні вимоги обгрунтовуються тим, що після смерті матері позивачки 
відкрилася спадщина за законом, до складу якої, крім іншого, входять земельні 
ділянки, зокрема майновий пай члена колективного сільськогосподарського 
підприємства що за життя належав матері. Позивачка, будучи спадкоємцем 
першої черги за законом, звернулася до нотаріальної контори і отримала 
свідоцтво про право на спадщину, але їй було відмовлено у видачі свідоцтва про 
право на спадщину на майновий пай який входив до спадкового майна, оскільки 



свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного 
сільськогосподарського підприємства було виписано після смерті спадкодавця на 
його ім’я у зв’язку з тим що список осіб, які мають право на майновий пай і до 
якого було включено померлу матір почав складатися у 1998 році, але 
затверджений був після її смерті у 2001 році. Це унеможливлювало отримання 
правовстановлюючого документу в позасудовому порядку. 

У судових засіданнях адвокат підтримала позовну заяву просила 
задовольнити, посилаючись на доводи викладені у позовній заяві. 

26.02.2018 року Куликівський районний суд Чернігівської області вирішив 
позовні вимоги клієнтки Центру задовольнити  у повному обсязі. 

  

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася особа, яка перебуває під юрисдикцією України, 
якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, з питанням 
щодо скасування державного акту про право власності на земельну ділянку. 

 Особа дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги по радіо. 

 Питання клієнтки полягало в тому, що за життя її мати набула право на 
земельну частку (пай) що перебувала у колективній власності 
сільськогосподарського підприємства та матері був виданий сертифікат на право  
на земельну частку(пай). Після смерті матері районною державною 
адміністрацією було прийнято розпорядження яким прийнято рішення про 
передачу у приватну власність земельних ділянок(паїв) власникам земельних 
сертифікатів та про видачу на їм’я померлої матері державного  акту на право 
власності на земельну ділянку. Але всі дії державних органів відбувалися у 
порушення чинного законодавства, розпорядження було видане після смерті 
матері і значить після припинення у неї цивільної дієздатності. У зв’язку з 
незаконністю розпорядження про передачу у приватну власність земельних 
ділянок(паїв) власникам земельних сертифікатів та про видачу на їм’я померлої 
матері державного  акту на право власності на земельну ділянку клієнтка Центру 
була позбавлена права на оформлення спадкових прав на пай після смерті матері. 

Отримавши доручення, адвокат Святная Ольга зустрілася з клієнткою, 
дослідила обставини справи та склала позовну заяву. Також для отримання 
інформації, необхідної для розгляду справи у суді на користь клієнтки адвокатом 
було складено клопотання до Куликівського районного суду Чернігівської 
області. 



14 березня 2018 року Куликівський районний суд Чернігівської області 
вирішив позовні вимоги клієнтки у частині про визнання незаконним 
розпорядження районної державної адміністрації про передачу у приватну 
власність земельних ділянок(паїв) власникам земельних сертифікатів та про 
видачу на їм’я померлої матері державного  акту на право власності на земельну 
ділянку - задовольнити. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся батько дитини, що має статус особи, яка перебуває 
під юрисдикцією України, якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до 
закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 
населення з питанням щодо здійснення предстваництва інтересів неповнолітнього 
сина в суді у справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Клієнт 
дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги через 
направлення з органу державної влади. 

Отримавши доручення № 1-662/17 від 23.10.2017 року, адвокат Котенок 
Андрій зустрівся з клієнтом, дослідив обставини справи, надав правову допомогу 
та склав позовну заяву про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Крім 
цього, адвокатом було складено адвокатський запит до Городнянської ЦРЛ про 
надання історії хвороби потерпілого, і уточнення позовних вимог по справі. 
Позовні вимоги мотивувалися заподіянням матеріальної та моральної шкоди 
внаслідок дорожньої пригоди яка сталася через порушення водієм автомобіля 
правил дорожнього руху що спричинило ДТП в наслідок чого неповнолітній син 
клієнта отримав тілесні ушкодження. Крім того, внаслідок ДТП шкода була 
завдана майну дитини: був пошкоджений велосипед та телефон. Матеріальна 
шкода виражалась в витратах понесених на лікування, посилене харчування, 
пошкодження велосипеда та телефону і становила 6445 грн.  90 коп. Моральна 
шкода завдана ДТП була оцінена в 5000 грн. 

    Городнянський районний суд Чернігівської області, 11 травня 2018 року 
вирішив позов задовольнити, стягнути з відповідача на користь позивача  в 
рахунок відшкодування матеріальної шкоди 6102 грн., 00 грн. та 5000 грн. в 
рахунок відшкодування моральної шкоди. 

29 березня 2018 року Новозаводський районний суд м. Чернігова вирішив 
позовні вимоги задовольнити повністю. Визнати незаконним та скасувати наказ 
про звільнення, поновити клієнта на роботі, Стягнути із відповідача на користь 
клієнта 33181 грн. 60 коп., заробітної плати за час вимушеного прогулу. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася клієнтка з питанням виправлення помилки в 
правовстановлюючих документах. 



Клієнтка належала до категорії осіб, яка має статус інваліда 2 групи, який 
підтверджується копією посвідчення МСЕК, а також була звільнена від сплати 
судового збору під час розгляду справи в суді. 

Заявлені вимоги були обґрунтовані тим, що в свідоцтві про право власності 
на житло було помилково вказано її по-батькові. Помилкове написання її по-
батькові у свідоцтві про право власності, пов'язане з неправильним перекладом її 
по-батькові з російської на українську мову. Виправлення цієї помилки іншим 
шляхом, окрім судового, неможливе. 

Представник Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Хоменко Ярослав зустрівся з клієнткою, дослідив 
обставини справи та склав заяву про встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу. 

Порядок звернення до суду з заявою про встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу встановлений Розділом 4 Главою 6 ЦПК 
України. 

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку 
окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення. 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про 
встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, 
ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не 
збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, 
зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті. 

Пунктом 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» № 5 
від 31.03.1995 передбачено, що в порядку окремого провадження розглядаються 
справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують 
юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення 
особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено 
іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або 
відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має 
юридичне значення; встановлення факту не пов'язується з наступним вирішенням 
спору про право. 

Відповідно листа ВСУ 01.01.2012 р. "Про судову практику розгляду справ 
про встановлення фактів, що мають юридичне значення" коли установи, які 
видали ці документи, не можуть виправити допущені в них помилки, відповідно 
до п. 6 ч. 1 ст. 256 ЦПК України громадяни мають право звернутися до суду із 
заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа. 
Проте сам по собі факт належності документа не породжує для його власника 



жодних прав, юридичне значення має той факт, що підтверджується документом. 
Таким чином, для заявника важливо не так саме одержання документа, як 
оформлення особистих чи майнових прав, що випливають із цього факту. Це 
означає, що в судовому порядку можна встановити належність громадянину 
такого документа, який є правовстановлюючим. Особа, звільнена з військової 
служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має 
бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. 
Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не 
виключається без, його згоди зі списків особового складу військової частини 
(абзац третій пункту 242 Положення). 

Встановлення факту належності документу має юридичне значення та тягне 
за собою юридичні наслідки, оскільки зумовлене необхідністю оформлення 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Деснянський районний суд м. Чернігова вирішив задовольнити вимоги 
заявниці в повному обсязі - встановити факт належності заявниці свідоцтва про 
право власності в рівних частинах на житлову квартиру у м. Чернігів та звільнити 
заявницю від сплати судового збору. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся інвалід другої групи що має пенсію менше 2 
розмірів прожиткового мінімумів для осіб що втратили працездатність, щодо 
здійснення предстваництва інтересів у справі про визнання неправомірною 
відмови Департаменту соціального захисту населення у прийнятті позивача до 
будинку-інтернату для осіб похилого віку та зобов'язання відповідача винести 
рішення про прийняття позивача до будинку-інтернату для осіб похилого віку. 
Клієнт дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через направлення з органу державної влади. 

Отримавши доручення № 1-856/17 від 26.12.2017 року, адвокат Дедіченко 
Сергій зустрівся з клієнтом, дослідив обставини справи, надав правову допомогу 
та склав позовну заяву про визнання неправомірною відмови Департаменту 
соціального захисту населення у прийнятті позивача до будинку-інтернату для 
осіб похилого віку та зобов'язання відповідача винести рішення про прийняття 
позивача до будинку-інтернату для осіб похилого віку. Крім цього, адвокатом 
було складено адвокатські запити та клопотання про встановлення судового 
контролю. Даний спір виник у зв’язку з ти що, працездатний син позивача 
фактично разом з батьком не проживає з березня 2008 року, як наслідок не може 
його утримувати та здійснювати за останнім належного догляду. 

З донькою у позивача склалися не приязні стосунки та, яка також не 
здійснює за позивачем належного догляду. 



На чергове звернення позивача щодо його влаштування до інтернатної 
установи геріатричного профілю Департаментом СЗН Чернігівської ОДА надана 
відповідь, якою повідомлено, що в звя’зку з наявністю у позивача доньки 
працездатного віку відсутні законні підстави для розгляду питання щодо 
влаштування позивача до геріатричного пансіонату на засіданні колегії 
Департаменту. 

Враховуючи, відсутність взаємовідносин між позивачем та його 
працездатними дітьми, стан здоров’я позивача, який є особою похилого віку, 
інвалідом ІІ групи по зору та який внаслідок захворювання потребує постійного 
стороннього догляду є об'єктивні підстави вважати, що відмова відповідача в 
прийнятті позивача до будинку-інтернату є протиправною. 

Чернігівський окружний адміністративний суд, 18 червня 2018 року 
вирішив позов задовольнити. Визнати неправомірною відмову Департаменту 
соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації у 
прийнятті позивача до будинку-інтернату для осіб похилого віку. 

Зобов'язати Департамент соціального захисту населення Чернігівської 
обласної державної адміністрації винести рішення про прийняття позивача до 
будинку-інтернату для осіб похилого віку. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся учасник бойових дій,  з питанням щодо здійснення 
представництва інтересів у справі про скасування наказу про притягнення до 
матеріальної відповідальності Клієнт дізнався про можливість надання 
безоплатної вторинної правової допомоги через рекомендацію іншої особи. 

Отримавши доручення № 1-369/18 від 26.06.2018 року, адвокат Акуленко 
Вадим зустрівся з клієнтом, дослідив обставини справи, надав правову допомогу 
та склав позовну заяву про скасування наказу про притягнення до матеріальної 
відповідальності. Крім цього, адвокатом було складено відповідь на відзив 
військової частини на адміністративну позовну заяву. Даний спір виник у зв’язку 
з тим що, позивача було незаконно притягнуто до матеріальної відповідальності у 
розмірі 12267,00 грн. за фактом виявлення у військовій частині незаконного 
списання паливно-мастильних матеріалів. 

При цьому, матеріали справи не містили жодних відомостей про те, що саме 
з вини позивача було завдано збитки у зв’язку з неналежним виконанням ним 
службових обов’язків щодо контролю за наявністю та законністю витрачання і 
списання пального. 

Чернігівський окружний адміністративний суд, 21 серпня 2018 року 
вирішив позов задовольнити повністю. Визнати протиправним та скасувати пункт 
наказу командувача військ оперативного командування «Північ» «Про 



притягнення до обмеженої матеріальної відповідальності посадових осіб, які 
винні у незаконному списанні паливно мастильних матеріалів». 

  

 

27.02.2018 директор Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко виступив на 
Чернігівському обласному радіо на тему «Почуваємося, як вдома!-чи можуть 
сказати так вимушені переселенці на Чернігівщині». 

04.06.2018 на телебаченні ЧЕlineTV розміщено відеоматеріал «Бестселери 
української та світової літератури презентує «Бібліотека під зеленими 
вітрилами»»; 

07.06.2018 директор Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко взяв участь в 
обговоренні актуального питання щодо дії з 25 травня 2018 року у Європі 
Загального регламенту щодо захисту даних, а також обговоренні питання щодо дії 
українського законодавства, яке регулює питання захисту інтересів фізичної 
особи при проведенні фото,-кіно,-теле, -та відеозйомок на Чернігівському 
обласному радіо.; 

27.06.2018 "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 
"Чернігівська регіональна дирекція" розмістила відео «Читали Конституцію і 
пропонували правки до законів у бібліотеці Короленка»; 

  

16.07.2018 директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з начальником 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олегом 
Трейтяком на Чернігівській хвилі Українського радіо взяли участь у передачі 
"Відверта розмова", на якій говорили про відповідальне батьківство, а також 
перспективи запровадження та реалізації другого пакету санкцій проти злісних 
неплатників аліментів. Окрім того, не оминули увагою і право особи на 
отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

 

Забезпечено розміщення інформації про роботу центру у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації (друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу), зокрема: 

      17.01.2018 на офіційному веб-сайті Козелецької районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Відбувся семінар «Жінка на ринку праці»; 

      17.01.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Особливості укладення договору позики»; 



      19.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Право на житло можна не втратити,якщо є поважні 
причини»; 

      19.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Як не втратити право на користування житлом»; 

      19.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Поліція покарала особу, яка не причетна до 
правопорушення»; 

      19.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Притягнули за правопорушення, якого не вчиняв»; 

      21.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Право на житло можна не втратити, якщо є поважні причини»; 

      21.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Поліція покарала особу, яка не причетна до правопорушення»; 

      23.01.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщено 
статтю «Особливості укладення договору позики»; 

      31.01.2018 2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Порядок компенсації вартості проїзду»; 

      31.01.2018 2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Не виплатили відрядні, бо не має у бюджеті коштів. 
Що робити?»; 

      31.01.2018 2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Не виплатили відрядні, бо не має у бюджеті 
коштів. Що робити?»; 

      31.01.2018 2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «Не виплатили відрядні, бо не має у бюджеті коштів. Що робити?»; 

      31.01.2018 2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради 
розміщено статтю «Як не втратити право на користування житлом»; 

      31.01.2018 2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Як не втратити право на користування житлом»; 

      02.02.2018 на офіційному веб-сайті Козелецької районної державної 
адміністрації розміщено статтю «У Бобровицькому об’єднаному управлінні 
Пенсійного фонду України на Козелеччині працював дистанційний пункт доступу 
до БПД»; 

      12.02.2018 в Чернігівському інтернет-виданні CheLine.com.ua - Чесні 
новини Чернігова та області «Медична реформа у дії: з квітня пацієнти 
писатимуть декларації»; 



      12.02.2018 2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «Про медичну реформу говорили юристи у Чернігові»; 

      12.02.2018 2018  на телеканал «Новий Чернігів» здійснено виступ на тему 
«Медична реформа»; 

      15.02.2018 2018 на офіційному веб-сайті Чернігівського громадського 
комітету захисту прав людини розміщено статтю «Як дотримуються права 
внутрішньо переміщених осіб на Чернігівщині?»; 

      21.02.2018 2018 на офіційному веб-сайті Національної служби 
посередництва і примирення розміщено статтю «Підписано Угоду про співпрацю 
із Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної допомоги»; 

      22.02.2018 2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради 
розміщено статтю «Домашнє насильство: які заходи застосовуватимуться до 
кривдників?»; 

23.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Грошова компенсація за не отримане речове майно 
військовослужбовцем» 

23.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Припинення права спільної часткової власності на житловий 
будинок»; 

23.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Поділ (виділ) частки та припинення спільної 
часткової власності»; 

23.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Поділ (виділ) частки та припинення спільної часткової власності»; 

23.01.2018  на офіційному веб-сайт Чернігівської обласної бібліотеки для 
юнацтва, центр правової інформації «Що означає соціальна справедливість.Чи 
існує вона в Україні»; 

26.01.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Грошова компенсація за не отримане майно військовослужбовцем»; 

26.01.2018 на офіційному веб-сайті коледжу транспорту та комп'ютерних 
технологій Чернігівського національного технологічного університету розміщено 
статтю «Студенти КТКТ ЧНТУ-учасники засідання Центру правової інформації 
"Молодь.Право.Закон"; 

27.02.2018 2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради 
розміщено статтю «Домашнє насильство: які заходи застосовуватимуться до 
кривдників?»; 



07.03.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Порядок відшкодування збитків, завданих інтернет-
магазином»; 

07.032018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Ось як треба діяти, якщо інтернет-магазин завдав вам збитків»; 

07.032018  в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю « Інтернет-магазин завдав вам збитків? Вихід є!»; 

12.03.2018 на офіційному сайті Правового оберігу Чернігівської міської 
центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського розміщено статтю Реформа 
освіти в Україні- тема заняття правового факультету "Університету 60 плюс"; 

15.03.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщено 
статтю «Домашнє насильство: які заходи застосовуватимуться до кривдників?»; 

16.03.2018 на офіційному веб-сайті Управління Держпраці у Чернігівській 
області розміщено статтю «Проблеми працевлаштування вразливих груп 
населення розглянули у міському центрі зайнятості»; 

24.032018  в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Звільнити працівника за скороченням можна тільки так»; 

24.03.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Порядок звільнення працівника за скороченням 
чисельності або штату»; 

24.03.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Коли і як можуть звільнити працівника з роботи «за скороченням»; 

28.03.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщено 
статтю «Порядок звільнення працівника за скороченням чисельності або штату»; 

29.03.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Грошова допомога для військового, який отримав 
інвалідність»; 

29.03.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Грошова допомога для військового у зв'язку з 
настанням інвалідності»; 

29.03.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Військовий став інвалідом. Як виплачується одноразова грошова допомога?»; 

29.03.2018 2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради 
розміщено статтю «Порядок звільнення працівника за скороченням чисельності 

Забезпечено розміщення інформації про роботу центру у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації (друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу), зокрема: 



      13.04.2018 в друкованій пресі «Новини Городнянщини» розміщено статтю 
"Якщо не виплачують заробітну плату"; 

      23.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Водій довів у суді, що не вчиняв правопорушення»; 

      23.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Поліція не надала доказів правопорушення і суд 
визнав водія невинним»; 

      23.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Водія безпідставно звинуватили у порушенні правил дорожнього руху»; 

      25.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Чернігівські юристи відвідали центр медичної 
реабілітації "Інтеграція"»; 

      25.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу»; 

      25.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 

«Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу»; 

      26.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Порядок реєстрації житлових будинків у сільській місцевості»; 

      26.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Як зареєструвати житловий будинок у селі»; 

      26.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Як уникнути проблем з оформлення права власності 
на будинок у селі»; 

      27.04.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради та 
Городнянської районної державної адміністрації розміщено статтю «Порядок 
реєстрації житлових будинків у сільській місцевості»; 

      29.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Допомога від чоловіка під час вагітності дружини»; 

      29.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Право дружини на матеріальне (грошове) утримання 
під час вагітності»; 

      29.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 

«Допомога від чоловіка під час вагітності дружини»; 

      01.05.2018 в друкованій пресі «Юстиція Чернігівщини» розміщено статтю 
«Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу»; 



      05.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Взяв кредит і пішов в армію. Чи можна припинити кредитний 
договір?» 

      05.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«У Чернігові юристи зустрілися з новобранцями в армію»; 

      05.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Юнаки-новобранці поспілкувалися з юристами»; 

      19.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Військовика не хотіли звільняти зі служби. Ось що 
було далі»; 

      19.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Адвокат допоміг військовику звільнитися зі служби»; 

      21.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Військовика не хотіли звільняти зі служби. Ось що було далі»; 

      25.05.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщено 
статтю «Щодо порядку оснащення вузлами обліку будівель, що буди приєднані до 
зовнішніх інженерних мереж»; 

      25.05.2018 на офіційному веб-сайті Козелецької районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Права та гарантії працівників при скороченні 
штату на підприємстві»; 

      25.05.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Щодо порядку оснащення вузлами обліку 
будівель, що буди приєднані до зовнішніх інженерних мереж»; 

      30.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Відрахування аліментів за ініціативою платника»; 

      30.05.2018 на офіційному веб-сайті Деснянської громади Козелецького 
району Чернігівської області розміщено статтю «Права та гарантії працівників 
при скороченні штату на підприємстві»; 

      30.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Відрахування аліментів на дитину за ініціативою 
платника або одержувача»; 

      30.05.2018 на офіційному веб-сайті Кіптівської громади Козелецького 
району Чернігівської області розміщено статтю «Права та гарантії працівників 
при скороченні штату на підприємстві»; 

      31.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Що робити, якщо інтереси власника житла 
порушені?»; 



      01.06.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «Відрахування аліментів за ініціативою платника»; 

      02.06.2018 на офіційному сайті Управління освіти Чернігівської 
міської ради розміщено статтю «ДНЗ №!4 "Малятко" вітає всіх з першим днем 
літа, днем захисту дітей!» та «День захисту дітей в ДНЗ №21 "Дзвіночок"»; 

      08.06.2018 в друкованій пресі «Новини Городнянщини» розміщено 
статтю «Чи треба встановлювати вузол обліку в будинку»; 

      14.06.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Черги спадкування. Зміна черговості 
спадкування»; 

      14.06.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради 
розміщено статтю «Черги спадкування. Зміна черговості спадкування»; 

      19.06.2018 на офіційному веб-сайті Кіптівської громади розміщено 
статтю «Черги спадкування. Зміна черговості спадкування»; 

      19.06.2018 на офіційному веб-сайті Козелецької районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Юридична консультація: Черги спадкування. 
Зміна черговості спадкування»; 

      20.06.2018 на офіційному веб-сайті Козелецької селищної ради 
розміщено статтю «Черги спадкування. Зміна черговості спадкування»; 

      25.06.2018 на офіційному веб-сайті Славутицької міської ради 
розміщено статтю «Славутицьке бюро правової допомоги інформує!»; 

      25.06.2018 в друкованій пресі газета «Теледень Славутич» розміщено 
статтю «Славутицьке бюро правової допомоги інформує!»; 

      27.06.2018 веб-сайті Кіптівської громади розміщено статтю «Знай свої 
конституційні права!»; 

      27.06.2018 веб-сайті Козелецької районної державної адміністрації 
розміщено статтю «Знай свої конституційні права!»; 

      05.07.2018 на офіційному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області розміщено статтю «Консультативна 
допомога військовим»; 

      18.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Юристи відвідали військових, які перебувають на 
лікуванні у шпиталі»; 

      18.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «У Чернігові обговорили питання щодо припинення військового 
контракту»; 



      18.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «У Чернігові обговорили питання щодо 
припинення військового контракту»; 

22.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Біологічним батьком виявився інший чоловік. Як 
оспорити батьківство?»; 

      22.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Батьком дитини виявився інший чоловік. Що 
робити?»; 

      24.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «Біологічним батьком виявився інший чоловік. Як оспорити батьківство?» 

25.07.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Щодо порядку поділу спільного майна 
подружжя»; 

06.08.2018 на офіційному веб-сайті Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області розміщено статтю «В Красилівці консультували 
аграріїв»; 

20.08.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Правові аспекти шлюбного договору»; 

26.09.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Як виправити помилки в правовстановлюючих 
документах»; 

26.09.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Пенсіонерці неправильно переклали російською мовою 
паспортні дані»; 

 27.09.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Через помилку в документі жінка не може оформити право власності» 

 28.09.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Булінг серед неповнолітніх»; 

 

Також на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області постійно розміщується інформація про заходи, в яких брали 
участь працівники Чернігівського МЦ. Крім того, інформація Чернігівського МЦ 
дублюється і на деяких офіційних сторінках зазначених установ у мережі 
«Facebook». 

  



 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 
та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД 
       Чернігівським МЦ підготовлені консультації до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» для подальшого розміщення в 
довідково-інформаційній платформі з питань: 

1.Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного 
кадастру 

2. Визнання договору довічного утримання недійсним 

3. Правила обміну жилих приміщень 

4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення 

5.Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Постійно здійснюється моніторинг працівниками Чернігівського МЦ з 
розміщених правових консультацій з питань: 

 -здійснення торгівлі з лотка на території ринку; 

- правила паркування транспортних засобів; 

- право на пільговий проїзд в громадському; 

- особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

- договір перевезення пасажира та багажу; 

- порядок виїзду дитини за кордон; 

- права внутрішньо-переміщеної особи та її обов’язки, - постійно 
підтримується в актуальному стані. 

1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги. 

20 січня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко взяв учать в 
оцінюванні робіт учасників ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
правознавства, що відбулася на базі 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 19 Чернігівської міської ради. 

До перевірки та оцінювання були також 
залучені кращі вчителі , науковці та 

викладачі вищих навчальних закладів області, зокрема Чернігівського 



національного технологічного університету, Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, науково-педагогічні 
працівники, тощо. 

 23 січня 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги, в приміщенні Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відбувся інформативний захід для учасників 
бойових дій. 

 

 
На заході були 

присутні 
директор 

Чернігівського 
місцевого центру 
з надання 

безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко, 
адвокат Вадим Акуленко, який співпрацює з 
Центром, а також учасники бойових дій. 
Детальніше обговорили алгоритм дій щодо грошової компенсації за не отримане 
речове майно і незаконне притягнення 
 26 січня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 
Володимир Бобруйко взяв участь в обговоренні підсумків роботи за 2017 рік та 

напрямків діяльності Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів на 2018 рік. 
 15 лютого 2018 року директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко прийняв участь в обговоренні 
«круглого столу». 
Темою для обговорення була «Стан 
дотримання прав внутрішньо переміщених 

осіб». 



На заході були присутні радник Міністерства соціальної політики з питань 
внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області Надія Едієва, представник 
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Наталія Кулікова, а 
також представники органів державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій та ЗМІ. 

16-17 лютого 2018 року в Освітньому Домі 
Прав Людини відбувся тренінг на тему: 
«Захист прав біженців та шукачів притулку 
в Україні». 
  
 23 лютого 2018 року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

Володимир Бобруйко взяв участь у 
дискусійній платформі до Дня боротьби 
за права жінок та міжнародний мир 
«Права жінок: український політико-
правовий контент!». 

15 березня 2018 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко взяв 
участь у «круглому столі» із соціальними 

партнерами на тему: «Взаємодія центру зайнятості з соціальними партнерами 
щодо організації надання допоміжних і підтримуючих зайнятість послуг 

вразливим на ринку праці групам населення, 
в тому числі особам з інвалідністю». 
  
В Чернігівському Центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій відбувся «круглий стіл», 
приурочений до святкування Дня Конституції 
України з секретарями сільських рад 

Чернігівщини(26.06.2018); 



  
 
19 та 20 вересня 2018 року у Чернігівському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відбулася зустріч з представниками 
Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Під час заходу колеги обговорили питання, пов’язані з прийняттям рішень 
щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам, а також якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами та працівниками 
центрів. Колеги поділилися досвідом представництва інтересів клієнтів у судах, 
формуванням досьє та звітної документації. Неабияку увагу присутні звернули на 
успішні результати роботи адвокатів. 

Також в ході розмови, присутні обговорили проблемні питання, які 
виникають під час надання безоплатної первинної правової допомоги, 
проаналізували ідеї для покращення якості надання правових послуг. Працівники 
Чернігівського та Стрийського місцевих центрів розповіли про типові питання, з 
якими звертаються громадяни для отримання правової допомоги. 

Увагу присутніх було зосереджено на особливості надання безоплатної 
правової допомоги особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. 
Учасники робочої зустрічі також обмінялися цікавими ідеями щодо проведення 
правопросвітницьких заходів, нових форм та методів роботи. 
 
 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до 
моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
  
      З метою запровадження інституту наставництва Чернігівським МЦ до 
виявленого та сформованого пулу адвокатів-наставників (Яковлев А.Л., Кручек 



О.О., Акуленко В.М., Телегіна А.О., Огородник Ю.О.) включено адвоката 
Роговець В.Д., з яким проведено консультування щодо можливих умов участі у 
наставництві. 
  

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

  
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших 
нормативно-правових актів. 

Також, протягом звітного періоду в установлені строки здійснювались збір, 
аналіз та узагальнення інформації (подання та висвітлення звітності), підготовка 
аналітичної довідки за результатами діяльності. 
   

 
Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової  
допомоги 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад Менським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) та відділами бюро правової 
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
забезпечено шляхом проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, семінарів та круглих столів у закладах освіти, районних центрах 
зайнятості, управліннях праці та соціального захисту населення та в інших 
органах місцевого самоврядування, забезпечення роботи дистанційних пунктів 
доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян), визначення правових потреб територіальних громад, органів 
територіальної самоорганізації населення. 

Так, з метою поширення інформації про роботу Менського місцевого 
центру та кращого доступу жителів району до правової допомоги. 

Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України: 



 

01 жовтня 2018 року проведено прийом громадян на базі 
Корюківського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області повідомлено про актуальні зміни в 
законодавстві, щодо надання безоплатної правової допомоги. 

 

 05 жовтня 2018 року з метою поліпшення правового захисту 
суб’єктів пробації проведено робочу зустріч працівників Новгород-
Сіверського бюро правової допомоги та Новгород-Сіверського 
районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області, 
у ході якої обговорено напрямки подальшої співпраці.  

  
 08 жовтня 2018 року проведено засідання за «круглим» столом. 

В заході взяли участь працівники Сновського районного відділу 
державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернігівській області, 
Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану ГТУЮ у Чернігівській області. 

 

10 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч керівництва 
державної установи «Новгород-Сіверська установа виконання 
покарань (№31)» та працівників Новгород-Сіверського бюро правової 
допомоги, в ході якої обговорено напрями співпраці щодо надання 
безоплатної правової допомоги засудженим. 

  

10 жовтня 2018 року в межах реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» для учнів старших класів Сноської районної 
гімназії проведено день «відкритих» дверей. 

 



11 жовтня 2018 року в межах реалізації заходів присвячених Дню 
захисника України проведено робочу зустріч з головою Менської 
районної організації учасників АТО Сергієм Мурованим.  

 

18 жовтня 2018 року в межах реалізації національного 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» та з нагоди 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проведено круглий 
стіл з працівниками Семенівського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді на тему «Протидія торгівлі людьми: 
профілактика соціального явища». 

 
22 жовтня 2018 року в Грем’яцькій сільській бібліотеці-філії 

Новгород-Сіверської районної централізованої бібліотечної системи, з 
метою інформування відвідувачів бібліотеки, розміщено інформаційні 
матеріали системи безоплатної правової допомоги виготовлені в 
межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 
право!», та проінформовано присутніх читачів про безоплатну правову 
допомогу. 

  

24 жовтня 2018 року з метою проведення роз’яснювальної роботи 
щодо надання безоплатної правової допомоги, проведено робочу 
зустріч з працівниками Сосницького сільськогосподарського 
технікуму бухгалтерського обліку. 

   

25 жовтня 2018 року проведено лекцію на тему «Зупинимо булінг 
разом» в Сосницькій центральній районній бібліотеці для учнів 7 
класу Сосницької гімназії ім. О.П.Довженка. 



 

29 жовтня 2018 року в межах реалізації національного 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено 
правопросвітницький захід для працівників Семенівського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та осіб на тему 
«Протидія насильства в сім’ї та запобігання дискримінації». 

 

 30 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід для 
осіб, які перебувають на обліку в Сновському районному центрі 
зайнятості. Учасники заходу отримали інформаційні матеріали 
розроблені в межах проекту «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні». 

 

31 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим 
колективом «Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Сосницької селищної ради. 

 

 

7 листопада 2018 року з метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги та поширення інформації про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» 
проведено робочу зустріч з працівниками управління соціального 
захисту населення. 

   

08 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з колективом 
стоматологічного відділення КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ». 

 

09 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з колективом 
Менського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області. Учасники заходу обговорили питання оформлення "Шлюбу за 
добу. 



 
12 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником 

відділу Семенівського району Головного управління держгеокадастру 
у Чернігівській області Михайлом Холодило та працівниками відділу. 
В ході зустрічі присутні обговорили питання безоплатної передачі 
земельних ділянок у власність громадян із земель права державної або 
комунальної власності, а також державної реєстрації земельної ділянки 
та права власності на неї. 

 

15 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником 
відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг смт 
Сосниця. 

 

 

15 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим 
колективом відділу агропромислового розвитку Сосницької районної 
державної адміністрації. 

 

14 листопада 2018 року, напередодні Міжнародного дня студента, 
проведено День відкритих дверей для студентів Новгород-Сіверського 
медичного училища. 

 

30 листопада 2018 проведено робочу зустріч із начальником 
сектору кадрового забезпечення Менського відділу поліції головного 
управління Національної поліції в Чернігівській області 
підполковником Святославою Добровольською. Присутні обговорили 
можливі напрямки співпраці, спрямовані на удосконалення правового 



виховання, пропаганди правових знань та проведення профілактичної 
роботи із попередження злочинності серед громадян та дітей зокрема.  

 

10 грудня 2018 року, в межах проведення Всеукраїнського тижня 
права, проведено інформаційну зустріч з особами, які перебувають на 
обліку у Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості. 

 

12 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права та з 
метою реалізації національного правопросвітницького проекту «Я маю 
право!» спільно з начальником сектору Юрієм Токаревим та головним 
державним інспектором відділу з питань додержання законодавства 
про працю, зайнятість та інших нормативно- правових актів 
Управління Держпраці у Чернігівській області Тетяною Черняк 
проведено інформаційну бесіду для умовно засуджених, що 
перебувають на обліку в Семенівському районному секторі філії 
Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області з питань 
реалізації та захисту прав людини. 

 

19 грудня 2018 року спільно з представником Сновського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
проведено робочу зустріч з представниками Сновського районного 
сектору управління державної міграційної служби України.  

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
осіб похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 

 

2 листопада 2018 року - прийнята участь у спільному 
консультуванні громадян з начальником Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олегом Трейтяком у 
приміщенні Новгород-Сіверського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 



 

21 грудня 2018 року проведено інформаційний захід з особами 
похилого віку на базі Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Корюківської 
райдержадміністрації. 

 

 

Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних 
провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та 

надання методичної допомоги з метою удосконалення надання 
ними БПД: 

 

05 жовтня 2018 року в межах реалізації національного 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» та на виконання 
Меморандуму про співпраці між Адміністрацією Державної 
кримінально-виконавчої служби України, Державною установою 
«Центр пробації» та Координаційним центром з надання правової 
допомоги проведено робочу зустріч з працівниками Семенівського 
районного сектору філії «Центр пробації» Чернігівської області. 

 

10 жовтня 2018 року в межах реалізації правопросвітницької 
кампанії «Права захисника» присвяченої до Дня захисника України 
проведено робочу зустріч з головою Семенівського районного 
відділення Спілки ветеранів Афганістану Сейраном Мхітаряном. Під 
час заходу присутніми було обговорено передбачені законодавством 
України права і соціальні гарантії ветеранів, а також шляхи їх 
реалізації та захисту. 

 

 

 

 



З метою вивчення потреб територіальних громад в 
отриманні безоплатної правової допомоги, підвищення правової 

спроможності та правової обізнаності мешканців територіальної 
громади, спрямованих на забезпечення рівного доступу до реалізації 

та захисту прав та надання методичних рекомендацій 
працівниками безоплатної вторинної правової допомоги 

проводились робочі зустрічі:  

 

05 жовтня, 02 листопада 2018 року в межах реалізації 
національного правопросвітницького проекту «Я маю право!» та на 
виконання плану заходів в рамках Меморандуму про співпраці 
працівником Семенівського бюро правової допомоги спільно з 
начальником сектору Юрієм Токаревим проведено прийом громадян 
на базі Семенівського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» Чернігівської області. 

 

11 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з головою 
Громадської організації «Сновська районна спілка учасників 
антитерористичної операції» Михайлом Хамчуком. Під час зустрічі 
обговорено результати співпраці протягом року. Окреслено правові 
потреби підопічних організації та шляхи їх забезпечення. 

 
12 жовтня 2018 року з нагоди Дня захисника України та в межах 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 
маю право!» прийнято участь у засіданні за «круглим» столом спільно 
з працівниками Коропського районного відділу державної виконавчої 



служби ГТУЮ у Чернігівській області та Коропського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у 
Чернігівській області. Під час заходу присутні обговорили питання 
співпраці та подальшої спільної реалізації правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 

16 жовтня 2018 року спільно з начальником Корюківського 
районного відділу ДВС ГТУЮ у Чернігівській області Максимом 
Левченком та начальником Корюківсього районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Наталією Кугук в межах 
реалізації заходів присвячених Дню захисника України проведено 
робочу зустріч з військовим комісаром Корюківського районного 
військового комісаріату Сергієм Морозовим та учасниками АТО. 

 
16 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з виконуючою 

обов’язки старости с. Петрівка Сновської об’єднаної територіальної 
громади Марією Деркач. 

 

19 жовтня в межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено робочу 
зустріч з працівниками Коропського районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Чернігівській області.  

24 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником 
Коропського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області Світланою Вандоляк. 

 



31 жовтня з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний проект 
«Я маю право!», проведено робочу зустріч із начальником 
Коропського РВ ДВС Віктором Міненко.  

 

05 листопада 2018 року проведено робочу зустріч на базі 
Корюківського районного військового комісаріату з старшим 
офіцером відділення військового обліку та бронювання сержантів і 
солдатів запасу Олександром Терещенком. 

 

6 листопада 2018 року з метою доступу до безоплатної правової 
допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний проект 
«Я маю право!», проведено робочу зустріч з колективом Коропського 
відділу обслуговування громадян Сосницького об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України.  

7 листопада 2018 року відбулася робоча зустріч з державним 
реєстратором нерухомого майна Сновської районної державної 
адміністрації Віктором Тереховим. 

 

08 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником 
Менського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Євгеном 
Міщенком, під час якої обговорено питання нарахування, 
перерахування аліментів у відповідності із Законом України «Про 
внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 
економічних передумов для посилення захисту права дитини на 
належне утримання» від 03.07.2018 р. № 2475-VIII  

 

9 листопада 2018 року з метою правопросвітництва та в межах 
загальнонаціонального проекту «Я маю право!» проведено робочу 
зустріч з колективом Коропської центральної районної бібліотеки. 

 



12 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з працівниками 
відділу міжрайонного управління у Корюківському та Сновському 
районах Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській 
області у м. Сновськ.  

 
20 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим 

колективом Спаської сільської ради . 

  

21 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим 
колективом відділу освіти Сосницької РДА . 

 

22 листопада 2018 року в межах реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» проведено робочу зустріч з головним 
спеціалістом Городнянського відділення Управління виконавчої 
дирекції фонду соціального страхування України в Чернігівській 
області м. Сновськ Іриною Ільєнко. 

 

26 листопада 2018 року прийнято участь в засіданні за «круглим 
столом» працівників Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді Управління освіти, молоді і спорту Сновської міської ради з 
метою узгодження дій щодо проведення спільних правопросвітних 
заходів в межах щорічна міжнародна акція «16 днів проти 
насильства». 

 

29 листопада 2018 року проведено правопросвітницький захід з 
колективом Сосницької районної бібліотеки на тему «Протидія 
домашньому насильству». 



 

03 грудня 2018 року з метою реалізації єдиної інформаційної 
політики системи безоплатної правової допомоги та запровадження 
тематичних тижнів проведено робочу зустріч з головою Семенівської 
районної громадської організації ветеранів України Володимиром 
Медніковим. 

 

3 грудня 2018 року з метою доступу до безоплатної правової 
допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний проект 
«Я МАЮ ПРАВО!», проведено робочу зустріч з державним 
нотаріусом Альоною Лазаренко.  

 

14 грудня 2018 року проведено лекцію присвячену тижню права 
на тему «Права та свободи людини» для працівників відділу культури і 
туризму, молоді та спорту Коропської районної державної 
адміністрації. 

 
18 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з працівниками 

Коропського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану у Чернігівській області. 

 

19 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з колективом 
Волосківського старостинського округу.  

 

20 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з працівниками 
Коропського районного сектору управління державної міграційної 
служби України в Чернігівській області. 



  

28 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з працівниками 
Коропського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану у Чернігівській області та працівниками Коропського районного 
відділу державної виконавчої служби. 

  

 

09 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з керівником 
громадської організації «Учасники антитерористичної операції 
Новгород-Сіверщини» Іваном Мельником, в ході якої обговорювалися 
найбільш актуальні правові питання зазначеної категорії населення та 
шляхи їх вирішення. 

 

 

Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікативних заходів: 

З метою налагодження співпраці та проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи, в рамках підняття рівня 

правової обізнаності та в рамках реалізації загальнонаціонального 
просвітницького проекту «Я маю право!» відбулися робочі зустрічі: 
 
03 жовтня 2018 року в межах реалізації загальнонаціонального проекту «Я маю 
право» проведено для учнів 5-6 класів Сновської ЗОШ І-ІІ ступенів №2 
правопросвітницький урок на тему #СТОПБУЛІНГ. 
 
5 жовтня 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний проект «Я маю 
право!», прийнято участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропському районному центрі зайнятості. 
 
10 жовтня 2018 року до Дня захисника України у Коропському районному 
військовому комісаріаті проведено засідання і поінформовано відносно прав та 
гарантій учасників АТО та членів їх сімей. 
 
 



 
11 жовтня 2018 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» прийнято участь у правопросвітньому заході для 
студентів Новгород-Сіверського медичного училища - правовий експрес: 
«Територія закону», що проводився Новгород-Сіверською центральною районною 
бібліотекою, під час якого розповіли про права молоді та способи їх захисту. 
 
11 жовтня 2018 року проведено інформаційний захід у Риботинському навчально-
виховному комплексі «Загальноосвітня школа I-III – дошкільний навчальний 
заклад» Коропської селищної ради Чернігівської області на тему «Права дітей та 
їх захист». 
11 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід на тему «Захист прав 
дитини. Булінг. Шляхи подолання булінгу» у Риботинському навчально-
виховному комплексі «Загальноосвітня школа I-III – дошкільний навчальний 
заклад» Коропської селищної ради. 
 
12 жовтня 2018 року осіб, які перебувають на обліку у Новгород-Сіверській 
районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості, поінформовано про 
переваги легальної зайнятості та основні критерії відмінностей між трудовим 
договором та договором цивільно-правового характеру. 
 
16 жовтня 2018 року для учнів 9-11 класів Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.. – 
ДНЗ» Сновської міської ради проведено правопросвітницький урок права на тему 
«Що таке кібербулінг та як йому протистояти?». 
 
17 жовтня 2018 року в межах реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 
право!» для учнів 10 класу Сновської районної гімназії проведено інформаційний 
захід, щодо реалізації відновлення порушених прав споживачів. 
 
18 жовтня 2018 року в межах кампанії «Стоп булінг» на загальношкільних зборах 
Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка проінформовано про причини 
виникнення булінгу та способи його подолання. 
  
22 жовтня 2018 року в межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» для учнів шкіл Семенівського 
району проведено день відкритих дверей.  
  
 
22 жовтня 2018 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я маю право!», проведено інформаційну зустріч з старшокласниками 



Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної 
ради, у ході якої проінформовано про права дітей, передбачені міжнародним та 
національним законодавством. 
  
23 жовтня 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я маю право!», взято участь у заході, що відбувся у 
приміщенні Коропського центру дитячої та юнацької творчості Коропської 
селищної ради Чернігівської області, де темою для обговорення був 
«Кібербулінг».  
 
25 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід на тему: «Протидія 
домашнього насильства» для працівників Управління Державної казначейської 
служби України у Коропському районі. 
 
 
25 жовтня 2018 року забезпечено роботу консультаційного пункту на базі 
Корюківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України.  
 
30 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які 
перебувають на обліку в Сновському районному центрі зайнятості. 
 
30 жовтня 2018 з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 
поширення інформації про загальнонаціональний проект «Я маю право!», 
проведено робочу зустріч з заступником керівника апарату Коропського 
районного суду Савон Альоною. 
 
2 листопада 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я маю право!», прийнято участь у семінарі для 
осіб, які перебувають на обліку у Коропському районному центрі зайнятості. 
 
7 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з фахівцем Новгород-
Сіверського міськрайонного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській області, у ході 
якої обговорено процедуру отримання свідоцтв про смерть (народження) осіб, які 
померли (народилися) на тимчасово окупованій території України, та отримання 
безоплатної правової допомоги з таких питань. 
 
7 листопада 2018 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» проведено інформаційну зустріч з суб’єктами пробації, 



які перебувають на обліку у Новгород-Сіверському районному секторі філії ДУ 
«Центр пробації» в Чернігівській області, у ході якої проінформовано про порядок 
встановлення окремих фактів, що мають юридичне значення. 
  
08 листопада 2018 року в межах загальнонаціонального проекту «Я маю право!» з 
метою правопросвітництва проведено інформаційно-комунікативну зустріч із 
трудовим колективом комунального підприємства «Новгород-Сіверське 
міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради, в ході якої 
проінформовано про актуальні аспекти чинного законодавства. 
 
10 листопада 2018 року взято участь у засіданні клубу «Молодіжна територія».  
  
 
14 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником відділу 
земельних відносин Новгород-Сіверської міської ради Оксаною Крот, у ході якої 
обговорено актуальні зміни в земельному законодавстві та способи захисту прав 
на землю. 
 
16 листопада 2018 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
у Рибинській територіальній громаді Корюківського району. 
 
20 листопада 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги особам, що перебувають на обліку в уповноважених органах з питань 
пробації проведено консультування громадян у приміщенні Менського районного 
відділу Державної установи «Центр пробації».  
 
20 листопада 2018 року в межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено лекцію для учнів 
Семенівської загальноосвітньої школи №1 на тему «Відповідальність за булінг». 
 
26 листопада 2018 року в межах реалізації національного правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» з працівниками Семенівського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Семенівської 
районної державної адміністрації та відділу освіти проведено інформаційно-
просвітницький захід – бесіду на тему «Виховання дитини – головний обов’язок 
та відповідальність батьків», «Закон на сторожі дитинства». 
 
19 листопада 2018 року спільно з представниками служби у справах дітей 
Новгород-Сіверської міської ради, ювенальної превенції сектору превенції 
Новгород-Сіверського відділу поліції на базі Новгород-Сіверського бюро 



правової допомоги проведено профілактичний захід «Знай права, пам′ятай про 
обов′язки» з дітьми соціально-незахищених категорій населення. 
 
19 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником служби у 
справах дітей Коропської районної державної адміністрації Людмилою Іващенко. 
 
19 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником служби у 
справах дітей Менської районної державної адміністрації Тамарою Песоцькою, у 
ході якої обговорили шляхи захисту законних прав та інтересів дітей, 
відповідальність батьків (осіб, що їх замінюють) за неналежне виховання дітей та 
за злочини проти дітей.  
 
19 листопада 2018 року спільно з начальником відділу сім’ї, дітей, молоді та 
спорту Коропської селищної ради Оксаною Нестеренко проведено відкритий урок 
для старшокласників Коропської загальноосвітньої школи І-ІІІст. ім. Т.Г. 
Шевченка Коропської селищної ради Чернігівської області. 
 
22 листопада 2018 року з метою доступу до безоплатної правової допомоги та 
поширення інформації про загальнонаціональний проект «Я маю право!», 
проведено робочу зустріч з колективом відділу освіти Коропської районної 
державної адміністрації. 
 
22 листопада з метою реалізації єдиної інформаційної політики системи 
безоплатної правової допомоги та запровадження тематичних тижнів права 
системи безоплатної правової допомоги проведено робочу зустріч із трудовим 
колективом комунального закладу «Центр культури і дозвілля молоді» м. Мени.  
 
23 листопада 2018 року в межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено лекцію для учнів 
Коропської загальноосвітньої школи ім. Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради 
Чернігівської області на тему «Права дітей». 
 
 
 
26 листопада 2018 року з метою доступу до безоплатної правової допомоги та 
поширення інформації про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО» 
проведено робочу зустріч з колективом Коропського районного відділу державної 
виконавчої служби та прийнято участь у семінарі для осіб, які перебувають на 
обліку у Коропському районному центрі зайнятості. 
 



28 листопада 2018 року, в межах акції «16 днів проти насильства», в Новгород-
Сіверському бюро правової допомоги відбулося засідання «круглого столу» на 
тему: «Протидія домашньому насильству», у роботі якого взяли участь фахівці 
бюро правової допомоги, служб у справах дітей Новгород-Сіверської міської ради 
та Новгород-Сіверської районної державної адміністрації, Новгород – Сіверського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектору превенції 
Новгород-Сіверського відділу поліції. 
 
29 листопада 2018 року в межах тематичного тижня права проведено 
правопросвітницький захід на тему «Гендерна рівність та протидія домашньому 
насильству» для працівників Управління Державної казначейської служби 
України у Коропському районі. 
 
30 листопада 2018 року проведено прийом громадян на базі відділу «Корюківське 
бюро правової допомоги». 
 
30 листопада 2018 року відбувся «круглий стіл» до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю в приміщенні Сосницького районного центру зайнятості. 
 
3 грудня 2018 року прийнято участь у семінарі, пов’язаному із забезпеченням 
прав осіб з інвалідністю, який відбувся на базі Корюківського районного центру 
зайнятості з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, за участі фахівця 
Управління соціального захисту населення Корюківської районної державної 
адміністрації. 

   
  
04 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з педагогічним колективом 
комунального закладу «Сосницького навчально-реабілітаційного центру», де 
навчаються та проживають 78 дітей з особливими потребами. 
 
10 грудня 2018 року проведено лекцію «Права людини» з нагоди 70 – ї річниці 
проголошення Загальної декларації прав людини для працівників Коропського 
районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 



управління юстиції у Чернігівській області та працівників комунальної установи 
Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району». 
 
11 грудня 2018 року проведено урок права для учнів 9 класів Корюківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 на тему «Юридична відповідальність 
неповнолітніх». 
  
В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 2018 року проведено семінар на 
тему «Розуміння прав і свобод людини» в приміщенні Сосницького міжрайонного 
управління водного господарства. 
 
В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 2018 року спільно з 
начальником Сосницького районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану проведено виховну годину на тему «Зупинимо дискримінацію та 
булінг» для учнів 6-9 класів Сосницької загальноосвітнььої школи. 
 
В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 2018 року відбулось засідання 
«круглого столу» в приміщенні Сосницького районного сектору з питань 
пробації. 
 
12 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права прийнято участь у 
діалозі-спілкуванні з учнями 9-10 класів на базі Корюківської центральної 
районної бібліотеки. 
   
 
12 грудня 2018 року в межах «Всеукраїнського тижня права» проведено лекцію 
для трудового колективу Корюківського міжрайонного водного господарства, на 
тему «Знаю! Дію! Захищаю!» 
 
11 грудня 2018 року спільно з начальником відділу сім’ї, дітей, молоді та спорту 
Коропської селищної ради Оксаною Нестеренко проведено відкритий урок для 
учнів Риботинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-
III – дошкільний навчальний заклад» Коропської селищної ради Чернігівської 
області. 
 
12 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права проведено лекцію для 
учнів 9 класів Коропської загальньоосвітньої школи ім. Т.Г. Шевченка щодо прав 
дитини. 
 



13 грудня 2018 року в межах «Всеукраїнського тижня права» проведено семінар, 
присвячений 70 річниці проголошення Загальної декларації прав людини, на тему 
«Конституційне забезпечення реалізації гарантій прав та свобод людини в 
Україні» для учасників «Університету ІІІ віку», який діє при Коропському 
територіальному центрі соціального обслуговування. 
 
12 та 13 грудня в межах «Всеукраїнського тижня права» проведено лекції та 
уроки права для учнів Менських шкіл.   
 
14 грудня 2018 року в межах «Всеукраїнського тижня права» проведено правову 
бесіду з начальником Менського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації»  
 
3 грудня 2018 року прийнята участь у засіданні за «круглим столом» пов’язаного 
із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, яке відбулося у Новгород-Сіверській 
районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості з нагоди 
Міжнародного дня людей з інвалідністю, за участі фахівців районної філії центру 
зайнятості, Новгород-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України. 
 
03 грудня 2018 року в межах акції «16 днів проти насилля» спільно з старшим 
інспектором Сновського районного сектору філії Державної установи «Центру 
пробації» в Чернігівській області проведено для учнів 8 класу Сновської ЗОШ І-ІІ 
ступенів №2 Сновської міської ради Сновського районну Чернігівської області 
правопросвітницький урок на тему «Стоп булінг».  
 
05 грудня 2018 року в межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» прийнята 
участь у інформаційно-профілактичній зустрічі з учнями Новгород-Сіверської 
державної гімназії імені К.Д.Ушинського, у ході якої висвітлено особливості 
адміністративної відповідальності неповнолітніх та порядок отримання 
безоплатної правової допомоги. 
 
06 грудня 2018 року, в межах проекту «Я маю право», прийнята участь у 
проведенні на базі Новгород-Сіверського міськрайонного відділу державної 
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області інформаційного заходу щодо прав людини для учнів 10-х класів 
Новгород-Сіверської гімназії №1 ім Б. Майстренка. 
  



07 грудня 2018 року, в межах проекту «Я маю право!», проведено інформаційно-
комунікативну зустріч з бібліотекарями Новгород-Сіверської районної 
централізованої бібліотечної системи, в ході якої проінформовано про актуальні 
аспекти чинного законодавства. 
 
10 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права проведено лекцію для 
студентів першого курсу Новгород-Сіверського медичного училища щодо прав 
дитини. 
 
10 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права та з нагоди 
відзначення 70 річниці проголошення Загальної декларації прав людини 
проведено для учнів Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 урок права на тему 
«Забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина».  
 
11 грудня 2018 року проведено інформаційну бесіду із засудженими, які 
відбувають покарання в державній установі «Новгород-Сіверська установа 
виконання покарань (№31)» та залучені для робіт з господарського 
обслуговування, під час якої проінформовано про право на безоплатну правову 
допомогу, як важливий механізм захисту порушених прав, та практичні аспекти 
пов’язані з його реалізацією. 
11 грудня 2018 року в межах «Всеукраїнського тижня права» проведена виховна 
годину на тему: «Ти і Закон» для учнів 10 класу Новгород-Сіверської державної 
гімназії ім. К.Д. Ушинського.  
12 грудня 2018 року проведена інформаційна зустріч з працівниками 
комунального закладу «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені 
І.В.Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, в ході 
якої висвітлено актуальні аспекти чинного законодавства. 
13 грудня 2018 року в межах проведення Всеукраїнського тижня права прийнята 
участь у годині правових знань «Безоплатна правова допомога: скористайтесь 
своїми правами», що проводилася в Новгород-Сіверській міській бібліотеці для 
вихованців Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б.Майстренка, в ході якої 
висвітлено основні аспекти Конвенції про права дитини. 
13 грудня 2018 року спільно з фахівцем Новгород-Сіверського міськрайонного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області, в межах «Всеукраїнського тижня 
права», проведено годину спілкування на тему: «Як захистити свої права» для 



учнів Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д. Ушинського.

 
 
14 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права для учнів 8 класу 
Сновської районної гімназії проведено урок «Права людини».  
 
 
 
З метою підвищення правової свідомості громадян та в межах реалізації 
проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і 
загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено 
вуличні інформування: 
 
  
3, 8 та 17 жовтня 2018 року з метою інформування та поширення інформаційних 
матеріалів, виготовлених в межах загальнонаціонального просвітницького 
проекту «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова допомога в Україні», 
проведено вуличне інформування мешканців смт.Короп.  
   
 
8 жовтня 2018 року з метою інформування та поширення інформаційних 
матеріалів, виготовлених в межах загальнонаціонального просвітницького 
проекту «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова допомога в Україні», 
проведено вуличне інформування мешканців смт.Короп. 
 
10 жовтня 2018 року в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!», 
проведено вуличне інформування жителів міста Мена. 
  
12 жовтня 2018 року в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!», 
проведено вуличне інформування жителів міста Семенівка. Працівник бюро 
поінформувала громадян про безоплатну первинну та вторинну правову 
допомогу, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 



16 жовтня 2018 року проведено вуличне інформування мешканців села Петрівка 
Сновського району.  
 
19 жовтня 2018 року проведено вуличне інформування населення в м. Корюківка. 
 
19 жовтня 2018 року для мешканців м. Сновськ проведено вуличне інформування. 
Серед мешканців міста були поширенні інформаційні матеріали розроблені в 
межах проектів «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні». 
 
31 жовтня 2018 року проведено вуличне інформування населення в місті 
Новгород-Сіверський.  

 
2 та 6 листопада 2018 року проведено вуличне інформування жителів смт. Короп.  
 
5 листопада 2018 року проведено вуличне інформування населення в місті Мена, 
в ході якого мешканців міста ознайомлено з основними функціями та завданнями 
центру правової допомоги та загальнонаціональним правопросвітницьким 
проектом «Я маю право!»  
  
07 листопада 2018 року проведено вуличне інформування населення міста 
Корюківка, в ході якого проінформовано про систему безоплатної правової 
допомоги. 
 
15 листопада 2018 року проведено вуличне інформування мешканців села 
Блистова Новгород-Сіверського району, в ході якого проінформовано про систему 
безоплатної правової допомоги, актуальні зміни в земельному законодавстві, 
пов’язані із земельними паями, та поширені інформаційні буклети з актуальних 
соціально-правових питань та виготовлені в рамках загальнонаціонального право 
просвітницького проекту «Я маю право!». 
 



11 грудня 2018 року проведено вуличне інформування мешканців м. Сновськ. Під 
час проведення заходу працівник Бюро проінформувала жителів міста про норми 
чинного законодавства які наберуть чинності з 1 січня 2019 року в зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 
листопада 2018 року за № 2629-VIII. Одночасно мешканці міста отримали 
інформаційні матеріали розроблені в межах проектів «Я маю право!» та 
«Доступна та якісна правова допомога в Україні». 
 
22 грудня 2018 року проведено вуличне інформування в місті Новгород-
Сіверський. Під час зустрічі з жителями та гостями міста фахівці бюро 
розповідали про основні завдання та функції бюро правової допомоги, 
акцентуючи увагу на правовому захисті який можна реалізувати через отримання 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
 
27 грудня 2018 року проведено вуличне інформування населення смт. Короп. 
 
28 грудня 2018 року в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!», та з 
метою інформування населення про систему безоплатної правової допомоги 
проведено вуличне інформування жителів та гостей міста Мена. 

 
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів громадян): 
Забезпечено роботу консультаційних пунктів, а саме: 
 
04 жовтня 2018 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту в 
Сновському районному секторі філії Державної установи «Центру пробації» в 
Чернігівській області. 
 
05 жовтня 2018 року - роботу мобільного консультаційного пункту у Новгород-
Сіверському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України; 
 



10 жовтня 2018 року проведено прийом громадян у приміщенні Атюшівського 
старостинського округу (Коропського району Чернігівської області).  
 
 

 
 
 
10 жовтня 2018 року організовано роботу мобільних консультаційних пунктів у 
комунальному лікувально-профілактичному закладі «Сосницька центральна 
районна лікарня».  
16 жовтня 2018 року з метою забезпечення доступу до правової інформації та 
залучення до правової активності населення сільської місцевості в селі Петрівка 
Сновського району забезпечено роботу виїзного мобільного консультативного 
пункту. 
 
16 жовтня, 21 листопада та 19 грудня 2018 року на базі Березнянської селищної 
ради проведено консультування для мешканців с.м.т. Березна та прилеглих сіл.   
01 листопада 2018 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту 
в Сновському районному секторі філії Державної установи «Центру пробації» в 
Чернігівській області. 
 
05 листопада 2018 року проведено прийом громадян на базі Корюківського 
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 
області. 
 
18 жовтня, 7 листопада, 05 грудня 2018 року - дистанційного консультаційного 
пункту в приміщенні Новгород-Сіверського районного сектору філії ДУ «Центр 
пробації» в Чернігівській області;  
 



13 листопада 2018 року згідно графіка роботи дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги проведено консультування громадян. 
 
15 листопада 2018 року - роботу мобільного консультаційного пункту в 
приміщенні Блистівської сільської ради Новгород-Сіверського району;  
 
15 листопада 2018 року проведено прийом громадян у приміщенні Вільненського 
старостинського округу Коропської об’єднаної територіальної громади.  
 
16 листопада 2018 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
на базі Семенівського відділення «Укрпошти». 
 
22 листопада та 27 грудня 2018 року - дистанційного консультаційного пункту 
для засуджених, які відбувають покарання у державній установі «Новгород-
Сіверська установа виконання покарань (№31)»;  
  
27 листопада 2018 року забезпечена робота дистанційного консультаційного 
пункту у Сосницькому районному центрі зайнятості 
 
29 листопада 2018 року проведено прийом громадян у приміщенні селищної ради 
Куковицького старостинського округу Менського району Чернігівської області.  
 
06 грудня 2018 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту в 
Сновському районному секторі філії Державної установи «Центру пробації» в 
Чернігівській області. 
 
07 грудня 2018 року в рамках реалізації національного правопросвітницького 
проекту «Я маю право працівником Семенівського бюро правової допомоги 
спільно з начальником сектору Юрієм Токаревим проведено прийом громадян на 
базі Семенівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 
Чернігівської області 

   
 



7 грудня 2018 року - мобільного консультаційного пункту у Новгород-Сіверській 
районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 
 
11 грудня 2018 року проведено спільне консультування громадян у Менському 
районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 
області. 
 
12 грудня 2018 року спільно із провідним інспектором Коропського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» проведено консультування 
громадян. 
 
12 грудня 2018 року забезпечила роботу мобільного консультативного пункту для 
вихованців Сновської загальноосвітньої школи – інтернат І-ІІ ст. Чернігівської 
обласної ради. 
 
14 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права забезпечено роботу 
мобільного консультативного пункту на базі Карильського старостинського 
округу Коропської селищної ради. 
 
27 грудня 2018 року забезпечена робота дистанційного консультаційного пункту у 
Сосницькому районному центрі зайнятості 
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Виступи на радіо: 
Виступи на радіо в ефірі КП «РО Короп ФМ»  
30.03.2018 року – «Що варто знати пайовикам перед укладенням договору 

оренди». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України 

 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ та формування, відповідно, 
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«карти правових потреб» відділами Ніжинського місцевого центру та бюро 
правової допомоги систематично проводиться узагальнення правових питань, з 
якими звертаються клієнти. 

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання безробіттю та на виконання Меморандуму про співпрацю між 
Координаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою 
зайнятості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової 
допомоги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, 
Бобровицького, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  
Прилуцького, Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  70 
правопросвітницьких заходів,  а саме: 

10.01.2018 р.  проведений семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції. Перелік 
документів, які необхідно оформити для працевлаштування за кордоном. Як 
підготуватися до поїздки?»; 

11.01.2018р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі на тему: «Порядок прийняття на роботу працівників та 
гарантії при працевлаштуванні та оплати праці; 

11.01.2018р. – проведено семінар у Борзнянському районному центрі 
зайнятості на тему: «Легальна трудова діяльність»; 

18.01.2018р. – проведено семінар у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему: «Затопили сусіди зверху – що робити і куди звертатися?»; 

24.01.2018р. – проведено семінар у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему: «Термін випробування при прийнятті на роботу»; 

24.01.2018р.-проведено семінару відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі  на тему: «Легальна трудова діяльність»; 

30.01.2018р.–проведено семінар у Ніжинському центрі зайнятості на тему: 
«Легальна трудова діяльність»; 

01.02.2018р. – проведено семінар у Ніжинському центрі зайнятості на тему : 
«Затопили сусіди зверху – що робити і куди звертатися?»; 

07.02. 2018р.- проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі «Легальна трудова діяльність»; 

05.02.2018р. - проведено семінар у Носівському районному центрі 
зайнятості на тему : «Легальна зайнятість»; 

23.02.2018р. - проведено семінар у Бахмацькому районному центрі 
зайнятості на тему: «Основні напрямки проекту « Я маю право». «Порядок 
стягнення аліментів по – новому»; 
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19.02.2018р.  – проведено семінар у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему: «Що робити, якщо немає чим платити за кредит?»; 

21.02.2018р.проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі «Порядок стягнення аліментів по – новому»; 

20.02.2018р.- проведено семінар у Борзнянському районному центрі 
зайнятості на тему: «Жінки знайте свої права»; 

0202.2018р.- проведено семінар у Ічнянському районному центрі зайнятості 
на тему: «Молодь на ринку праці»; 

14.03.2018р.–проведено семінар у Бобровицькому центрі зайнятості на тему: 
«Як приватизувати квартиру?»; 

15.03.2018р.- проведено семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Реалізація соціальних гарантій учасників АТО»; 

12.03.2018р. - проведено семінар у Борзнянському районному центрі 
зайнятості на тему: «Спадкове законодавство»; 

14.03.2018р. - проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі на тему: «Термін випробування при прийнятті на роботу»; 

19.03.2018р.-проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі на тему :«Порядок стягнення аліментів по – новому»; 

28.03.2018 р.- проведено семінар в Варвинському районному центрі на тему: 
«Легальна зайнятість. Оформлення трудового договору. Переваги офіційного 
працевлаштування». 

23.03.2018р.- проведено семінар в Ічнянському районному центрі зайнятості 
на тему: «Техніка пошуку роботи. Співбесіда з роботодавцем». 

05.04.2018 р. проведено семінар у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему «Набуття права власності на земельну ділянку в порядку 
спадкування»; 

11.04.2018р. проведено семінар  у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості на тему 
«Легальна зайнятість»; 

12.04.2018р. участь в інформаційно-правовому заході спільно із 
Варвинським РЦЗ для учнів 9 класу Варвинської районної гімназії №1 на тему: 
«Особливості працевлаштування  неповнолітніх, захист їх прав»; 

12.04.2018 р. проведено виступ у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему «Правовий статус осіб з особливими фізичними 
можливостями»; 



23.04.2018 р. проведено семінар в Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему «Легальна зайнятість. Порядок укладення трудового 
договору»; 

08.05.2018р. травня поточного року  в «Носівському районному центрі 
зайнятості» пройшов семінар «Легальна зайнятість»; 

16.05.2018р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості на тему 
«Легальна зайнятість»; 

23.05.2018р. проведено семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему «Легальна зайнятість»; 

30.05.2018р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості на тему 
«Легальна зайнятість»; 

30.05.2018р. проведений  семінар 
у Срібнянському районному центру 
зайнятості на тему ««Порядок надання 
субсидії у 2018 році»; 

01.06.2018р. проведено семінар у 
Ічнянському районному центрі 
зайнятості  на тему: «Роз’яснення 
актуальних питань спадкового права»; 

05.06.2018р. проведено семінар у 
Носівському районному центрі зайнятості на тему «Легальна зайнятість»;                                                                                                  

14.06.2018р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі Срібнянського районного центру на тему   «Жінка на 
ринку праці»; 

19.06.2018 р.  проведено семінар в Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Легальна зайнятість»; 

21.06.2018р. проведено  семінар у Ічнянському  районному центрі 
зайнятості; 

25.06.2018р. проведено семінар  у  Прилуцькому  міськрайонному центрі  
зайнятості на тему «Правовий статус підприємців»; 

25.06.2018 р. проведено семінар у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему «Відновлення втрачених документів на будинок або землю»; 



27.06.2018р. проведено  семінар  у  Ніжинському міськрайонному центрі 
зайнятості; 

19.07.2018р. у приміщенні Прилуцької 
міськрайонної філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості проведена зустріч із 
працівниками на тему «Заходи сприяння 
зайнятості внутрішньо переміщених осіб»; 

27.07.2018  в приміщенні Борзнянської 
районної філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості відбувся інформаційно-
просвітницький захід на тему "Торгівля людьми - рабство ХХІ століття"; 

31.07.2018р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар на тему « 
Протидія торгівлі людьми»; 

16.08.2018р. у приміщенні Прилуцького міськрайонного центру зайнятості 
відбулася зустріч на тему: «Виправлення помилок у свідоцтвах про народженнях 
та паспортах»; 

16.08.2018р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар на тему «Легальна 
зайнятість»; 

29.08.2018р. у приміщенні  Ічнянського районного центру зайнятості 
проведено семінар на тему: «Нові правила надання субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг»; 

30.08. 2018р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар на тему «Легальна 
зайнятість»; 

04.09.2018р. у Носівському районному центрі зайнятості проведений 
семінар для осіб, що перебувають на обліку; 

20.09.2018р.у Прилуцькій міськрайонній філії  проведений семінар на тему: 
«Легальна зайнятість – захист соціальних та трудових прав та гарантій людини»; 

27.09.2018р. у приміщенні Ічнянського районного центру зайнятості 
відбувся семінар на тему : «Право на отримання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги»; 

27.09.2018р.у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар на тему « 
Легальна зайнятість »; 



02.10.2018р  проведений  семінар «Легальна зайнятість» для осіб, що 
перебувають на обліку у Носівському районному центрі зайнятості ; 

11.10.2018р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
проведено семінар з нагоди дня захисника України; 

  

25.10.2018р проведений семінар для осіб, що перебувають на обліку  у  
Прилуцькому міськрайонному центрі  зайнятості на тему «Легальна зайнятість»; 

  

30.10.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку  у  
Варвинському районному центрі зайнятості  на тему: «Легальна зайнятість. 
Переваги офіційного працевлаштування. Порядок прийняття на роботу»; 

  

29.10.2018р. проведено семінар для молоді, що перебуває  на обліку у 
Ічнянському районному центрі зайнятості на тему: « Легальна зайнятість »; 

05.11.2018 р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку  у 
Бобровицькому районному центрі зайнятості на  тему  «Оскарження заповіту в 
Україні»; 

08.11.2018р.  проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість »; 

02.11.2018р. в Носівському районному центрі зайнятості пройшов семінар 
«Легальна зайнятість»; 

14.11.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі проведено семінар «Жінка на 
ринку праці»; 

15.11.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість »; 

28.11.2018р.  проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Варвинському районному центрі зайнятості  «Легальна зайнятість: переваги 
офіційного працевлаштування»; 

28.11.2018р. участь  у проведені  Дня відкритих дверей та Ярмарку вакансій 
для осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку у Ніжинській філії обласного 
центру зайнятості; 

29.11.2018р. проведено семінар  для осіб з інвалідністю, що перебувають на 
обліку у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського 
районного центру зайнятості; 



03.12.2018р. участь у тематичному семінарі для осіб з інвалідністю , що 
перебувають на обліку у Носівському районному центру зайнятості; 

10.12.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Твої права – твій 
захист: правові орієнтири для кожної людини»; 

12.12.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Твої права – твій 
захист: правові орієнтири для кожної людини»; 

14.12.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Твої права – твій 
захист: правові орієнтири для кожної людини»; 

20.12.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість »; 

19.12.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного 
центру зайнятості на тему « Легальна зайнятість »; 

27.12.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість ». 

  

 Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього 
насильства працівниками Ніжинського МЦ проведено 9  правопросвітницьких 
заходів: 

03.03.2018 р. - участь у спільному засіданні Координаційної ради з питань  
молодіжної політики та Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 
людьми, що відбулася у Борзнянській райдержадміністрації; 

06.03.2018р. - проведено лекцію для учнів 8-9 класів Бурімської ЗОШ 
Ічнянського району на тему: «Профілактика та запобігання насильства в сім’ї»; 

27.03.2018р. - участь у засіданні координаційної  ради з питань 
попередження насильства в сім’ї , що відбулася  у приміщенні Ніжинської міської 
ради; 



 
06.07.2018р. відбулася зустріч із працівниками  Прилуцького МРВ з питань 

пробації на тему: «Насильство в сім’ї: як діяти?»; 

21.09.2018р. проведена виховна година у Марковецькій загальноосвітній 
школі I-III ступенів Бобровицького району для учнів старших класів на тему : 
«Що таке булінг? Подолання булінгу у школі» ; 

26.09.2018р. зустріч із працівниками Прилуцького районного центру 
соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему «Проблема домашнього 
насильства в Україні».  

04.12.2018р. відбувся інформаційно-просвітницький захід для учнів  
Борзнянської  ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Х.Алчевської в рамках Всеукраїнської акції "16 
днів проти насильства". Діти переглянули фільм про права людини, дізнались про 
свої права, обов'язки та відповідальність з точки зору закону, а також взяли участь 
у флешмобі "Ми проти насильства"; 

11.12.2018р. участь у семінарі  «Організація виховної роботи закладу щодо 
забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства» для заступників 
директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, практичних психологів та 
соціальних педагогів Ніжинського району. 

21.12.2018 р.   у Бобровицькій загальноосвітній школі I-III ступенів №1 для 
учнів 8 класів проведений  правовий урок  «Булінг, основні причини, наслідки 
булінгу»; 

  Окрім того, з метою проведення правопросвітницьких заходів,спрямованих 
на запобігання дискримінації проведені 5  заходів : 

 28.03.2018р.   проведена робоча зустріч із начальником Срібнянського 
відділення поліції прилуцького відділу поліції ГУНП у Чернігівській області 
Дідиком В.В.,його заступником Желібою О.В,начальником відділу превенції 
Кривов’язом А.М. та начальником карного розшуку Лазутіним І.П. Під час 
зустрічі обговорено питання щодо спільних заходів по превенції 
злочинності,запобіганню насильству в сім’ї. В рамках проекту «Я маю право» 



роздано інформаційні буклети та розміщено кабінети прийому громадян. 
Домовились про подальшу тісну співпрацю; 

26.07.2018р. у приміщенні Талалаївської районної центральної бібліотеки, 
напередодні Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, для працівників бібліотек 
та відвідувачів проведено семінар. 

11.10.2018р.   на виконання Меморандуму про співпрацю між 
Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, Державною 
установою «Центр пробації» та Координаційним центром з надання правової 
допомоги проведено нараду  щодо обговорення напрямів співпраці для надання 
безоплатної правової допомоги особам,що перебувають на обліку в секторі 
пробації у м.Ніжині; 

 22.11.2018р.  проведена  виховна  година  на тему : «Як не стати жертвою 
домашнього насильства»  та «Ми – проти дискримінації»  в приміщенні 
Носівського НВК №3  для учнів 9-11-х 
класів; 

 27.12.2018р. участь у засіданні  
круглого столу  за участі представників 
органу опіки та піклування Борзнянської 
райдержадміністрації і районного 
відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану щодо стратегії захисту 
та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини 
говорили у Борзнянському районі. 

  

 Також  проведено 15 правопросвітницьких заходів, що спрямовані на 
запобігання злочинності: 

15.01.2018р. на виконання плану заходів Міністерства юстиції України  із 
реалізації  правопросвітницького проекту «Я маю право» у 2017-2019 роках  
зустрілися із колективом Ніжинського міськрайонного відділу з питань пробації; 

15.01.2018 р.  відбулася робоча зустріч  із завідувачем Талалаївского 
районного сектору з питань пробації Юлією Карпенко; 

02.02.2018р.  проведено  семінар-нараду із начальником Носівського 
районного сектору з питань  виконання кримінальних  покарань та пробації  - 
Макєєнком А.В., головним державним виконавцем Носівського районного відділу 
ДВС- Чубом О.О.; 

16.02.2018р.  -  участь у координаційній нараді керівників правоохоронних 
органів  м. Ніжина , Бобровицького, Козелецького, Носівського та Ніжинського 



районів. На порядок денний було винесено питання: «Стан запобігання і протидії 
злочинності, взаємодія правоохоронних органів з цих питань». В ході наради були 
підведені підсумки 2017 року, проведений аналіз криміногенної ситуації, 
розроблені шляхи  протидії, запобігання злочинності.  Окрім того, були 
обговорені  пропозиції щодо взаємодії та співпраці між установами, що 
спрямовані на профілактику злочинності ,  а також проведення інформаційно – 
роз’яснювальної  роботи серед  населення; 

16.03. 2018р.проведено робочу зустріч зі старшим інспектором Прилуцького 
МРВ з питань пробації майором внутрішньої служби Савченко С.В.; 

26.07.2018р.  проведено робочу зустріч  із заступником  начальника 
Бахмацького районного відділу  філії Державної установи  «Центр пробації» 
Тетяною Мороз щодо подальшої співпраці в межах загальнонаціонального 
проекту «Я маю право!»; 

18.07.2018р. відбулася зустріч із працівниками  Прилуцького відділу поліції  
ювенальної превенції на тему : «Профілактика правопорушень серед 
неповнолітніх»; 

27.07.2018 року  відбулася зустріч  із працівниками Носівського районного 
сектору з питань пробації  щодо проведення спільних право просвітницьких 
заходів для населення в рамках національного проекту «Я маю право!»; 

02.08.2018 року відбулася  робоча зустріч із заступником начальника 
Варвинського відділу поліції  Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області 
Русланом Гиленко та працівниками сектору превенції відділення; 

26.08.2018р. відбулася зустріч  із дільничим офіцером поліції Ігорем Дрябко  
та  начальником Ічнянського  районного сектору філії Державної установи "Центр 
пробації" Сергієм Сащенко щодо проведення роз’яснювальної роботи з питань 
реалізації і захисту прав людини серед засуджених. 

 01.10.2018р.  проведена спільна нарада  із працівниками Куликівського 
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» щодо подальшої 
співпраці; 

 02.10.2018 року проведена  робоча зустріч в межах з проекту «Я маю 
право» із начальником Носівського РС філії Державної установи "Центр пробації" 
в Чернігівській області майором внутрішньої служби Андрієм Макеєнком; 

 04.10.2018 робоча зустріч з завідувачем Талалаївского районного сектору з 
питань пробації Юлією Карпенко; 

 08.10.2018 р. проведено зустріч з начальником Бобровицького РС філії 
Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області Приходько Т. В. 
Підписано меморандум про співпрацю; 



11.10.2018р. проведена зустріч із Олександром Сонцем, керівником 
Ніжинського міськрайонного відділу  філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області, підписано меморандум про співпрацю. 

  

  Протягом звітного періоду було проведено 51 правопросвітницьких 
заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 
законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного 
забезпечення: 

17.01.2018р. Бобровицький районний центр зайнятості. Теми : «Ставки ЄСВ 
(єдиного соціального внеску) для ФОП на 2018 рік»;  «Забирають бізнес - що 
робити?», « Винник спір - як його вирішити?», « Своєчасно не повернули кредит - 
строки позовної давності»; 

22.01.2018р.  проведено зустріч із колективом  Бобровицького  управління 
агропромислового розвитку на тема : «Підготовка до подання електронних 
декларацій»; 

22.01.2018 р. проведено робочу зустріч із колективом Ічнянського СТОВ 
«Інтер». В ході зустрічі було обговорено основні проблеми  трудових відносин  та 
підвищення рівня соціального захисту громадян; 

13.02.2018 р. проведено диспут із працівниками Бобровицького районного 
центру дитячої творчості на тему : «Медична реформа в Україні»; 

22.02.2018р. – проведено виступ для вчителів у Марковецькій 
загальноосвітній школі I-III ступенів на тему : «Зняття з реєстрації місця 
проживання». 

02.03.2018р. –  Бобровицьким бюро правової допомоги проведено круглий 
стіл спільно із працівниками Бобровицького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ 
Бутакова О.М та Головко Н.О.,  та за участі реєстратора Бобровицької міської 
ради Бойко О.М., та представника Фонду соціального страхування у 
Бобровицькому районі Горлач Т.Б. на тему «Медична реформа»; 

02.03.2018 р.  проведено робочу зустріч  із працівниками Срібнянського 
районного відділу Державної міграційної служби України щодо порядку 
отримання закордонного паспорта та 
біометричного паспорта громадянина; 

06.03.2018р. – проведена зустріч із  
Бобровицького відділення АТ "Ощадбанк", на тему  
новації у законодавстві; 

06.03.2018р. – інформаційна зустріч із 
населенням об’єднаних територіальних громад с. 

http://markozosh.com.ua/
http://markozosh.com.ua/


Високе та с. Плиски  в рамках загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 
«ЗНАЮ!ДОВІРЯЮ!ВИКОНУЮ!» ; 

20.03.2018р. – проведено семінар для вихователів дошкільного навчального 
закладу дитячого садочка "Барвінок"  спільно із Бобровицьким районним відділом 
ДРАЦС; 

22.03.2018р. – проведено семінарі з педагогічним колективом  Ярославської 
загальноосвітньої ЗОШ I-III ступенів Бобровицького району; 

29.03.2018 р.  відбулася зустрілася із педагогічним колективом 
Красноколядинської ЗОШ I-III ступенів Талалаївського району; 

03.04.2018р. участь у засіданні міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної 
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми у Ніжинській райдержадміністрації; 

10.04.2018р. проведено виступ для працівників Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему «Новий порядок 
стягнення аліментів»; 

06.04.2018 р.  проведено зустріч  із вчителями Монастирищенської 
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів  спільно з начальником Ічнянського 
районного відділу ДРАЦС ГТУЮ; 

20.04.2018р. відбулася робоча нарада за участі працівників  Прилуцького 
районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді практичним 
психологом  Кантур А.С., фахівцем із соціальної роботи  Біловод  В.Ю. та 
директора  Сухополов’янської  ЗОШ  I-III ст. Безгубченко Л.Г на тему: 
«Декларація прав дитини»; 

10.05.2018р. у відділі агропромислового розвитку Талалаївської 
райдержадміністрації проведено семінар  для працівників на тему «Порядок та 
особливості надання щорічних основних та додаткових відпусток державним 
службовцям»; 

15.05.2018 р. проведена зустріч із працівниками Служби у справах дітей у 
Бобровицькому районі на тему  «Особливості видачі та оплати лікарняних по 
догляду за хворими дітьми»; 

17.05.2018р. проведена зустріч із працівниками сектору економіки 
Талалаївської райдержадміністрації на тему "Про попередження насильства в 
сім’ї"»; 

22.05.2018р. проведено інформаційні зустрічі із працівниками  Управління 
Державної казначейської служби України та відділом статистики у Бахмацькому 
районі.  

https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96


25.05.2018р. проведена зустріч із працівниками Прилуцько-Варвинського 
об’єднаного міського військового комісаріату; 

29.05.2018р. проведена зустріч  із Рябухівським сільським головою 
Олександром Прохорчуком та трудовим колективом а також із завідуючою 
дитячого навчального закладу «Сонечко» Наталією Зайченко; 

31.05.2018р. проведена зустріч із колективом Державної Фіскальної служби 
у Бобровицькому районі на тему «Нові правила призначення житлових субсидій»; 

01.06.2018р. у межах реалізації проекту «Я маю право!» відбувся семінар 
для працівників Талалаївського  районного центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді; 

21.06.2018р. участь у нараді за участі представників  Срібнянського  
відділення поліції та районного відділу з питань пробації; 

22.06.2018р. зустріч із працівниками  Прилуцького районного центру 
соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему «Проблема домашнього 
насильства в Україні». 

26.07.2018 р. проведена зустріч із представниками Бобровицької  громади на 
тему «Угода з лікарем. Що потрібно знати про реформу?»; 

31.07.2018р. відбулася зустріч із трудовим колективом Поповичківської 
сільської ради Талалаївського району щодо забезпечення доступу до БПД; 

10.08.2018р. проведено робочу зустріч із колективом та директором  
Прилуцького районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на 
тему «Прийняття спадщини дітьми»; 

22.08.2018р. відбулась зустріч за круглим 
столом на тему "Право - мистецтво добра і 
справедливості", за участі представників  
Борзнянського районного центру управління 
державної міграційної служби , районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану 
ГТУЮ, державної виконавчої служби, 
Борзнянського бюро правової допомоги, сектору у 
справах молоді та спорту райдержадміністрації;  

16.08.2018р. відбулася зустріч та спільний прийом громадян м. Прилуки та 
підопічних територіального центру в рамках загальнонаціонального проекту "Я 
МАЮ ПРАВО!" за участю представників Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області; 

21.08.2018р. зустріч із працівниками Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Талалаївського району на тему «Булінг. Алгоритм дій.»; 



06.09.2018р. відбулася робоча зустріч із директором та працівниками 
Прилуцькою філією МАУП  у Чернігівській області  на тему : «Булінг: агресивна 
поведінка дітей»; 

05.09.2018р.  відбулася зустріч із працівниками відділення поштового 
зв'язку Талалаївського Центру поштового зв’язку № 3; 

13.09.2018 р. проведено виступ для працівників Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему «Як каратимуть за 
несплату аліментів?»; 

26.09.2018р. зустріч із працівниками  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с. Березівка Талалаївського району; 

03.10.2018 р. спільно із працівниками Носівського районного відділу  ДВС 
та ДРАЦС проведена нарада щодо обговорення змін, які набрали чинності 
28.08.2018, про посилення відповідальності до боржників по сплаті аліментів; 

10.10.2018р. проведена робоча зустріч  із працівниками  Прилуцького 
міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо 
проблем отримання свідоцтв про народження представниками ромської 
національної меншини; 

 16.10.2018р.  проведена нарада для працівників  Бобровицького центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.Тема виступу: «Які пільги передбачені 
для учасників бойових дій?»; 

 24.10.2018р.  проведена нарада для працівників  Служби  у справах дітей 
Бобровицької райдержадміністрації на тему «Новий порядок призначення 
субсидій». 

 02.11.2018 року  проведена зустріч із  колективом  КВП « Комунальник»  
щодо стягнення заборгованості по аліментах у м. Бахмач; 

30.10.2018р. проведено робочу зустріч  із працівниками управління 
соціального захисту населення Ічнянської районної державної адміністрації  щодо 
обговорення змін у законодавстві , результатів роботи та  напрацювання нових 
підходів до надання БПД; 

07.11.2018р. до  Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  на 
оглядову практику завітали   студенти факультету психології та соціальної роботи 
Ніжинського  державного  університету імені Миколи Гоголя; 

05.11.2018р. відбулася зустріч  із з підобліковими  Прилуцького 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації»  щодо 
офіційного працевлаштування; 

http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2018/yak-karatymut-za-nesplatu-alimentiv
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14.11.2018р. проведено робочу зустріч з працівниками Ічнянського 
районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді для обговорення 
результатів роботи  та  напрацювання нових підходів до надання БПД; 

21.11.2018 року проведено зустріч  із колективом служби у справах дітей  
Бахмацької РДА щодо процедури позбавлення батьківських прав, захисту прав 
дитини з боку держави ; 

29.11.2018р. проведено робочу зустріч  із працівниками відділу освіти 
Ічнянської районної державної адміністрації для обговорення результатів роботи 
та  напрацювання нових підходів; 

30.11.2018р. проведена зустріч із колективом    Дошкільний навчальний 
заклад «Сонечко» с. Українське  Талалаївського р-ну  щодо основних напрямів 
співпраці з  бюро правової допомоги; 

30.11.2018р.  проведено захід з профілактики ВІЛ/СНІДу  у  Носівському  
районному секторі  філії Державної установи  «Центр пробації» в Чернігівській 
області; 

 
17.12.2018р. проведено робочу зустріч  із працівниками комунального 

закладу « Інклюзивно - ресурсного центру Ічнянської районної ради Чернігівської 
області» для обговорення  та  напрацювання нових підходів до надання БПД ; 

26.12.2018р. проведена нарада спільно  із представниками районних  
відділів  державної виконавчої служби,  державної реєстрації актів цивільного 
стану та районної державної нотаріальної контори Носівського району. 

  

 Проведено 16  правопросвітницьких семінарів із найактуальніших питань 
життя громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, 
державних установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого 
самоврядування відбулися у Бобровицькому , Ніжинському , Ічнянському, 
Срібнянському, Талалаївському та  Прилуцькому районах. 

05.01.2018р. – начальником відділу проведено виступ у Бобровицькій 
ПДПЧ15. Тема виступу «Новели в законодавстві»; 



26.01.2018р. – проведено виступ у Бобровицькому відділенні пошти. Тема 
виступу «Відповідальність за несплату аліментів»; 

01.02.2018р. – участь у  нараді працівників фінансового управління 
Бобровицького району. Присутні дізнатись про «Відповідальність за несплату 
аліментів» та «5 речей, які треба знати про новий закон щодо домашнього 
насильства»; 

14.02.2018р. відбулася зустріч із працівниками Талалаївської центральна 
районна бібліотеки щодо етапів розвитку системи безоплатної правової допомоги, 
порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги та розширення кола 
суб'єктів отримання безоплатної вторинної правової допомоги; 

21.02.2018р. проведено робочу зустріч  із   працівниками Ічнянської 
райспоживспілки по обговоренню результатів роботи та напрацювання нових 
підходів до надання БПД; 

28.02.2018р. проведено виступ для працівників Бобровицького музею. Тема 
виступу «Порушення прав людини в Інтернеті»; 

01.03.2018 р.- зустріч з працівниками ПАТ НСК «Оранта» на тему : 
«Відповідальність за несплату аліментів»; 

03.04.2018 р.  участь у круглому столі, що проводився Фондом соціального 
страхування для представників підприємств та установ Бобровицького району на 
тему «Виробничі та невиробничі травми на підприємстві»; 

24.04. 2018р.  з метою підвищення рівня поінформованості мешканців 
громади щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги  спільно із 
працівниками Ніжинської центральної  бібліотечної системи розмістили  
тематичні буклети,  інформаційні матеріали   у «Правовому куточку»; 

27.06.2018р.  проведена зустріч із працівниками Ічнянської  центральної 
районної бібліотеки ім. С.В. Васильченка щодо  роз’яснення змісту медичної 
реформи на тему « Як обрати сімейного лікаря»; 

27.07.2018р.  участь у навчанні з питань реєстрації структурних утворень 
політичних партій, професійних спілок, інших громадських формувань, що було 
проведено у Бобровицькому районі спеціалістом з відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань ГТУЮ в 
Чернігівській обл.; 

27.09.2018р. зустріч із працівниками  Прилуцької державної міграційної 
служби на тему: «Порядок оформлення закордонного паспорту для дитини»; 

   23.10.2018р. в межах  загальнонаціонального проекту  «Я маю право!» 
спільно із представниками  Управління праці та соціального захисту населення 
взяли участь у  семінарі «Комунальна субсидія: ключові питання» для працівників  



Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей  Чернігівської 
обладміністрації : 

   12.12.2018р. проведений  семінар «Права людини та громадянина 
України», «Новації у сфері державної реєстрації актів цивільного» , 
«Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» із жіночим клубом « 
Світлиця» у м.Срібне  ; 

   12.12.2018р. проведений  семінар «Права людини та громадянина 
України», «Новації у сфері державної реєстрації актів цивільного» із  
працівниками  Управління державної казначейської служби України в 
Срібнянському районі; 

   13.12.2018р. проведений  семінар “Права людини та громадянина”, що 
відбувся в Талалаївській районній центральній бібліотеці. 

  

За окремим графіком Мін’юсту 
постійно проводяться  інформаційно- 
просвітницькі заходи «ЯМП» серед 
населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів 
інформаційного друкованих та 
електронних матеріалів(зокрема, буклетів, 
бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової 
аудиторії, здійснюється щотижневе звітування, опитування та заміри громадської 
думки. Протягом звітного періоду в опитуванні взяли участь 378 осіб. 

19.04.2018р. участь у спільному заході за участі керівництва Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області, представників  
Бобровицької районної державної адміністрації та місцевого самоврядування; 

 24.05.2018р.  проведена  інформаційно-роз’яснювальна робота для 
мешканців Южненськогостаростинського округу  Парафіївської ОТГ за участі 
представників Головного територіального управління юстиції відділу розгляду 
звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації ГТУЮ у Чернігівській області. 

 

 
 Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної 
допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 

  



Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 
надання БПД, а також  надання їм методичної допомоги для удосконалення 
надання БПД Ніжинський місцевий центр та бюро правової допомоги протягом 
звітного періоду налагоджували співпрацю із провайдерами БПД, проводили 
зустрічі, наради , приймали участь у спільних заходах. 

Організована робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм 
надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю.  16.11.2018р.  працівники МЦ взяли участь у 
засіданні міжнародного круглого столу «Територія партнерства, Університет 
третього віку в Україні та Польщі», що відбувся у Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради 
, як партнери та учасники проекту. 

  Так, органам місцевого самоврядування була надана правова допомога (13 
заходів) щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або 
прийняття відповідних місцевих програм та проведення конкурсу: 

16.01.2018 р. надано методичну правову допомогу в.о. Гриціївського 
старости Ковальову Михайлу щодо  питань діяльності старости, його 
повноважень та обов’язків згідно чинного законодавства; 

26.01.2018р  надано методичну правову допомогу в.о. Гриціївського 
старости Ковальову Михайлу щодо  правову допомогу з питань пенсійної 
реформи; 

01.03.2018 р.  проведено практикум з питань заповнення декларацій для 
голів сільських та селевих рад у Бобровицькій районній раді; 

21.03.2018р. – проведено виступ перед посадовими особами місцевого 
самоврядування Бобровицького району на семінарі "Роль старости в об'єднаній 
територіальній громаді", що проводився на базі Бобровицької міської ради 
Центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки U-Lead з Європою. 
Відбулось цікаве та пізнавальне спілкування, в ході якого присутніх було 
ознайомлено «Як отримати статус інваліда війни військовослужбовцю, що 
отримав поранення під час участі в АТО»; 

03.05.2018р. проведено робочу зустріч з міським головою Ічнянської ОТГ 
Андріановою Оксаною Юріївною  по обговоренню результатів роботи та 
напрацювання нових підходів до надання БПД; 

23.05.2018р. виступ  перед депутатами Ічнянської міської ради, в.о. старост, 
жителями громади на сьомій (позачерговій) сесії Ічнянської міської ради сьомого 
скликання  ; 



09.07.2018р. робоча зустріч  із головою Варвинської ОТГ Валентиною 
Саверською–Лихошвою, де обговорено тему «Вирішення конфліктних питань з 
працівниками комунального господарства з надання комунальних послуг»; 

19.09.2018р. з метою розвитку мережі партнерів та налагодження співпраці  
проведена зустріч із сільським головою Парафіївської ОТГ Валентиною 
Карпенко; 

27.09.2018р. проведено зустріч із головою Білоцерківської сільської ради 
Бобровицького району  Тамарою Лук’яненко; 

26.09.2018р. відбулася робоча зустріч із сільським головою Березовської 
сільської ради Людмилою Гавриш у Талалаївському районі; 

24.10.2018 р.  проведена робоча зустріч з працівниками Варвинської 
райдержадміністрації  щодо  співпраці в наданні правової допомоги жителям 
Варвинського району та забезпечення  реалізації  всеукраїнського проекту «Я маю 
право»; 

24.10.2018 р . надано  методичні рекомендації   Болотницькому  сільському 
голові Талалаївського р-ну  Анатолію Рудьку   щодо надання БППД ,  реалізації 
громадянами права власності на земельні ділянки та порядку зняття з реєстрації; 

31.10.2018р.  участь у розширеному засіданні Колегії відділу освіти 
Ніжинської райдержадміністрації  щодо обговорення Порядку взаємодії  у сфері 
протидії насильству. 

  

З метою надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування 
щодо залучення ними міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з 
метою отримання фінансової підтримки надавачів БПД  , 14.11.2018р. на 
виконання  підписаного  Меморандуму про співпрацю  із Чернігівським 
регіональним відділенням Асоціацією міст України працівники  Ніжинського МЦ 
взяли участь у навчальному візиті  представників органів місцевого 
самоврядування до м. Ніжина. Захід відбувся в межах проекту «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує 
Асоціація міст України за підтримки USAID. 

  

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів є організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) за 
участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
установ та організацій, що відбулися у Варвинському, Бобровицькому, 
Прилуцькому, Носівському, Ніжинському, Борзнянському, Срібнянському, 
Талалаївському, Ічнянському  та Бахмацькому районах, усього 38 захід: 



25.01.2018р. відбулася семінар-нарада сільських, селищного голів та 
секретарів виконавчих комітетів селищної, сільських рад за участю начальника 
Талалаївське бюро правової допомоги Яна Мудревська інформувала присутніх 
про зміни до Цивільно-процесуального кодексу України; 

29.01. 2018р.  проведено круглий стіл в рамках проекту «Я маю право!» за 
участі  представників Бахмацького районного відділу з питань пробації щодо 
консолідації зусиль відділів, співпраці, спрямованих на недопущення порушень 
прав і свобод людини та громадянина, забезпечення рівного доступу громадян до 
правосуддя; 

30.01.2018р. – проведено спільний семінар для юридичних служб 
Бобровицької райдержадміністрації, органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування; 

06.02.2018р.участь у семінарі 
селищних, сільських голів та секретарів рад 
Ніжинського району, що відбувся у 
приміщенні міськвиконкому; 

07.02.2018р. – проведено виїзний день-
приймальню районної державної 
адміністрації та районної ради, керівників установ, організацій, служб району в с. 
Кобижча Бобровицької міської ради; 

15.02.2018р. – прийнято участь у мітингу та урочистому покладанні квітів 
до пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам з нагоди відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 29-ї річниці 
виведення радянських військ з Афганістану, що відбулося у смт. Срібне біля 
меморіалу воїнам Афганцям; 

22.02.2018р. з метою вивчення правових потреб жителів громади 
працівники Талалаївського бюро правової допомоги взяли участь у  зборах  
громадян  в смт. Талалаївка; 

28.02. 2018 р. проведено семінар для працівників бібліотек, та відвідувачів 
Талалаївської районної центральної бібліотеки на тему : «Відповідальність за 
несплату аліментів»; 

01.03.2018р. проведено нараду з працівниками Носівського районного 
сектору з питань  виконання кримінальних  покарань та пробації ,спеціалістом 
Носівського районного Центру зайнятості та державним виконавцем Носівського 
районного відділу ДВС; 

06.03.2018р. участь в оперативній нараді, що проводилась в Центрі надання 
адміністративних послуг Срібнянської РДА. Обговорено зміни, що відбулися в 



Законодавстві в сфері надання БПД та надання адмінпослуг та подальша 
співпраця та взаємодія; 

15.03.2018р.  – проведено семінар для представникiв юридичних служб 
органів державної влади та органів мiсцевого самоврядування у Борзнянській  
РДА; 

 
22.03.2018р. відбулася семінар-нарада сільських, селищного голів та 

секретарів виконавчих комітетів селищної, сільських рад Талалаївського району 
інформувала присутніх про зміни до правил поховання; 

23.03.2018р. участь  у сході села на запрошення Гриціївського сільського 
голови Ковалова М.О.; 

29.03.2018 р. проведено робочу зустріч із головою Срібнянської РДА 
Бондаренко Н.Г. Під час зустрічі обговорено питання  співпраці та спільних 
правопросвітницьких заходів серед населення в рамках проекту «Я маю право»; 

13.04.2018р. проведена робоча зустріч із працівниками Прилуцького 
міськрайонного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ; 

19.04. 2018 р. участь у відео- селекторній конференції у приміщенні 
Бахмацької державної адміністрації  на тему « Насильство в сім’ї: що робити і 
куди звертатись», «що таке Безоплатна первинна правова допомога, та хто має 
право її отримати»; 

19.04. 2018р.  проведена робоча зустріч із працівниками Прилуцького 
районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді практичним 
психологом Кантур А.С., фахівцем із соціальної роботи  Біловод В.Ю. та 
директором Замістянської ЗОШ Антоненко Л.П.  на тему: «Декларація прав 
дитини»; 

26.04.2018р. участь у заходах, присвячених пам’яті померлим від боротьби 
із радіаційним лихом,   за участі чорнобильців, керівники Талалаївського району, 
учнівської молоді; 



11.05.2018 р.  робоча зустріч із працівниками відділу державної реєстрації 
Прилуцької райдержадміністрації на тему: «Доступ до державних реєстрів через 
Кабінет електронних сервісів»; 

11.05.2018 року проведена робоча  нарада  із працівниками ДРАЦС 
Варвинського району щодо  співпраці та взаємодії в частині забезпечення 
належного виконання проекту «Я маю право!»; 

16.05. 2018 р.  нарада із працівниками Прилуцького міськрайонного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану  на тему «Порядок реєстрації 
шлюбу»; 

18.05.2018р.  проведена бесіда із  неповнолітніми за участі   працівників  
Носівського районного сектору з питань пробації  Вітою Коломієць та Аліною 
Митченко; 

14.06.2018р.  участь у семінарі  для представників юридичних служб та 
інших категорій працівників щодо реалізації  загальнонаціонального  проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!» в Носівському районі; 

20.06.2018р. робоча нарада із працівниками Срібнянського районного суду; 

23.06.2018р проведена робоча нарада із працівниками Прилуцького 
міськрайнного  суду  на тему «Правовий статус суддів»; 

25.06.2018р. робоча зустріч із колективом  Срібнянського відділення 
Прилуцької ОДПІ; 

26.06.2018р. робоча зустріч із працівниками відділення поштового зв'язку 
Чернецького Центру поштового зв’язку № 3 м. Прилуки Чернігівської дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв’язку 'Укрпошта'; 

 26.06.2018р.  проведена нарада  спільно із  працівниками Служби у справах 
дітей на тему «Зняття з реєстрації місця проживання особи у судовому порядку»; 

 13.07.2018р проведена  зустрічі з колективом Центру надання 
адміністративних послуг у  м. Прилуки спільно із представниками мін’юсту;   

16.08.2018р. спільно із начальником відділу Бобровицького ДРАЦСу 
Оксаною Бутаковою  проведено семінар  для працівників  Бобровицького 
об’єднаного управлінні Пенсійного Фонду України ; 

19.09.2018р. у приміщенні Борзнянського бюро 
правової допомоги  проведена робоча зустріч за участю 
представників  Борзнянського  районного сектору філії 
Державної установи "Центр пробації" в Чернігівській 
області та військового комісаріату Борзнянського 
району; 



19.10. 2018 року працівники Носівського бюро правової допомоги взяли  
участь в круглому столі в місті Чернігові на тему : «Досягнення позитивних змін у 
місцевій політиці заради покращення практики щодо захисту прав людини»; 

14.11.2018р. участь у навчальному семінарі «Організація роботи первинної 
медико-санітарної допомоги» для  представників органів місцевого 
самоврядування у м. Ніжині; 

27.11.2018р участь у засіданні за круглим столом «Досвід реалізації 
політики протидії домашньому насильству у місті Ніжині», що відбувся у малій 
залі виконавчого комітету Ніжинської міської ради; 

10.12.2018р. участь у засіданні   круглого столу за участі  представників 
Срібнянської РДА відділу у справах дітей, відділу освіти, сім’ї і спорту, 
працівників правоохоронних органів, правозахисних організацій, бюро правової 
допомоги щодо порядку  взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 

11.12.2018р.  участь  у   засіданні   круглого столу  для працівників органів 
місцевого самоврядування на базі Бобровицької ОТГ щодо питання дотримання 
прав громадян при об'єднанні територіальних громад; 

13.12.2018р. зустріч із працівниками   з  Прилуцького міськрайонного 
відділу державної виконавчої служби щодо налагодження співпраці, а також 
обговорили функції та роль державного виконавця в суспільстві; 

11.12.2018р. проведено лекційне заняття  «Знай свої права»  для суб’єктів 
пробації та громадян, які проходять реабілітацію за участі  представників 
юридичного відділу райдержадміністрації , поліції , уповноважених органів з 
питань пробації, бюро правової допомоги , а також  пастора реабілітаційного 
центру «Спасіння-Талалаївка». 

З метою створення мережі параюристів та виявлення авторитетних осіб з 
неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, 26.06.2018р. 
відбулася робоча зустріч  із сільським головою Чернецької сільської ради Сергієм 
Дмитрюком, щодо надання методичних рекомендацій для удосконалення та 
забезпечення доступу мешканцям Талалаївського р-ну до безоплатної правової 
допомоги. 

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ з надання БВПД 
провели 81  зустрічей та нарад  із партнерами по обговоренню результатів роботи 
та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

02.01.2018 р. проведена робоча зустріч з головою с. Дащенки Хажанець С. 
Г., с. Леляки Бачиш Н. М., с. Озеряни Дмитренко С. М.,Варвинського району; 



02.01.2018 року проведена робоча зустріч з начальником Варвинського 
відділу ДВС Федусяком О. О. щодо співпраці, в частині право просвітництва 
громадян та надання правової допомоги; 

04.01. 2018 р.  з метою взаємодії та налагодження співпраці з Управлінням 
містобудування та архітектури Прилуцької міської ради проведена робоча зустріч 
із керівництвом; 

18.01.2018 р.  проведена робоча зустріч із адвокатом системи БПД, Кухта 
В.Д. щодо  кількісних та якісних  показників роботи адвоката з клієнтами у м. 
Бахмач; 

17.01.2018р. відбулася робоча зустріч з  працівниками відділу організаційної 
роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 
Талалаївської районної державної адміністрації; 

23.01.2018р. відбулася робоча зустріч із старшим інженером Талалаївської 
дільниці ПАТ “Чернігівгаз” Анатолієм Сухоловським; 

30.01.2018р.  проведено робочу зустріч із працівником Ічнянського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Смоляр О.І; 

30.01.2018р. відбулася робоча зустріч із Михайлом Педьком, в.о. старости 
Липівського старостинського округу Талалаївського району; 

30.01.2018р. проведено робочу зустріч із директором Липівської сільської 
бібліотеки Талалаївського району Ганною Марченко; 

06.02.2018р. відбулася робоча зустріч із працівниками Прилуцького 
міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області; 

06.02.2018р. відбулася робоча зустріч із начальником відділу 
Держгеокадастру в Талалаївському районі Олександром Огієм; 

09.02.2018 проведена зустріч з директором Бобровицької центральної 
районної бібліотеки ім. Тичини Цибою Л.І. щодо покращення співпраці з бюро 
правової допомоги. 

09.02.2018р. спільно з начальником Бобровицького районного відділу 
ДРАЦС ГТУЮ в Чернігівській області Бутаковою О.М. проведено правоосвітній 
захід в Бобровицькій центральній районній бібліотеці ім. Тичини на тему 
«Соціальні гарантії працівників бібліотек»; 

09.02.2018р. відбулася робоча зустріч  із начальником   Ніжинського 
міськрайонного відділу державної виконавчої служби Вадимом Неволіним; 



09.02.2018р.  проведено робочу зустріч  з   техніком  з інвентаризації  
нерухомого майна у Ічнянському районі Пилипенком С. В.  щодо напрацювання 
нових підходів до надання БПД; 

12.02.2018 року проведена робоча зустріч з начальником Варвинського 
відділу ДВС Федусяком О. О.; 

14.02.2018р. відбулася робоча зустріч  із  працівниками Прилуцької 
міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості ; 

20.02.2018 р. проведено робочу зустріч з в. о. начальника Варвинського ВП 
Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Дзюбою М. А. ; 

20.02.2018 р.  відбулася робоча зустріч  з начальником аналітично-
контрольного відділу виконавчого апарату Прилуцької районної ради  Петренком 
В.О.; 

21.02.2018 р.  в межах проекту «Я маю право!» проведено робочу зустріч з 
начальником відділу державного реєстру виборців Срібнянської  РДА  
Шевченком С.І. ; 

22.02.2018 р. проведена зустріч з начальником Бобровицького районного 
відділу ДВС  Кільовою Ю. В.; 

26.02. 2018 р. відбулась робоча зустріч із головою Талалаївської селищної 
ради  Юрієм Величко щодо погодження питання прийняття програми надання 
безоплатної правової допомоги населенню  на рівні Талалаївської об'єднаної 
територіальної громади; 

27.02.2018р. відбулася робоча зустріч із в.о старости Понорівського 
старостинського Євгеном Чирвою, щодо співпраці , а також надання  методичних 
рекомендацій для удосконалення та забезпечення доступу до БПД; 

28.02. 2018 р.  відбулася робоча зустріч  з  начальником сектору управління 
Прилуцької РДА   Матвієнко І.В.; 

07.03.2018р. відбулась зустріч з працівниками Бахмацького РС УДМС на  
тему « Відкрий Європу: головні правила безвізового режиму»; 

02.03.2018р.  проведено робочу зустріч із директором  НВК(навчально 
виховного комплексу) с.Дослідне Носівського району  Боженком В.І.; 

14.03.2018р.  провела  робочу зустріч  із старостою села Селище 
Носівського району  Людмилою Борисовою; 

15.03.2018р.  проведено  робочу зустріч з завідуючою Носівського  ДНЗ 
«Ромашка»; 

16.03.2018р. проведено зустріч із заступником начальником  Бахмацького 
ВДВС на тему «Виконання судових наказів виконавчою службою»; 



29.03.2018р. проведено робочу зустріч із в.о. старости Красноколядинського 
старостинського округу Людмилою Сорочинською; 

12.04.2018р. проведено робочу зустріч із працівниками відділу державної 
реєстрації Прилуцької райдержадміністрації на тему: «Державна реєстрація 
фізичної особи, яка має намір стати підприємцем»; 

18.04.2018р. проведена робоча зустріч з директором Талалаївського РЕМ 
Валерієм Лутом щодо подальшої співпраці; 

18.04.2018р. проведена робоча зустріч із  в.о. начальника Носівського 
районного відділу ДВС ГТУЮ Олександром Чубом щодо подальшої співпраці в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»; 

20.04.2018р.  в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» проведено робочу зустріч  
із  працівниками  Носівського районного сектору з питань пробації центрального 
міжрайонного управління з питань кримінальних покарань та пробації ; 

 11.05.2018р. робочу зустріч із працівниками та начальником відділу 
загального контролю та інформаційної діяльності апарату Прилуцької РДА 
Тетяною Мирводою; 

21.05. 2018рр. проведено круглий стіл до Дня Європи  за участю 
представників Бахмацького ВДВС;  

 
21.05.2018р. відбулася зустріч із начальником  Прилуцького міськрайонного 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Іриною Власенко щодо подальшої співпраці в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»; 

22.05.2018р. проведено робочу зустріч із працівниками Варвинського 
сектору пробації Троян А.О. та Костинецьким В.М. по питанню взаємодії в 
частині надання правових консультацій дітям; 

22.05. 2018р.  відбулася робоча зустріч із завідувачем Талалаївского 
районного сектору з питань пробації Юлією Карпенко щодо подальшої співпраці 
в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»; 



29.05.2018р. проведена робоча зустріч із працівниками  Борзнянського РС з 
питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації щодо подальшої співпраці в рамках проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!»; 

30.05.2018р.  проведена робоча зустріч із завідувача Варвинського 
районного сектору з питань пробації Трояна А.О.  щодо налагодження співпраці 
служб в наданні якісної правової допомоги місцевим громадянам для вирішення 
юридичних питань; 

 21.06.2018р. робоча зустріч із  керівником відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк» Оленою Ушкало; 

25.06.2018р. проведено зустріч із головою  районної Громадської організації 
ветеранів України у смт. Талалаївка Соколовим І. Г. ; 

 
 26.06.2018р. проведено зустріч із начальником Бахмацького відділу 

ДРАЦСу Руденко Т.М. щодо реалізації  правопросвітницького проекту «Я маю 
право!» ; 

26.06.2018р. зустріч  із працівниками Бахмацького відділу ДВС ГТУЮ 
Чернігівської області щодо стягнення аліментів; 

26.06.2018р. робоча зустріч із директором Чернецької ЗОШ І-ІІІ ступенів у 
Талалаївському р-ні Григорієм Варчаком щодо подальшої співпраці; 

27.06.2018р. зустріч із працівниками Прилуцького міськрайонного відділу 
державної виконавчої служби : Глущенко І.П., Пилипенко О. М.; 

05.07.2018р. відбулася робоча зустріч із працівниками сектору державної 
реєстрації Талалаївської районної державної адміністрації щодо реалізації 
загальнонаціонального проекту «Я маю право!»; 

16.07.2018р. відбулася робоча зустріч із працівниками Управлінням 
статистики у Прилуцькому районі Головного управління статистики; 



26.07.2018р. відбулася робоча зустріч  із в.о. начальника Відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Носівського районного 
управління юстиції Наталією  Улько щодо налагодження співпраці; 

01.08.2018 р. проведена робочу зустріч із представниками відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби , районного відділу 
державної виконавчої служби та працівників  Носівського бюро щодо проектів 
Міністерства юстиції, виконання рішень про стягнення аліментів, змін у 
законодавстві; 

07.08.2018р. проведена робоча зустріч  із начальником Варвинського 
районного сектору філії  Державної установи "Центр пробації" в Чернігівській 
області Анатолієм Трояном; 

08.08.2018р. проведено зустріч  із депутатом Бахмацької міської ради 
Іриною Першиною щодо  обговорення проблемних питань, з якими найчастіше 
звертаються громадяни міста та району; 

21.08.2018р.  відбулася робоча зустріч із працівниками Харківської сільської 
ради Талалаївського району; 

30.08.2018р. проведено зустріч  із депутатом Бахмацької міської ради 
Миколою Прокопенком, де обговорено проблемні питання, з якими найчастіше 
звертаються громадяни міста та району; 

30.08.2018р. спільно із представниками  Ічнянського районного відділу 
державної виконавчої служби проведено робочу зустріч із начальником служби у 
справах дітей Ічнянської райдержадміністрації Матвієнко Г.Ю.; 

11.09.2018р. у приміщенні Бахмацького бюро правової допомоги спільно із 
адвокатом  Володимиром  Кухтою  проведена зустріч із  клієнтами; 

13.09.2018р. проведено робочу зустріч  з інспектором Прилуцького 
міськрайонного відділу  філії Державна установа «Центр пробації»; 

13.09.2018р. проведено робочу зустріч  із в.о. начальника   Талалаївського 
районного відділу державної виконавчої служби Володимиром Михном; 

20.09.2018р. проведено  зустріч із працівниками сектору освіти Бахмацької 
райдержадміністрації, на якій було обговорено основні аспекти нової української 
школи; 

27.09.2018р. зустріч із приватним нотаріусом Ічнянського районного 
нотаріального округу Варзагер Сергієм Володимировичем; 

26.09.2018р. зустріч із працівниками  амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини центру первинної медико-санітарної допомоги у с. Березівка 
Талалаївського району; 



28.09.2018р. проведено зустріч із державним реєстратором фізичних осіб –
підприємців та юридичних осіб Бахмацької райдержадміністрації  Юрієм  
Красковим;  

28.09.2018р. проведено зустріч із адвокатом Ковалюхом Василем 
Миколайовичем  щодо аналізу звернень  клієнтами Бахмацького бюро правової 
допомоги; 

01.10.2018 р. проведено робочу зустріч  із головою Веприцької сільської 
ради Мурадовою О.В. Бобровицького району щодо налагодження співпраці;. 

02.10.2018р. проведено  зустріч із колективом Ічнянського районного  
відділу ДВС ГТУЮ щодо питань реалізації і захисту прав людини ; 

 01.10.2018р. відбулася робоча зустріч із начальником Талалаївського 
відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Наталією Ковган щодо подальшої співпраці в межах проекту «Я маю 
право»; 

16.10.2018р. відбулася робоча зустріч з працівниками сектору пробації в 
Бахмацькому районі щодо зміни до ЗУ « Про безоплатну допомогу» та реалізації 
проекту  « Я маю право!»; 

18.10.2018р. проведено зустріч з головою громадської організації 
Чорнобильців Дахном В. С. у м. Бахмач щодо подальшої  співпраці ;06.11.2018р. 
проведено робочу зустріч з начальником Варвинського відділу «Центр пробації» 
Троян А. О.; 

09.11. 2018 р. директор Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД Володимир 
Бригинець  провів робочу зустріч із заступником  
голови Ніжинської райдержадміністрації з 
гуманітарних, соціальних та політико-правових 
питань Оксаною Мелашенко; 

16.11.2018 р. проведено зустріч зі старостою 
Кобижчанської сільської ради Бобровицького р-ну  Поддубним В. М. щодо 
подальшої  співпраці; 

21.11.2018р. проведено робочу зустріч із спеціалістом Державного 
підприємства «Чернігівський науково – дослідний та проектний інститут 
землеустрою» у м.Ічня для обговорення змін чинного законодавства у сфері 
земельних відносин; 

27.11.2018 р.  проведена зустріч  із працівниками Носівського районного 
сектору з питань пробації  щодо подальшої  співпраці; 



30.11.2018р. проведена робоча зустріч з Українським сільським головою 
Талалаївського р-ну Ларисою Лисенко щодо подальшої співпраці; 

11.12.2018р. проведено зустріч із Бахмацьким відділом пробації на тему « 
Тиждень права в Україні – права і свободи людини і громадянина» ; 

 14.12.2018р. проведена зустріч із працівниками відділу Прилуцького 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану тема: «Ромська національна 
меншина»; 

17.12.2018р. відбулася  робоча зустріч із працівниками  Прилуцького 
районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: 
«Психологія агресивної поведінки  дітей молодшого шкільного віку»; 

 
14.12.2018р. відбулася робоча зустріч із начальником Бобровицького 

районного сектору Приходько Т. В., психологом Бобровицьким районним 
центром  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Бичек А. О. та  старшим 
інспектором ювенальної превенції сектору превенції Литвиненко С. М. 

27.12.2018р.  зустріч  із головним бухгалтером ТОВ «Україна» Галиною 
Грицик у Талалаївському районі щодо співпраці. 

 
  
 Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів із регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом 
з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ 

  

 Невід’ємною частиною діяльності Ніжинського МЦ та бюро правової 
допомоги є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для різних категорій населення. 

З метою проведення інформаційно-роз`яснювальних заходів в установах 
виконання покарань 29.05.2018р.  головний спеціаліст Прилуцького бюро 
правової допомоги Дмитро Диміч зустрівся із старшим інспектором  із питань 



підготовки до звільнення державної установи Прилуцької виховної колонії 
Ларисою Грабиною та засудженими, а 

10.10.2018 року підписано Меморандум про співпрацю із Державною 
установою «Прилуцька виховна колонія». 

  

Так, для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 
населення, інвалідів, пенсіонерів, проведені 5 інформаційно-роз’яснювальні 
заходи  з правової освіти: 

19.04.2018р. проведено  правопросвітницькій  захід в Територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно із 
представниками управління юстиції .  Теми виступів: Всеукраїнський проект  « Я 
МАЮ ПРАВО» Знаю! Дію! Захищаю!, «Надання безоплатної правової 
допомоги», «Порядок стягнення аліментів», «Державна реєстрація нерухомості та 
бізнесу»; 

01.06.2018р. спільно із  працівниками Прилуцького відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану  проведено обговорення питання щодо 
забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги  громадян, зокрема 
ромської національної меншини. 

23.06.2018р.  проведено зустріч із працівниками Територіального центру 
соціального обслуговування на тем «Роль грошової оцінки землі у правочинах». 

07.08.2018р. зустріч із працівниками та підопічними територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської 
ради на тему «Допомогти людям – допомогти собі!»; 

03.12.2018р. проведений інформаційно-роз’яснювальний захід  з правової 
освіти  для людей з інвалідністю  у Бобровицькому районному центрі зайнятості 
на тему «Пільги по інвалідності: які виплати можуть отримати українці». 

  

Так,з метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів , були проведені 4 заходи : 

11.01.2018р.  проведено виступ у Бобровицькому районному центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема виступу «Право на доступ до 
інформації», «Новели у законодавстві»; 

04.07.2018 р. проведено зустріч із  працівниками Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема виступу: «Підстави 
виселення без надання іншого жилого приміщення»; 



10.07.2018р. відбулася зустріч із  працівниками Прилуцького районного 
центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: «Пільги для 
одиноких батьків»;  

  

25.10.2018р з метою проведення 
інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікативних для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлені батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів,  в межах  
правопросвітницького  проекту  «Я 
маю право!»  до  Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  на екскурсію  
завітали  вихованці  Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей Чернігівської облдержадміністрації. 

  

Для вирішення найбільш актуальних правових питань ВПО та учасників 
АТО були проведені 9  інформаційно-роз’яснювальних заходи: 

30.01.2018р. проведений  інформаційно-роз’яснювальних захід із 
ліквідаторами аварії на ЧАЕС та учасниками АТО.  В ході зустрічі проведено 
публічну презентацію результатів діяльності Бахмацьке БПД та обговорення 
загальнонаціонального проекту  « Я маю право»; 

09.02.2018р. проведено зустріч-лекція на тему «Державна цільова підтримка 
учасників бойових дій та членів їх сімей у здобутті професійно-технічної та вищої 
освіти» спільно із Срібнянським ОМВК, районного відділу ДРАЦС, юридичного 
відділу Срібнянського РДА; 

15.03.2018р. проведено робочу зустріч із заступником начальника відділу з 
активної підтримки  безробітніх Прилуцького МЦЗ Нюнькою Тетяною 
Миколаївною,  учасниками АТО на тему: «Пільги для учасників АТО»; 

10.05.2018р.  проведено робочу зустріч із головою сільської ради с. Озеряни 
Бобровицького р-ну Гавриленко Сергієм Петровичем  щодо проведення 
інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для ВПО для 
вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення; 

16.05.2018р. проведено семінар у Ніжинському міськрайонному центрі 
зайнятості для учасників АТО та демобілізованих військовослужбовців щодо 
вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії населення; 



21.06.2018р. проведена робочу зустріч із колективом  Ічнянського 
районного військового комісаріату щодо  забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги громадянам , зокрема військовослужбовцям та учасникам 
АТО; напрацювання нових підходів до надання БПД; подальша співпраця та 
перенаправлення клієнтів; 

 
19.07.2018р. спільно із представниками Талалаївської спілки учасників АТО 

було здійснено вуличне інформування для населення смт. Талалаївки; 

  12.10.2018р. участь у заходах та нагородженні учасникі АТО з нагоди Дня 
захисника України.  Головному спеціалісту Срібнянського бюро правової 
допомоги Погибку Віталію вручена медаль від Президента України «За участь в 
АТО»; 

  16.10.2018р. до свята Дня захисника України, в приміщенні  Срібнянської 
центральної районної бібліотеки проведено патріотично-виховну зустріч з учнями 
11-А класу Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Присутнім було прочитано лекцію на 
тему: «Запобігання насильству в сім’ї ». 

  

 Протягом звітного періоду було проведено 44 тематичних семінари, лекції 
у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної 
освіти: 

07.02.2018р. в рамках загальнонаціонального проекту «Я_маю_право!» в 
приміщенні Носівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 провели лекцію 
для учнів 9-11-х класів; 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=822514304601767


 
22.02.2018р. - проведений виступ у Марковецькій загальноосвітній школі I-

III ступенів для учнів 6-7 класів. Тема виступу «Якщо Вас зупинив працівник 
поліції», «Відповідальність неповнолітніх»; 

22.02.2018р. проведено захід  у с. Марківці у Дитячому садку «Казка». 
Програма виступу: 1) Історія «Права та Обов’язки». 2) «Казкова правова 
вікторина». 3)  «Захищаємо права казкових героїв». 4) «Виконуємо свої 
обов’язки»; 

21.02.2018р. на виконання плану заходів Міністерства юстиції України з 
реалізації  правопросвітницького проекту «Я маю право!»  команда Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області спільно із 
працівниками Ніжинського МЦ з надання БВПД зустрілися із викладачами та  
студентами Ніжинського педагогічного університету ім. Миколи Гоголя. 

21.02.2018р. участь у засіданні круглого столу з питань соціального захисту 
сімей, в яких є діти, молодь, батьки, та/або інші особи з інвалідністю у м. Ніжині; 

28.02.2018р.  у Борзнянському державному сільськогосподарському 
технікумі відбувся інформаційно-просвітницький  семінар "Жінки, знайте свої 
права" ; 

23.02.2018р. спільно з начальником Ічнянського районного відділу ДРАЦС 
Смоляр О.І. проведено лекцію для учнів 9-11 класів Ічнянської ЗОШ № 1 на тему: 
«Профілактика злочинів в суспільстві»; 

27.02.2018р.  відбулася зустріч  із педагогічним колективом Понорівської 
ЗОШ I-II ступенів Талалаївського району; 

02.03.2018р. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
«Я_маю_право!» в приміщенні Досліднянського НВК " ЗНЗ-ДНЗ " прочитала  
лекцію для учнів старших класів. «Основні права та обов’язки неповнолітніх. 
Відповідальність за порушення законодавства України»; 

http://markozosh.com.ua/
http://markozosh.com.ua/
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text


20.03.2018р. – проведено захід у дошкільному навчальному закладі дитячого 
садочку "Барвінок" Бобровицького району; 

22.03.2018р.– проведено виступ у Ярославській загальноосвітній ЗОШ I-
IIIступенів Бобровицького району. Працівники розповіли дітям про кримінальну 
та адміністративну відповідальність, а також про поводження з працівниками 
поліції, та про викрадення дітей; 

28.03.2018р. у Борзнянському  державному сільськогосподарському 
технікумі проведена  лекція: «Що повинен знати підліток при спілкуванні з 
поліцією?»; 

29.03. 2018 р. зустріч  із педагогічним колективом Красноколядинської 
ЗОШ I-III ступенів Талалаївського району. 

12.04.2018р. проведена  лекція: «Права неповнолітніх» для учнів  
Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянський  району; 

25.04.2018р. проведена зустріч із  учнями Варвинської школи в приміщенні 
Варвинського районного центру зайнятості на тему: «Запитай у профі»; 

03.05.2018р. в рамках проекту  «Я маю право» організований «День 
відкритих дверей » для вихованців Ніжинського центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей Чернігівської облдержадміністрації; 

04.05.2018р.  відбулася робоча зустріч із учнями 8-х класів та директором 
Прилуцької  ЗОШ I-III ст. №9 Симоненко Наталією Петрівною. Тема: «Отримання 
паспорту у 14 років»; 

11.05.2018р.  проведена зустріч із учнями Озерянської  школи ЗОШ I-III 
ступенів Бобровицького району на тему «Новації у правилах перетину кордону 
дітьми», «Основна проблема, що виникає у підлітків, - це проблема взаємин з 
батьками»; 

23.05.2018р. проведена зустріч із учнями Бахмацької  ЗОШ 1-3 ст. №1 на 
тему: « Права та обов’язки дитини» спільно  із начальником Бахмацького відділу 
ДРАЦС Руденко Тетяною; 

24.05.2018р.  проведена зустріч  із 
учнями Рудьківської загальноосвітної школи 
І-ІІІ ступенів Бобровицької районної ради 
спільно із начальником відділу ДРАЦС 
Бутаковою О.М.  на тему «Особливості 
адміністративної відповідальності 
неповнолітніх», «За засіб самооборони за 
пазухою можна отримати строк: носіння 
електрошокерів, кишенькових ножів, 



бейсбольних біт, каскетів , газові балончики»; 

23.05. 2018р. проведена  виховна година із учнями 7-9 класів Липівської 
ЗОШ I-III ступенів на тему " Ти і поліція"; 

07.06.2018р.  проведена зустріч  із учнями Бобровицькій Гімназії  (Ігротека 
«Подорож до прав дітей») спільно з працівниками Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді; 

11.06.2018р. проведена зустріч із студентами  Прилуцької філії 
Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП); 

12.06.2018р. спільно з працівниками Бобровицького районного центру 
соціальних служб для сімей, дітей та молоді проведена  ігротеці «Знай свої 
права!» у Бобровицькій ЗОШ I-III ступенів №1; 

14.06.2018р.  участь засіданні круглого столу «Правові засади Конституції 
України» відбулося у приміщенні Прилуцької міської центральної  бібліотеки ім. 
Любові Забашти за участі представників бюро правової допомоги, державної 
виконавчої служби, поліції, відвідувачів бібліотеки та студентів агротехнічного 
коледжу;  

11.09.2018р. проведена  лекція   «Профілактика та подолання булінгу у 
школі» для учнів Кинашівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
Борзнянського району; 

22.11.18р. проведено правовий урок для учнів Журавської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Варвинського району на тему: «Попередження булінгу серед неповнолітніх та 
дітей»; 

16.11.2018р. проведена виховна година у Кобижчанський заклад загальної 
середньої освіти I-III ступенів Бобровицького р-ну. Тема виступу «Булінг» та 
«Відповідальності неповнолітніх»; 

26.11.2018р.  в межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»  
спільно із працівниками   центральної бібліотечної системи  зустрілася із учнями 
1 курсу історичного класу Ніжинського міського  ліцею при НДУ ім.. Миколи 
Гоголя; 



 
05.12.2018р. проведено тематичне заняття для учнів 9-10 класів Бахмацької 

ЗОШ №4 у приміщенні  центральної районної бібліотеки  на тему « Права та 
обов’язки дітей. Булінг у школі»; 

07.12.2018р. проведено лекцію для учнів 9-11 класів Ічнянської ЗОШ  № 3 
на тему: «Стоп Булінг»; 

10.12.2018р.  з нагоди відзначення 70 річниці проголошення Загальної 
декларації прав людини проведена  виховна година для учнів  4-5 класів  
Ніжинської  загальноосвітньої школи I-III ступенів№6; 

10.12.2018р. відбулася робоча зустріч із колективом та студентами  
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка за участі 
представників  відділів державної реєстрації актів цивільного стану, 
уповноважених органів з питань пробації на тему: «Конвенція ООН про права 
дитини»; 

14.12.2018р. проведений правопросвітницький захід «Право дитини понад 
усе!»  для учнів 9 класу Бахмацької ЗОШ № 1; 

11.12.2018р. правовий урок "Дитино, знай свої права!" для учнів 6-7 класів 
Бобровицької загальноосвітньої школи № 2; 

12.12.2018р. проведена виховна година«Права та обов’язки дітей», 
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх» для молоді Макарівського закладу 
загальної середньої освіти I-II ступенів Бобровицької міської ради; 

12.12.2018р. спільно із фахівцями Борзнянського районного відділу ДВС 
ГТУЮ проведена зустріч з учнями 8-9 класів гімназії ім. П.Куліша ; 

12.12.2018р проведено  тематичні  зустрічі  з учнями  Горобіївської 
загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів Срібнянського району; 

11.12.2018р.  проведено виховну годину на тему «Знай свої права» для учнів 
8-10 класів Іржавецької НВК ДНЗНосівського району; 

11.12.2018р. проведено вікторину «Знай свої права» для учнів 6-9  класів 
Козарицької ЗОШ» Носівського району; 

http://college.tim.ua/koledg/dokumenty/ustanovch-dokumenty/statut-pryluckogo-guman-tarno-pedagog-chnogo-koledzhu-m-ja-franka.html
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12.12.2018р. проведено виховну годину на тему «Знай свої права» та 
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх» для учнів 9-10 класів Носівської 
районної гімназії; 

12.12.2018р.  проведено вікторину «Знай свої права» для учнів 7-9  класів 
Носівськї ЗОШ I-II ступенів №1; 

13.12.2018р.  проведено виховну годину на тему «Знай свої права» та 
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх» для учнів6-10 
класівДосліднянської НВК ДНЗНосівського району.; 

14.12.2018р.  проведено лекцію для учнів Державного професійно-
технічного навчального закладу «Ічнянський професійний аграрний ліцей» на 
тему: «Знай свої права»  . 

  

 З метою  проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ 
спільно із бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ  провели 4 
заходи: 

15.03.2018р. на сесії Варвинської районної ради заслуховували звіт 
виконанню Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 
населенню Варвинського району на 2016 – 2017 роки  за підсумками роботи 
Ніжинського МЦ та Варвинського правової допомоги; 

23.05. 2018р. участь у засіданні круглого столу «Соціальний супровід  при 
працевлаштуванні  безробітних за підходом кейс-мененджмент» за участі  
представників Прилуцького міськрайонного центру зайнятості, управлінь праці та 
соціального захисту населення, Пенсійного фонду, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, поліції та інших установ  та організацій; 

04.09.2018р. начальник Срібнянського бюро Дмитро Вовчук  взяв участь у 
роботі спостережної комісії, що відбулося у Срібнянській райдержадміністрації;             
10.10.2018 р. відбулася семінар-нарада сільських, селищного голів та секретарів 
виконавчих комітетів селищної, сільських рад Талалаївського р-ну щодо 
дотримання прав та свобод мешканців громади , а також обговорення проекту 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу”. 

З метою поширення інформації серед населення про систему БПД 
працівники бюро систематично проводять  «вуличне» інформування , а саме , 88 
заходів, де поширюються  роздаткові матеріали та відбувається спілкування із 
громадянами: 

 03.01.2018р. проведено вуличне інформування громадян Носівського 
району; 



04.01. 2018 р.  проведено вуличне інформування для населення смт 
Талалаївки; 

09.01.2018 р. та 12.01.2018 року проведено вуличне інформування громадян 
м.Бахмач; 

 
12.01.2018 року проведені вуличне інформування Леляківсько-

старостинського округу Варвинського району; 

10.01.2018р.проведено вуличне інформування громадян Носівського 
району; 

23.01.2018р.проведено вуличне інформування села Красне Бахмацького 
району; 

23.01.2018р. проведено  вуличне інформування жителів села Комарівка 
Борзнянського району; 

29.01.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 

30.01.2018р проведено вуличне інформування жителів Липівської громади 
Талалаївського району; 

15.02.2018р. Варвинського  бюро правової допомоги розмістили 
інформаційний куточок у  центральній районній аптеці. 

15.02.2018р. проведено вуличне інформування для населення 
смт.Талалаївки. 

01.03.2018р.  проведено вуличне інформування Борзна; 

28.03.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 

27.02.2018р. провели вуличне інформування громадян в селі Підгайне та 
Лукашівка Носівського району. 

06.03.2018р. здійснено вуличне інформування для населення 
смт.Талалаївки; 

02.03.2018. провели вуличне інформування громадян в селі Дослідне 
Носівського району; 



14.03.2018 р. провели вуличне інформування громадян в селі Селище 
Носівського району; 

16.03.2018 р. та 22.03.2018 р. провела вуличне інформування громадян в 
селах Лихачів, Софіївка, Рівчак-Степанівка Носівського району. 

29.03.2018р. проведено «вуличне інформування» серед жителів села Голінка 
Бахмацького району. 

29.03. 2018 р. здійснено вуличне інформування для населення смт 
Талалаївки; 

23.03.2018 р. проведено  вуличне інформування громадян в селі Мрин 
Носівського району. 

05.04.2018р. вуличне інформування для 
населення смт Талалаївки; 

11.04.2018р.  вуличне інформування 
громадян в м. Носівка; 

12.04 2018р.  вуличне інформування жителів 
м Ічня; 

23.04.2018р. вуличне інформування громадян 
в селах Носівського району: с. Ясна Зірка,с. 
Степові Хутори,с. Коломійцівка,с. Калинівка; 

03.05.2018р. вуличне інформування 
населення смт Талалаївки; 

03.05.2018 р. вуличне інформування населення м.Бобровиці; 

 02.05.2018 р. вуличне інформування жителів м Ічня; 

10.05.2018р.  вуличне інформування  жителів села Голінка Бахмацького 
району; 

07.05.2018р.  вуличне інформування громадян в селах Носівського району : 
с. Степове,с. Софіївка,с. Макіївка; 

15.05.2018р. вуличне інформування жителів смт. Варва спільно з 
працівниками ДВС та ДРАЦС; 

17.05.2018р. Ніжинський  місцевий центр з надання БВПД  взяв участь у 
флешмобі до Всесвітнього  Дня вишиванки; 

19.05.2018р.  участь у міському заході з нагоди відзначення Дня Європи в 
Україні у м. Ніжині; 

31.05.2018р.  вуличне інформування громадян в місті Носівка; 



01.06.2018р. вуличне інформування жителів села Тиниця Бахмацького 
району; 

01.06.2018р.  участь у міському заході з нагоди відзначення Дня захисту 
дітей у м.Ніжині; 

01.06.2018р. участь у міському заході з нагоди відзначення Дня захисту 
дітей у смт. Срібне; 

01.06.2018р. участь у міському заході з нагоди відзначення Дня захисту 
дітей у м. Бобровиця;.  

06.06.2018р. вуличне інформування громадян в м. Носівка. 

12.06.2018р. вуличне інформування громадян в м. Носівка; 

19.06. 2018р. вуличне інформування населення смт Талалаївки. 

21.06.2018р. вуличне інформування громадян в  с. Лихачів та Селище 
Носівського району; 

26.06.2018р. вуличне інформування із мешканцями на вулицях с. Чернецьке 
Талалаївського р-ну; 

27.06.2018р. вуличне інформування жителів м Ічня. 

04.07.2018р. проведено вуличне інформування мешканців м. Борзна; 

12.07.2018р. проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач; 

10.07.2018р. участь у виставці  присвяченій 100-річчю боротьби Української 
революції 1917-1921 рр., яка була проведена у Талалаївському краєзнавчому 
музеї; 

08.07.2018р. запрошення на день села у с. Сухиня Бобровицького району, де 
жителів ознайомили з роботою бюро; 

10.07.2018р. проведено вуличне інформування жителів с. Гмирянка 
Ічнянського р-ну; 

10.07.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 

18.07.2018р. проведено вуличне інформування жителів міста Бобровиці; 

20.07.2018р. вуличне інформування громадян в  с. Ясна Зірка Носівського р-
ну; 

26.07.2018р. спільно з працівниками Варвинської ДВС проведено вуличне 
інформування жителів смт. Варва; 

23.07.2018р. проведено вуличне інформування жителів м. Бахмач ; 

24.07.2018р. проведено вуличне інформування жителів м. Бобровиці; 

20.08.2018 р.  проведено вуличне інформування жителів м. Бахмач; 



21.08.2018р. здійснено вуличне інформування громадян с. Харкове 
Талалаївського району; 

23.08.2018р. проведено вуличне інформування та участь в урочистих 
заходах до Дня Незалежності у м. Носівка; 

28.08.2018р. проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач; 

12.09.2018р. проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач; 

13.09.2018р.провели вуличне інформування громадян в  с. Козари, с.Мрин 
Носівського р-ну; 

20.09.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 

17.09.2018р.  участь у міських заходах у м. Срібному  до 75-у ювілейну 
річницю вигнання нацистських окупантів з території Срібнянщини. 

20.09.2018р. вуличне інформування громадян в  Носівського р-ну; 

24.09.2018 проведено вуличне інформування громадян м. Бахмача; 

27.09.2018р. провели вуличне інформування громадян в  м. Носівка; 

26.09.2018р. вуличне інформування с. Березівка Талалаївського району; 

28.09.2018р. участь у міських заходах у м. Срібному (Воздвиженський 
ярмарок);    01.10.2018 р. проведено вуличне інформування громадян міста 
Бахмача; 

18.10. 2018 року проведено вуличне інформування для мешканців м. Ічня; 

17.10.2018  проведено спільне вуличне інформування  з працівниками 
Носівського районного відділі ДВС; 

17.10.2018 р. проведено вуличне інформування у селі Підгайне та 
Лукашівка Носівського р-ну; 

18.10.2018 р.вулична акція «Хода за свободу» з нагоди Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми в м. Носівка; 

24.10.2018р. проведено вуличне інформування жителів с. Болотниця 
Талалаївського р-ну; 

31.10.2018 р.  проведено «вуличне інформування»  жителів с.Зеленівка 
Бахмацького р-ну; 

01.11.2018 р.  проведено «вуличне інформування»  жителів с.Фастовці. 
Бахмацького р-ну; 

07.11.2018р.  проведено «вуличне інформування»  жителів сіл Піски, 
Красилівка та Варварівка  Бахмацького району; 

05.11.2018 р вуличне інформування мешканців Бобровицького району; 



13.11.2018р. проведено вуличне інформування жителів с. Гмирянка 
Ічнянського р-ну; 

15.11.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 

22.11.2018 р. проведено «вуличне інформування»  жителів сіл Варварівка, 
Курінь Бахмацького району; 

21.11.2018р. здійснено вуличне інформування для населення смт. 
Талалаївки.; 

  30.11.2018р. проведено «вуличне інформування»  жителів села Бахмач; 

07.12.2018р. проведено «вуличне інформування»  жителів міста Бахмач; 

30.12.2018р. провела вуличне інформування  на вулицях с. Українське 
Талалаївського р-ну; 

27.12.2018р. вуличне інформування громадян с. Корінецьке Талалаївського 
району. 

  

 З метою проведення інформаційних заходів в управліннях праці та 
соціального захисту населення було проведено 10 заходів: 

11.01.2018р. головний спеціаліст Бобровицького бюро правової допомоги 
Аня Улезько зустрілася із колективом  Бобровицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де розповіла про новели у 
законодавстві України. 

04.04.2018р. проведено робочу зустріч із начальником Управління праці та 
соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації 
Петрик Мариною Петрівною на тему: «Субсидія по новому»; 

10.05.2018р. проведено робочу зустріч із начальником відділу з питань 
трудових відносин Управлінням соціального захисту населення Прилуцької 
районної державної адміністрації Сурай О. В. на тему «Допомога одиноким 
матерям»; 



01.06. 2018р. проведено зустріч із працівниками  Управлінням праці та 
соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації на 
тему «Новий порядок отримання субсидії». 

04.07.2018р. відбулася зустріч із колективом Управління праці та 
соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації на 
тему «Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію»; 

 

04.07.2018р.  проведено семінар-нараду із працівниками відділу 
Соціального захисту населення Носівської райдержадміністрації; 

18.09.2018 року з метою розвитку мережі партнерів та налагодження 
співпраці відбулася робоча зустріч із працівниками Управління соціального 
захисту населення Носівської райдержадміністрації. 

25.09.2018р. зустріч із працівниками Управління праці та соціального 
захисту населення Прилуцької міської ради на тему «Соціальні виплати 
внутрішньо переміщеним особам, та заходи їх збереження». 

   24.10. 2018 року проведена зустріч із працівниками  Управління праці та 
соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації на 
тему: «Зняття з  місця реєстрації»; 

  18.12.2018р. проведено нараду  для працівників Управління соціального 
захисту населення у Бобровицькому районі. Тема виступу «Я маю право», 
«Порядок приватизації земельної ділянки»; 

  

Окрім того, з  метою проведення інформаційних заходів в управліннях 
пенсійного фонду працівники Ніжинського МЦ провели 5 заходи: 

21.02. 2018р. участь у засіданні круглого столу з питань соціального захисту 
сімей, в яких є діти , молодь, батьки, та/або інші особи з інвалідністю за участі 



представників управліннях пенсійного фонду, управліннях праці та соціального 
захисту населення , а також громадських організацій; 

27.04.2018р. проведена зустріч  із заступником начальника Прилуцького 
об’єднаного управління пенсійного фонду у Чернігівській області Бондаренко 
В.П. щодо подальшої співпраці в межах проекту «Я маю право!»; 

15.06.2018р.  проведена  зустріч із працівниками Управління   Пенсійного 
фонду України в Бобровицькому районі на тему «Щорічні відпустки, порядок і 
умови їх надання». 

30.07.2018р. проведена зустріч із спеціалістами Прилуцького об’єднаного 
управління пенсійного фонду у Чернігівській області на тему: «Пенсійна реформа 
2018 р.»; 

28.12.2018р. провели робочу зустріч із спеціалістами Срібнянського 
об’єднаного управління пенсійного фонду у Чернігівській області на тему: 
«Пенсійна реформа 2018 р.». 

  

Окрім того, з метою розвитку мережі партнерів  працівники Ніжинського 
МЦ  взяли участь у проведенні інформаційних заходів в закладах Державної 
служби зайнятості: 

24.05.2018р. проведено  захід  для учнів 9-х класів на тему  «Кримінальна та 
адміністративна відповідальність» спільно із  Бобровицьким районним центром 
зайнятості та відділом ДРАЦС. 

29.11.2018р. в Борзнянській районній філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості відбувся тематичний семінар в рамках проведення Всеукраїнської акції 
«16 днів проти насильства» та напередодні Міжнародного дня людей з 
інвалідністю для безробітних осіб, які перебувають на обліку. 

Невід’єдмною частиною роботи системи БПД є проведення інформаційних 
заходів в  лікувальних закладах, за звітний період у лікувальних закладах 
відбулися  6 заходів: 

  

18.06.2018р. в рамках загальнонаціонального проекту  «Я маю право!»   
проведений інформаційно-роз’яснювальний захід  «Я і поліція: знай свої права!» 
для вихованців  Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей  
Чернігівської обладміністрації; 

26.06.2018р. працівник Талалаївського бюро правової допомоги відвідала 
табірну зміну комунальної бюджетної установи «Дитячий заклад оздоровлення та 
відпочинку «Веселка» (с. Чернецьке); 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFtZ2CzebbAhUHkSwKHYdIBBkQFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ua%2Fm%2Fstr_6906&usg=AOvVaw0QviXsOESCZ1m9NDm5twQ7
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFtZ2CzebbAhUHkSwKHYdIBBkQFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ua%2Fm%2Fstr_6906&usg=AOvVaw0QviXsOESCZ1m9NDm5twQ7


03.08.2018р. зустріч із працівниками та пацієнтами кардіологічного 
відділення Прилуцької міської центральної лікарні на тему: «Медична реформа: 
чого чекати пацієнтам та лікарям?»; 

13.09.2018р. зустріч із працівниками дитячого відділення Талалаївської 
центральної районної лікарні; 

18.09.2018р. зустріч із працівниками приймального відділення Бобровицької 
центральної районної лікарні на тему: «Як приватизувати землю під будинком»; 

 08.11.2018р. відбулася зустріч із працівниками реєстраційного відділення 
Талалаївської центральної районної лікарні. 

  

 Одним із пріоритетних напрямків роботи системи БПД є проведення 
інформаційних заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх 
людей, відбулося 3 заходи: 

08.02.2018р. проведено виступ 
Бобровицькому територіальному центрі 
соціального обслуговування. Тема виступу 
«Українські фермери в 2018 році отримають 
гривневі кредити за низькою ставкою на 
розвиток бізнесу», «Зростання цін на газ в 
Україні може зрости на 62%», «Зміни до 
Порядку надання пільг інвалідам, членам їх 
сімей, законним представникам інвалідів, 
підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та 
сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання 
транспортних засобів»; 

13.03.2018р.  здійснено виступ у Бобровицькому територіальному центрі. 
Тема виступу «Як приватизувати квартиру?». 

24.10.2018р. проведена зустріч  із підопічними  Болотницького 
стаціонарному відділенні Талалаївського р-ну для постійного проживання 
одиноких громадян територіального центру соціального обслуговування 
пенсіонерів  щодо можливості отримання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги. 

   З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, 
на офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про 
роботу центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. 
Так, за звітний період 2018 року розміщено 180 публікації: веб-сайти організацій - 
65; самостійні електронні ЗМІ – 35; друковані ЗМІ - 12; радіо- 8 (в ефірі 
радіоорганізації «Варвинське районне радіомовлення» звучали теми: «Жертви 



насильства в сім’ї та діти отримала більше можливостей доступу до безоплатної 
правової допомоги»; (17.01.2018 р.);  «Зміни в законодавстві України по 
встановленню та стягненню аліментів» (13.02.2018р.); «Отримання статусу 
інваліда війни» (11.04.2018р.); «Адміністративна та кримінальна відповідальність 
за ухилення від сплати аліментів» (11.07.2018р., «Зміни у призначенні житлової 
субсидії» (19.07.2018р.); «Умови надання безоплатної правової допомоги жителям 
Варвинщини» (07.11.2018р.) ,  «Порядок та умови зняття з реєстрації місця 
проживання» (20.11.2018р.);  26.01.2017р. виступ на радіо «Борзна ФМ» в ефірі 
радіомовлення прозвучала тема:«Жертви насильства та діти отримали більше 
можливостей доступу до безоплатної правової допомоги». ТВ – 1 сюжет на  ТК  
Прилуки  (17.08.2018р.) https://www.youtube.com/watch?v=in3UGRyNit8). 

  
Окрім того, з 15.02.2018 року на сайті Варвинської райдержадміністрації 

розміщено банер «БПД». При проходженні через який розмішені статті та зміни 
до законодавства, оформлені в кольорових листівках. (посилання: 
http://varadm.cg.gov.ua/). А 10.09.2018року  за посиланням  
http://varadm.cg.gov.ua/index.php?id=23657&tp=2&pg= розміщені  відеоматеріали 
створені за підтримки проекту « Доступна та якісна правова допомога в Україні. 

 
  
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, 

забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів 
мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

  

Відповідно до Плану Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській  області на 
I  три  квартал 2018 року одним із завдань 
Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги є 
розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги шляхом забезпечення діяльності 
дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 148 мобільних консультаційних пунктів, 30 дистанційних 
консультаційних пунктів у першому кварталі, 32 у другому, 30 у третьому та 37 у 
четвертому кварталах поточного року. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів надійшло 290 
звернення,  надано 290 роз’яснення правового характеру. Основними питаннями, 

http://varadm.cg.gov.ua/
http://varadm.cg.gov.ua/
http://varadm.cg.gov.ua/
http://varadm.cg.gov.ua/index.php?id=23657&tp=2&pg
http://varadm.cg.gov.ua/index.php?id=23657&tp=2&pg
http://varadm.cg.gov.ua/index.php?id=23657&tp=2&pg


з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціального 
забезпечення, сімейні, спадкові, житлові та інші питання. 

Також забезпечено роботу понад 30 дистанційних консультаційних пунктів 
у с. Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. 
Бобровиця, м. Борзні, смт. Талалаївка, м. Прилуки, м. Бобровиця, смт. Варва, смт. 
Куликівка та м.Бахмач. 

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було 
прийнято 535 звернення,  надано 524 роз’яснення правового характеру та 
прийнято 11 звернень за безоплатною вторинною правовою допомогою. 
Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були 
питання соціального забезпечення, земельні, спадкові та житлові. 

З метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для літніх 
людей працівниками центру та бюро правової 
допомоги забезпечено діяльність мобільних 
консультаційних пунктів на базі 
Територіального центру соціального 
обслуговування у м. Бобровиця, Талалаївського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), 
Територіального центру обслуговування 
(надання соціальних послуг)Прилуцької РДА 
та Борзнянського стаціонарного відділення для 
тимчасового або постійного проживання 
одиноких пенсіонерів та інвалідів де було проінформовано про систему 
безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, про основні положення 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу», про діяльність Ніжинського 
місцевого центру та порядок роботи зі зверненнями громадян, а також розміщені 
інформаційні буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням 
контактного телефону та адреси розміщення місцевого центру та бюро правової 
допомоги, надано відповіді на питання, осіб, що зверталися до даних 
консультаційних пунктів. Більшість питань стосувалася спадкового права та 
соціального забезпечення. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-
сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів забезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно з представниками служби у справах дітей Борзнянської  районної 
державної адміністрації, сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Варвинської 



РДА, Прилуцький районний центр соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді 
Прилуцької районної державної адміністрації. 

З метою розширення доступу до БПД також було забезпечено роботу 
мобільних та дистанційних консультаційних пунктів в управліннях праці та 
соціального захисту населення, управліннях пенсійного фонду, відділеннях 
Укрпошти, судах, в сільських, міських та селищних радах, у службах пробації, 
бібліотеках та центрах зайнятості. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 
внутрішньо переміщених осіб був організований мобільний консультаційний 
пункт у Бобровицькому районному центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та 
молоді Бобровицької районної державної адміністрації, де особам, що зверталися 
були надані правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 
учасників бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу дистанційного 
консультаційного пункту в громадській організації Бахмацькому районному 
військовому комісаріаті, Срібнянському ОМВК та Прилуцько-Варвинському 
об`єднаному міському військовому комісаріаті. 

Періодично проводиться «вуличне» інформування громадян щодо 
функціонування Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро правової допомоги, роз’яснюється поняття 
безоплатної вторинної правової допомоги, суб’єкти права на безоплатну вторинну 
правову допомогу, порядок подання та порядок розгляду звернень про надання 
такої допомоги. 

 
  
Завдання 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД 
  

З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час 
роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму 
адвокатів, центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий 
потенціал адвокатів як висококваліфікованих спеціалістів права. 

Так, 25 січня 2018 року з адвокатами  що надають правову допомогу у 
межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 
Самойленком М.Д., Ткаченко Н.М., Кухта В.Б., 09 лютого 2018 року Биковець 
В.М., Котенок А.П., 30 березня 2018 року Биковець В.В., Дорошенко Г.М., Сербін 
В.М., 23 жовтня 2018 року Ткаченко Н.М., Нечай В.І., 01 листопада 2018 року 
Калина А.М., Самойленко М.Д., 12 грудня 2018 року Котенок А.П., Биковець В.В. 



проведено на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги робочі зустрічі у ході якихбули обговорені наступні питання 
проведено на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги робочі зустрічі у ході яких були обговорені наступні питання: 

-           проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а 
саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами. 

-           приклади успішних практик адвокатів; 

-         строки подання актів надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

-         зміни до постанови КМУ від 17.09.2014 року від 23.07.2018 року щодо 
змін до додатків  актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

  

 Крім того, у ході зустрічей, адвокатам нагадали про своєчасність та 
необхідність здачі звітів у кінці року. 

Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 
між місцевим центром та адвокатами. 

Одним із завдань центру є здійснення інтерв’ювання клієнтів місцевого 
центру щодо якості отриманих послуг. 

Попри певні труднощі з інтерв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що 
інтерв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого 
відмовляються від проходження опитування), лише троє з них згодилися на 
опитування. Основним недоліком, на який вказали клієнти – це велика зайнятість 
адвокатів, залучення більшої кількості адвокатів для надання безоплатної 
правової допомоги у цивільному процесі. Крім того, клієнти поскаржились на 
довготривалий судовий процес. У цілому вони позитивно відзивалися про роботу 
центру та адвокатів, що надавали їм правову допомогу. 

З метою підготовки інформацій щодо кращих практик захисту та типових 
звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (05.02.2018, 13.03.2018 та 03.04.2018), 
центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну 
правову допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових 
звернень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.       

Протягом I кварталу 2018 року до Регіонального центру повідомлялося про 
3 позитивних практики захисту у цивільних та кримінальних провадженнях. Так, 
адвокат Дорошенко Г. М., представляв інтереси  у суді щодо адміністративного 
правопорушення передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП. За результатами розгляду 



адміністративного провадження, судом було закрито справу за відсутністю складу 
адміністративного правопорушення. 

Крім того,адвокат Бойчук В.М., представляла інтереси клієнта з приводу 
повернення грошових коштів які були надані на купівлю будинку. 

Дослідивши наявні у справі документи, з’ясувавши всі фактичні обставини 
справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги,  суд позовні вимоги клієнта центру 
та його представника підтримали у повному обсязі та позов задовольнили. 

Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у трудових, спадкових, 
земельних та сімейних спорах, справах окремого провадження. 

   
 
 Завдання 1.6  Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
  

1. З метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, 
працівниками відділів бюро правової допомоги 
організовано надання правової допомоги 13 
особам, а саме: 

-  Хоменко Ганна Яковлівна, яка 
звернулася до консультантів Варвинського бюро стосовно порядку внесення 
виправлення описки у рішення суду а також порядок звернення до Ніжинського 
МЦ та перелік суб’єктів права на БВПД; 

-  Хоружий Борис Вікторович та Хоружа Інна Іванівна (проживають у 
Бахмацькому районі) –  надано консультації стосовно стягнення заборгованості з 
орендної плати за паї; 

-  Макаренко Катерина Дмитрівна (Бахмацький район) – надано 
роз’яснення, щодо порядку розірвання договору оренди житлового приміщення; 

-  Михалик Адам Петрович (Ічнянський район) 
надано консультацію з приводу відповідальності за 
нанесення тілесних ушкоджень,а також порядок звернення 
до Ніжинського МЦ та перелік суб’єктів права на БВПД; 

-  Кращенко Парасковія Григорівна (проживає у 
Бахмацькому районі) –  надано консультації стосовно 
невиплати пенсії поштовим відділенням та Бахмацьким 
об’єднаним управлінням ПФУ протягом двох місяців; 



-  Марченко Галина Іванівна (Бахмацький район) – надано роз’яснення, 
щодо надання разової матеріальної допомоги інваліду; 

-  Овчаренко Валентина Володимирівна, інвалід 1 групи, (м.Прилуки) 
надано консультацію з приводу позбавлення особи права користування жилим 
приміщенням та роз’яснено порядок надання субсидії. За результатами зустрічі 
особа написала два звернення для отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

-  Кирей Галина Іванівна, інвалід 1 групи, (м.Бахмач) надано роз’яснення, 
щодо стягнення безпідставно набутих коштів та моральної шкоди, також 
роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги; 

-  Іванченко Ольга Василівна, особа похилого віку, (м.Прилуки) надано 
консультацію з приводу отримання субсидії та позбавлення права користуванням 
жилим приміщенням особу без її згоди.; 

-  Овчаренко Валентина Володимирівна, інвалід 1 групи, надано роз’яснення 
з приводу позбавлення права користуванням жилим приміщенням члена родини 
та роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги; 

-  Вороніна Ольга Василівна, інвалід 1 групи по зору, надано допомогу у 
написанні лист-запит до УПСЗН у м.Прилуки стосовно порядку отримання 
субсидії 

-  Виблова Тетяна Олександрівна, інвалід 1 групи, (смт.Дмитрівка) надано 
роз’яснення та прийнято звернення для отримання вторинної правової допомоги 
стосовно розірвання шлюбу. 

  
Завдання 1.7  Визначення правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації населення 
  
З метою визначення правових потреб територіальних громад, органів 

територіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ 
та формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського 
місцевого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення 
правових питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової 
допомоги за період з 01.01.2018 по 30.09.2018 року. За результатами аналізу 
звернень громадян сформована карта правових потреб територіальної юрисдикції 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Інформація  розміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

  
  



[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД. 

Заходи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

 

Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань 
адвокатів та працівників центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх 
роботи 

  

29 березня 2018 року у Регіональному центрі проведено навчальний семінар 
для адвокатів, які пройшли 9-ий конкурс з відбору адвокатів та співпрацюють з 
системою безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час заходу для присутніх було роз’яснено положення Методики 
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, обговорено питання видачі та виконання доручень, 
оформлення звітних документів за дорученнями з наданням БВПД. 

 

 
 
 

Проведення заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 

кваліфікації (навчання, дистанційне онлайн навчання, семінари, тренінги) 
для персоналу центрів, адвокатів та партнерських інституції. 

13 лютого 2018 року в м. Чернігів проведено тренінг для працівників 
місцевих центрів та їх структурних підрозділів на тему: «Вирішення актуальних 
правових проблем вразливих верст населення в місцевих громадах». 

 



 

 
 
 

04 квітня 2018 року в 
Академії Державної пенітенціарної 
служби був проведений круглий 
стіл «Комунікативна 
компетентність: сутність та шляхи 
її формування» за участю наукових 
та науково-педагогічних 
працівників Академії, 
співробітників центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 
допомоги та адвокатів м. 
Чернігова. 

 



24 квітня 2018 року працівники центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області та адвокати Чернігова взяли участь у 
засіданні за «круглим столом» на тему: «Стресостійкість та методи її 
формування» 

 
23 листопада 2018 року у м. Чернігів відбувся круглий стіл з тренінговими 

вправами «Психологія спілкування: сучасні теорії та практики ведення 
переговорів» зі співробітниками центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

12 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права заступник 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Олеся Пирковська взяла учать у фаховій 
зустрічі: «Реалізація конституційного права на захист», що проходила в Академіі 
державної пенітенціарної служби. 

 

Проведення заходів з вивчення потреб у послугах міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ та формування переліку потенційних організацій-
партнерів для них (університети, громадські організації, благодійні фонди, 
експерти, лідери громадської думки тощо) 

  

23 березня 2018 року  начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Ірина Бондаренко та начальник відділу 
підтримки та розвитку інфраструктури Регіонального центру Денис Бокач 
провели навчання для працівників місцевих центрів щодо коректного планування 
та звітування у роботі. 



 

 

 
19 листопада 2018 року представники регіонального центру провели нараду 

з колективом Ніжинського МЦ, під час якої розглянули ряд нагальних робочих 
питань. Зокрема, серед найважливіших – зосередили увагу на складанні звітності 
за поточний рік та плануванні діяльності на 2019 рік. 



Акцентували увагу на важливості дотриманні порядку розгляду звернень 
громадян, здійсненні представництва інтересів заявників працівниками місцевого 
центру. 

Начальник відділу комунікації та забезпечення доступу до публічної 
інформації Вероніка Рибак взяла участь у зустрічі фахівців комунікації 
регіональних центрів, представників інтеграторів місцевих центрів з надання 
БВПД та міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ, який відбувається 
за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні». 

Обговорювали правопросвітництво та роботу з соціальними медіа, 
написання новин та успішних історій, взаємодії зі ЗМІ. 

 
10 серпня 2018 року директор Регіонального центру мала нагоду покращити 

знання з публічної комунікації та інформування громадян про можливості, які 
надає система безоплатної правової допомоги. Під час тренінгів кожен директор 
РЦ презентував досягнення у сфері комунікації на регіональному рівні, розповів, 
як змінилась інформаційна робота з приходом комунікаторів та які на сьогодні 
існують виклики у сфері комунікації. 



 
 

У період з 10 липня по 13 липня 2018 року у м. Тбілісі, Грузія відбувся 
міжнародний тренінг для тренерів «Advanced Inclusion for lawyers (EASO 
module)». Європейський офіс підтримки з питань притулку (European Asylum 
Support Office, EASO), тісно співпрацює з УВКБ ООН по навчальним програмам, 
тому даний тренінг проводиться за підтримки УВКБ ООН в рамках проекту 
«Ініціатива покращення якості систем притулку в країнах Східної Європи» 
(Quality Initiative for the Eastern Europe (QIEE) Project). 

Участь у заході взяли юристи та адвокати із таких країн як, зокрема, 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія та Україна. На тренінгу 
Україну представила Олеся Пирковська – заступник директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області. 

 



 
22 листопада 2018 року директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірина 
Протченко та директор Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 
Володимир Бобруйко підписали Меморандум про співпрацю з комунальним 
підприємством «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради в особі 
начальника Віталія Хрустицького. 

 
26 жовтня 2018 року заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олеся 
Пирковська взяла участь у семінарі-практикумі для суддів «Статус біженця та 
додатковий захист: законодавство та судова практика». 

 

 

Внесення пропозицій до проекту календаря заходів на базі платформи з 



урахуванням потреб у підвищенні кваліфікації, організації круглих столів, 
семінарів, тренінгів тощо. 

22 березня 2018 року  були надіслані пропозиції до Координаційного центру 
щодо можливих тем навчань для бухгалтерів РЦ, МЦ та спеціалістів відділів 
фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку.  

 

 Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку 
для наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid».                                                                

З метою обміном досвідом та формування кращих практик консультування 
клієнтів системи БПД, заступником директора центру Олесею Пирковською 
складено та розміщено правові консультацій на теми: 

1)   Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення  

2)   Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого 

Наповненні консультації оновлюються через довідково-інформаційну платформу 
правових консультацій «WikiLegaLAid». 
 

Заходи Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 
та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД 
       Чернігівським МЦ підготовлені консультації до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» для подальшого розміщення в 
довідково-інформаційній платформі з питань: 

1.Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного 
кадастру 

2. Визнання договору довічного утримання недійсним 
3. Правила обміну жилих приміщень 
4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення 
5.Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Постійно здійснюється моніторинг працівниками Чернігівського МЦ з 

розміщених правових консультацій з питань: 
 -здійснення торгівлі з лотка на території ринку; 
- правила паркування транспортних засобів; 
- право на пільговий проїзд в громадському; 



- особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

- договір перевезення пасажира та багажу; 
- порядок виїзду дитини за кордон; 
- права внутрішньо-переміщеної особи та її обов’язки, - постійно 

підтримується в актуальному стані. 
 

Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 

місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 

 
Протягом кварталу проведено ряд заходів з метою розвитку компетенцій, 

навиків та підвищення кваліфікації для працівників центру та бюро: 
 26 січня 2018 року участь у школі-тренінг для учасників АТО та членів їх 

сімей, волонтерів, громадських активістів на тему «Основні аспекти подолання 
юридичних та психологічних проблем учасників АТО на рівні громади». 

 
13 лютого 2018 року участь у тренінгах на тему «Вирішення актуальних 

правових проблем вразливих верств населення в місцевих громадах» та 
«Стандарти якості надання БВПД у цивільному, адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі».   

15 лютого 2018 року директор Менського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Анатолій Єрмоленко провів навчання 
для працівників Центру та Бюро на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів». 



 
23 березня працівник Менського МЦ з надання БВПД взяла участь у 

навчанні  щодо коректного планування та звітування у роботі. 
 

Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

 Працівниками Менського місцевого центру складені та розміщені правові 
консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

- Особливості укладення договорів банківського вкладу (в тому числі 
відшкодування коштів за вкладом  у випадку ліквідації банків). 

- Порядок і черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб. 

- Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій. 
- Організація проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними. 
- Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операцій. 
- Вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної 

дієздатності 
- Запобігання та протидія домашньому насильству. 

Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, 
редагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених 
місцевим центром правових консультацій. 

 
 
 

 
 

Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 



Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 
місцевих центрів (відділи БППД, представництва, право просвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 

  
З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації  для 

виконання функції представництва в суді, 31 січня 2018р., 05 липня 2018р., 20 
вересня 2018р. та 13 грудня 2018 року було проведено навчання для працівників 
місцевого центру та відділів Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, 
Варвинського, Ічнянського, Прилуцького, Носівського, Талалаївського та 
Срібнянського бюро  у приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання 
БВПД  проведено навчання.  Метою заходів було покращення якості надання 
послуг, підвищення кваліфікації працівників для виконання функції 
представництва. 

Під час навчання  працівники бюро  обговорили  проблемні питання, які 
виникають під час виконання функції  представництва: порядок складання 
позовних заяв, типові помилки при складанні процесуальних документів, ведення 
поточної документації.  

 
 

Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

 
 Працівниками Ніжинського місцевого центру складені та розміщені правові 

консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

- Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну 
модель та промисловий зразок; 

- Правила розміщення вигрібної ями (вигребу); 
- Створення фермерського господарства; 
- Виконання рішень Європейського суду з прав людини; 
- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 
- Допомога на дітей одиноким матерям; 
- Соціальні гарантії працівників бібліотек 
- Порядок отримання статусу інваліда війни; 
- Особливості об'єднання декількох нотаріальних проваджень у єдиний 

процес або їх роз'єднання 
  
Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, 

редагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених 
місцевим центром правових консультацій. 



  
 
[1.3.] Децентралізація  системи БПД. 
 

Заходи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

 
Здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку взаємодії 
Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу 
      З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 
взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період 
була сформована мережа на 2018 рік розпорядників бюджетних коштів 
Регіонального центру та підпорядкованих місцевих центрів за програмами 
фінансування. 

Регіональним центром були надані Координаційному центру на 
затвердження   кошториси, плани асигнувань та штатний  розпис з розрахунками 
потреби в коштах на 2018 рік. 

Вище зазначені фінансові документи місцевих центрів на 2018 рік  були 
затверджені Регіональним центром. 

  Регіональному центру з Місцевих центрів надаються пропозиції щодо 
необхідності внесення змін по перерозподілу кошторисних призначень шляхом їх 
наближення з метою виконання центрами завдань та повноважень, які 
направляються РЦ на погодження розпоряднику вищого рівня. 
  
Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного 
планування та моніторингу діяльності 

Регіональним центром затверджено кошториси та плани асигнувань з 
розрахунками за видатками місцевих центрів; здійснено перевірку потреб у 
штатних одиницях з  метою забезпечення виконання заходів на 2018 рік; складено 
та надано пропозиції до  Координаційного центру з надання правової допомоги 
щодо внесення змін до кошторисів в межах затверджених сум в розрізі 
бюджетних програм. Проведено розподіли відкритих асигнувань за мережею в 
розрізі центрів, відповідальних за виконання заходів. 

Здійснено виплату в сумі 2979,3 тис. адвокатам за надані послуги БВПД за 
звітний період  в повному обсязі від 
профінансованих. На використання товарів, робіт і 
послуг Центром було використано 53,05 тис. грн. 
 



01 лютого 2018 року начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Регіонального центру  Ірина Бондаренко з 
метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації працівника 
Менського МЦ з надання БВПД, відповідального за ведення кадрової роботи, 
провела навчання щодо ведення кадрової документації. Також було проведено 
перевірку стану виконання контрольних документів та виконавську дисципліну. 
 

 
 

 
 

Заходи Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
20 січня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко взяв учать в 
оцінюванні робіт учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з правознавства, що відбулася на базі Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 19 Чернігівської міської ради. 

 
До перевірки та оцінювання були також залучені кращі вчителі , науковці та 

викладачі вищих навчальних закладів області, зокрема Чернігівського 
національного технологічного університету, Чернігівського обласного інституту 



післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, науково-педагогічні 
працівники, тощо. 

 
  23 січня 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги, в приміщенні Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відбувся інформативний захід для учасників 
бойових дій. 

На заході були присутні директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко, адвокат 
Вадим Акуленко, який співпрацює з Центром, а також учасники бойових дій. 
Детальніше обговорили алгоритм дій щодо грошової компенсації за не отримане 
речове майно і незаконне притягнення 

26 січня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
БВПД Володимир Бобруйко взяв участь в обговоренні підсумків роботи за 2017 
рік та напрямків діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів на 2018 рік. 

 
 15 лютого 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко прийняв участь в 
обговоренні «круглого столу». 

Темою для обговорення була «Стан дотримання прав внутрішньо 
переміщених осіб». 

На заході були присутні радник Міністерства соціальної політики з питань 
внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області Надія Едієва, представник 
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Наталія Кулікова, а 



також представники органів державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій та ЗМІ. 

16-17 лютого 2018 року в Освітньому Домі Прав Людини відбувся тренінг 
на тему: «Захист прав біженців та шукачів притулку в Україні». 

 
23 лютого 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко взяв участь у 
дискусійній платформі до Дня боротьби за права жінок та міжнародний мир 
«Права жінок: український політико-правовий контент!». 

 
15 березня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко взяв участь у 
«круглому столі» із соціальними партнерами на тему: «Взаємодія центру 
зайнятості з соціальними партнерами щодо організації надання допоміжних і 
підтримуючих зайнятість послуг вразливим на ринку праці групам населення, в 
тому числі особам з інвалідністю». 

 
 



В період з 20 серпня по 25 серпня 2018 року директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко приймав участь у засіданні робочої групи з розроблення проекту 
Регламенту центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке 
проходило в м. Київ, Пуща-Водиця, вул. М. Юнкерова, 20.  

 
Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
 

Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 
БПД, прийняття управлінських рішень 

  
З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 

взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  
по КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 607856,55 
грн.,  придбання матеріалів не проводилось. 

 
 
Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
  
З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги силами центрального офісу МЦ  29.03.2018 р., начальник відділу 
підтримки та розвитку інфраструктури Грищенко Григорій Григорович та 
начальник відділу представництва Драгун Роман Григорович відвідали Сосницьке 
бюро правової допомоги. 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Сосницьке бюро 
правової допомоги» є оцінка діяльності бюро: правильність ведення 
інформаційної документації, номенклатури, оформлення документів, дотримання 
правил пожежної безпеки, охорони праці та перевірка наявності матеріально-
технічної бази відповідно до проведеної щорічної інвентаризації в 2017 році. 

 
 

Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 

БПД, прийняття управлінських рішень 
  
З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 

взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 



територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  
по КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 2785285,41  
грн.,  придбано матеріалів на суму 39874,30 грн з них конверти та марки на суму 
2824,75 грн., придбання канцтоварів на суму 37049,55 грн. 

  
Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
  
З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги силами центрального офісу Ніжинського МЦ  та на виконання п.12 
плану на 2018 рік,  21.03.2018р. начальником відділу підтримки та розвитку 
інфраструктури Горбаченком О.В. проведено моніторинг діяльності відділу 
“Прилуцьке бюро правової допомоги”. 07.06.2018р. начальником відділу 
підтримки та розвитку інфраструктури Горбаченком О.В. проведено моніторинг 
діяльності відділу “Ічнянське бюро правової допомоги”. 19.09.2018 року 
начальником відділу правової інформації та консультацій Старчаком О.І., 
начальником відділу представництва Величко А.А., начальником відділу фінансів, 
контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку-головним бухгалтером 
Давиденко В.В., начальником відділу відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Потапенко Н.В. проведено 
моніторинг діяльності відділу «Талалаївське бюро правової допомоги». 
13.11.2018р. начальником відділу підтримки та розвитку інфраструктури 
Горбаченком О.В, начальником відділу правової інформації та консультацій 
Старчаком О.І., головним спеціалістом відділу фінансів, контрактно-договірної 
роботи та бухгалтерського обліку Кириченко Ю.В. та начальником відділу 
правопросвітництва  та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Івановою О.М. проведено моніторинг діяльності відділу 
«Борзнянське бюро правової допомоги». 

Метою проведення моніторингу діяльності відділів є оцінка діяльності 
бюро: аналіз діяльності бюро щодо надання безоплатної вторинної правової 
допомоги населенню, правильність ведення інформаційної документації, 
номенклатури, оформлення документів, дотримання правил пожежної безпеки, 
охорони праці та перевірка наявності матеріально-технічної бази відповідно до 
проведеної щорічної інвентаризації. 

Виявлені в ході перевірки недоліки було усунуто працівниками бюро у 
встановлений строк, який було зазначено в довідці щодо перевірки. 

 
 



[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій. 

 

Здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпечення та 
планування 

  

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 
забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  
наказів  та інших нормативно – правових актів. 

Протягом  звітнього періоду  було складено розрахунок потреби в коштах за 
кодами економічної класифікації видатків на 2018 рік по Регіональному центру та 
зведений з місцевими центрами. 

Складено штатний розпис на 2018 рік по РЦ та МЦ . 

Щомісячно проводиться розподіл коштів  по мірі їх надходження на РЦ та 
МЦ. 

Здійснено планування та оприлюднено на веб-сайті План допорогових 
закупівель товарів, робіт та послуг. 

           Протягом І кварталу закупівля нових технічних засобів не 
проводилась. 

Протягом ІІ кварталу була здійснена закупівля картриджів для забезпечення 
безперебійної роботи автоматизованих робочих місць. 

Протягом 4 кварталу 2018 року  була здійснена закупівля БФП, лампи 
настільні, елетрочайники, гра «Важниця», стільці, шафа для паперів для 
забезпечення безперебійної роботи автоматизованих робочих місць. 

23 березня було проведено навчання для працівників місцевих центрів щодо 
коректного планування та звітування у роботі. 

Щомісячно готуються статистичні таблиці щодо результатів надання 
БВПД, які використовуються для підготовки інформаційних довідок, аналітичних 
таблиць навантаження адвокатів, підготовки графіків чергувань адвокатів та ін. 
Таблиці та довідки щомісячно оприлюднюються на веб-сайті Регіонального 
центру для ознайомлення. 

За звітній період було підготовлено та розміщено 125 статі на веб-сайті 
Центру.  



 
  

Заходи Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

  
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших 
нормативно-правових актів. 

Також, протягом звітного періоду в установлені строки здійснювались збір, 
аналіз та узагальнення інформації (подання та висвітлення звітності), підготовка 
аналітичної довідки за результатами діяльності. 

 
Завдання 4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі 

бюджетне та фінансове управління 
 

 Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  
наказів  та інших нормативно – правових актів.  

 
 

Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 
забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону 



України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  
наказів  та інших нормативно – правових актів.  

 
  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

 

   

За період з 01 січня по 30 вересня 2018 року Чернігівським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 4353 звернень клієнтів, з них: 
3616 особам було надано правову консультацію, 732 осіб написали письмову 
заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№  

з/п 

Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 
правових консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій Чернігівського МЦ 
БВПД 

2256 1616 540 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

498 480 18 

3 Відділ «Козелецьке бюро правової 
допомоги» 

392 321 35 

4 Відділ «Ріпкинське бюро правової 
допомоги» 

793 761 32 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

414 402 12 

6 Разом по МЦ 4353 3580 737 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
701 рішення про надання БВПД та видано 529 доручень про призначення 
адвокатів та  192 доручень про призначення штатних працівників Центру/бюро 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань 
соціального забезпечення 757 (17%), з інших питань 660 (15%), сімейного 512 
(12%), виконання судових рішень 405 (9%), іншого цивільного  370 (9%),  



спадкового 364 (8%),  договірного 359 (8%),  адміністративного 281 (7%), 
житлового 266 (6%), трудового 194 (4%), земельного права 166 (4%), з медичних 
питань 19 (1%) та з неправових питань 0 (0%). 

За період з 01 січня по 30 вересня 2018 року Чернігівського МЦ БВПД 
звернулося 2646 нових клієнтів, з них: 1067 чоловіків (40%) та 1579 жінки (60%). 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 2646 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 17 (1%), від 18 до 35 років включно — 
517 (19%), від 35 до 60 років включно — 1215 (46%), понад 60 років — 897 (34%). 

      Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 275 
(39%) та ветеранам війни 188 (27%). По інвалідам прийнято 118 рішень (17%), по 
особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 
примусовому порядку 56 (8%), по особам, на яких поширюється дія Закону 
України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту” 38 (5%), по внутрішньо переміщеним особам 17 (2%), по дітям, які не 
належать до окремих категорій 8 (1%), по дітям-сиротам 1 (1%). 

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

- здійснено 107 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 118 прийоми громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 
пунктів склала 510 осіб, в тому числі 269 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 241 осіб  - до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 34 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

- проведено 182 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено  ЗМІ 217 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

- 218 клієнту надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

  



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
прийомів у 

діючих 
дистанційних 
пунктах/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

107/269 118/241 34 182 218 217 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

22/45 13/17 6 36 33 34 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

18/39 26/32 7 29 7 21 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

25/61 12/27 8 32 59 8 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

9/17 21/29 1 23 9 25 

  

Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

 

 За період з 01 січня по 29 грудня 2018 року місцевим центром з надання БВПД 
та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 5731 звернення клієнтів, 4942 надано правових 
консультацій, 789 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 
опрацьованих звернень клієнтів 

  



№ з/п Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

998 759 239 

2 Відділ «Носівське 
БПД» 

457 357 100 

3 Відділ «Талалаївське 
БПД» 

872 787 85 

4 Відділ «Бобровицьке 
БПД» 

548     529 19 

5 Відділ Бахмацьке 
БПД 

536 465 71 

6 Відділ Борзнянське 
БПД 

445 387 58 

7 Відділ Варвинське 
ББПД 

536 516 20 

8 Відділ Срібнянське 
БПД 

447 366 81 

9 Ічнянське БПД 432 410 22 

10 Відділ Прилуцьке 
БПД 

460 366 94 

11  Разом по МЦ 5731 4942 789 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 751 
рішення про надання  БВПД, у тому числі надано 254 доручення адвокатам та 515 
наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 



процесуальних документів). По 31 письмовому зверненню було надано відмову у 
наданні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 
973 (17%), з іншого цивільного права  825 (14%), спадкового 726 (13%), 
соціального забезпечення 703 (12%), житлового 601 (10%), земельного 447 (8%), 
трудового 376 (7%), договірного 363 (6%), з інших питань 338 (6%), 
адміністративного  169 (3%),  з питань виконання судових рішень 122 (2%)  та з не 
правових питань 88 (2%) 

.  
Розподіл категорій питань клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 

 

 

За I-IV квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД 
звернулось 2079 жінок та 1407 чоловіків. 

  

 



             Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за статтю. 

 За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за I-IV квартал 2018 року звернулись 
громадяни віком до 18 років – 14; від 18 до 35 років – 870, від 35 до 60 років – 
1741, понад 60 років – 861 особи. 

 
 Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за віком. 

 

 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за  I-IV квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 
541 (72%), інвалідам 136 (18%), ветеранам війни 51 (7%),  інші категорії 23 (3%) . 

 
  Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за категоріями. 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітні квартали було: 



 · здійснено 148 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 
доступу до безоплатної правової допомоги 30 дистанційних пунктів у першому 
кварталі, 32 у другому, 30 у третьому та 37 четвертому кварталах; 

· загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 825 осіб, в тому числі 290 особи звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 535 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

· надано методичну допомогу  62 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

· проведено 510 правопросвітницьких заходів. 

· розміщено у ЗМІ  180 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

· надано 73 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

  

 Найменування 
МЦ та Бюро 

К-сть 
здійснен
их 
виїздів 
мобільн
их 
пунктів/
осіб, що 
отримал
и 
правову 
допомог
у 

К-сть 
діючих 
дистанц
ійних 
пунктів/
осіб, що 
отрима
ли 
правову 
допомо
гу 

К-сть 
ОМС та 
установ - 
провай- 

дерів 
БПД, 
яким 
надано 
методич
ну 
допомо- 
гу 

К-сть 
проведених 
правопросвітн
ицьких 
заходів 

К-сть 
клієнтів, 
яким 
надано 
доступ 
до 
електрон
них 
сервісів 
МЮ 

К-сть 
інформаці
йних 
матеріалів, 
розміще- 
них у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

148/290 

  

129/535 

  

62 510 73 180 



2 Бахмацьке 
бюро правово 

12/18 13/68 3 40 21 13 

3 Бобровицьке  
бюро 

35/54 19/47 9 96 13 17 

4 Борзнянське 
бюро 

31/54 13/75 1 31 0 11 

5 Варвинське 
бюро 

  

9/16 16/97 4 32 1 27 

6 Ічнянське 
бюро 

6/17 12/58 2 45 17 7 

7 Носівське 
бюро 

6/10 3/34 5 55 5 18 

8 Прилуцьке 
бюро 

11/15 21/29 5 62 0 7 

9 Срібнянське 
бюро 

13/51 9/51 8 27 3 9 

10 Талалаївське 
бюро 

16/34 12/47 12 93 2 41 

  

  

Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

За період з 01 січня по 31 грудня 2018 року (I-IV квартал) Менським 

МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 2984 звернень клієнтів, 2332 



особам було надано правову консультацію, 652 із них написали письмову 

заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів. 

№ з/п Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

685 590 95 

2 Відділ «Коропське бюро 
правової допомоги» 

267 174 93 

3 Відділ «Корюківське бюро 
правової допомоги» 

413 306 107 

4 Відділ «Новгород-
Сіверське бюро правової 
допомоги» 

478 385 93 

5 Відділ «Семенівське бюро 
правової допомоги» 

357 308 49 

6 Відділ «Сновське бюро 
правової допомоги» 

482 339 143 

7 Відділ «Сосницьке бюро 
правової допомоги» 

302 230 72 

  Разом по МЦ 2984 2332 652 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
644 рішень про надання БВПД та надано 531 доручень адвокатам, та 131 
наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів). Відмов у наданні БВПД за звітний 
період не було. 

У I-IV кварталі 2018 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
сімейного 613 (_20,5_%), іншого цивільного права 504 (_16,9_%), спадкового 



449 (_15_%), житлового 315 (_10,6_%), соціального забезпечення 309 
(_10,4_%), земельного 237 (_7,9_%), договірного 139 (_4,7_%), трудового 119 
(_4_%), з питань виконання судових рішень 111 (_3,7_%), з інших питань 
104 (_3,5_%), адміністративного 70 (_2,3_%), з медичних питань 12 (_0,4_%), 
та з  не правових питань 2 (_0,1_%). 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у I-IV кварталі 2018 
року за категорією питань. 

 
Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 
з/п 

Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 613 

2 інше цивільне 504 

3 спадкове 449 

4 житлове 315 

5 соціальне забезпечення 309 

6 земельне 237 



7 договірне 139 

8 трудове 119 

9 виконання судових рішень 111 

10 інше 104 

11 адміністративне 70 

12 медичне 12 

13 неправове питання 2 

Разом 2984 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 
з/п 

Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 1324 

2 Чоловіки 758 

Разом 2082 

Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за віком 



 

 

Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за віком 

№ 
з/п 

Вікова категорія Кількість клієнтів 

1 до 18 років 23 

2 від 18 до 35 років включно 395 

3 від 35 до 60 років включно 1051 

4 понад 60 613 

Разом 2082 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у I-IV кварталі 2018 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) 514 (_79,3_%), ветеранам війни 49 (_7,6_%), інвалідам 46 

(_7,1_%), внутрішньо-переміщеним особам 20 (_3,1_%), дітям, які не 

належать до окремих категорій 15 (_2,3_%), особам, які постраждали від 

домашнього насильства 3 (_0,5_%). особам, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 1 (_0,2_%). 

Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 
категоріями осіб 



 
Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями осіб. 

№ 
з/п 

Категорії осіб Кількість опрацьованих звернень 

1 малозабезпечені особи 514 

2 ветерани війни 49 

3 інваліди 46 

4 внутрішньо переміщені особи 20 

5 діти, які не належать до окремих категорій 15 

6 особи, які постраждали від домашнього 
насильства 

3 

7 особи, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною 

1 

Разом 648 

Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 
відокремленими структурними підрозділами у 2018 року було: 

·  здійснено 93 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 54 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 



·  загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 329 осіб, в тому числі 217 осіб звернулися 
за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 112 осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

·  надано методичну допомогу 18 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, 
волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими 
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

·  опрацьовано 592 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

·  проведено 411 правопросвітницьких заходів; 

·  розміщено у ЗМІ 324 інформаційних матеріали з питань надання 
БВПД; 

·  надано 18 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 
місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/
п 

Найменуванн
я МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 

мобільних 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційни
х 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьки

х заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронни

х сервісів 
МЮ 

Кількість 
інформаційни
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

93/217 54/112 18 411 18 324 

2 Відділ 
«Коропське 
БПД» 

9/18 2/1 0 65 1 39 

3 Відділ 
«Корюківськ
е БПД» 

8/24 9/14 4 23 0 19 



4 Відділ 
«Новгород-
Сіверське 
БПД» 

15/38 5/11 4 74 3 56 

5 Відділ 
«Семенівське 
БПД» 

15/31 3/15 5 61 0 40 

6 Відділ 
«Сновське 
БПД» 

16/54 1/7 0 97 10 72 

7 Відділ 
«Сосницьке 
БПД» 

15/15 12/12 0 39 2 15 

  

 

  



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

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 грудня 2018 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 1815 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 17 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 405 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

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

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

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

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

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  

 
Діаграма 1. Кількість виданих доручень поквартально за 2018 рік  

у порівнянні з аналогічними періодами минулого року. 
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Діаграма 2. Розподіл осіб за категоріями питань за 2018 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 

1% 

затримання осіб за 
підозрою у 

вчиненні злочину 
та / або стосовно 

яких обрано 
запобіжний захід у 
вигляді тримання 

під вартою 
22% 

захист за 
призначенням 

49% 

окремі 
процесуальні дії 

4% 

примусові заходи 
медичного 
характеру 

5% 

процедури, 
пов’язані з 

видачею особи 
(екстрадицією) 

0% 

виконання вироків 
відповідно до 
статті 537 КПК 

10% 

засуджені до 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбов

ців або 
обмеження волі 

9% 

№ 
з/п Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 
Разом 

за 2018 
рік 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 8 1 2 6 17 

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 

106 110 87 102 405 

4 Для здійснення захисту за призначенням 243 232 187 219 881 
5 Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

19 12 20 22 73 

6 У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

24 26 15 21 86 

7 У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 1 2 1 0 4 

8 У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК 

51 33 49 58 191 

9 Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

51 39 39 29 158 

10 Разом за всіма категоріями осіб 503 455 400 457 1815 



З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж 
січня – грудня 2018 року: 

• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 64 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

• проведено 18 бесід з клієнтами; 
  



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
 
За період з 1 січня по 31 грудня 2018 року місцевими центрами з надання 

БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх структурними 
підрозділами, було зареєстровано 14352 звернення клієнтів, 12015 особам було 
надано правову консультацію, 2332 написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
рішення про надання БВПД по 2271 зверненням та надано 1376 доручень 
адвокатам та 941 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів). По 30 письмовим зверненням було 
надано відмову у наданні БВПД. 

Діаграма 3. Кількість опрацьованих звернень клієнтів  
за січень – грудень 2018 року з наростаючим підсумком  

у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

 
Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за січень – грудень 2018 року  

з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 
 

 
Поквартальну інформацію щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в 

розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2. 
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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 Менський МЦ 2984 2332 652 644 513/131 0 

2 Ніжинський МЦ 5734 4947 787 751 251/515 29 

3 Чернігівський МЦ 5634 4736 893 876 612/295 1 

 Разом: 14352 12015 2332 2271 1376/941 30 

 

 
Протягом січня – грудня 2018 року клієнти місцевих центрів та бюро 

правової допомоги частіше зверталися з наступних питань: сімейного 2293 
(16,0%), з питань соціального забезпечення 2012 (14,0%),  іншого цивільного 
права 1774 (12,3%),  спадкового 1660 (11,6%), житлового 1298 (9,0%), договірного 
952 (6,6%), земельного 901 (6,3%),  з питань виконання судових рішень 753 
(5,2%),  трудового 737 (5,1%),  адміністративного 590 (4,1%),  з інших питань 1307 
(9,1%) та з неправових питань 90 (0,6%) від загальної кількості. 
  

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал 
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

ІV квартал 
2018 року 

Разом за 
2018 рік 

1 Менський МЦ  878 646 604 856 2984 

2 Ніжинський МЦ 1611 1319 1223 1581 5734 

3 Чернігівський МЦ 1546 1403 1404 1281 5634 

 Разом за всіма місцевими центрами 4035 3368 3231 3718 14352 



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  
2018 року 

ІІ квартал 
2018 року 

ІІІ квартал 
2018 року 

ІV квартал 
2018 року 

Разом  
за 2018 рік 

1 соціальне забезпечення 624 474 469 445 2012 

2 житлового права 257 260 311 470 1298 

3 сімейного права 579 518 539 657 2293 

4 спадкового права 511 363 367 419 1660 

5 земельного права 268 243 166 224 901 

6 договірного права 285 229 238 200 952 

7 трудового права 208 207 155 167 737 

8 адміністративного права 165 148 144 133 590 

9 іншого цивільного права 450 408 415 501 1774 

10 виконання судових рішень 259 200 124 170 753 

11 інші питання 400 317 281 309 1307 

12 неправове питання 29 16 22 23 90 

Разом: 4035 3383 3231 3718 14367 
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Загалом до місцевих центрів протягом січня – грудня 2018 року звернулося 
9046 нових клієнтів, які раніше не зверталися за отриманням БВПД. З них 3559 
чоловіків та 5487 жінок. 

 

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

 

 
 
За віковою ознакою клієнти розподілилися наступним чином: особи віком до 

18 років — 57 (0,6%), від 18 до 35 років включно — 1950 (21,6%), від 35 до 60 
років включно — 4391 (48,5%), понад 60 років — 2648 (29,3%). 

 

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 малозабезпеченим особам 
(середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 
1419 (63,0%), особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 314 (13,9%), інвалідам 343 
(15,2%), особам, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту” 88 (3,9%), іншим 
категоріям 89 (4,0%).  
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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 – грудня було: 
• здійснено 379 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 103 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 1888 осіб, в тому числі 866 осіб 
звернулась за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 1022 осіб звернулась до дистанційних пунктів 
доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 121 органу місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 
юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

• розміщено у ЗМІ 986 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• проведено 1054 правопросвітницьких заходів; 

• 379 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту 

 
Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 
місцевих центрів дивись у таблицях 5-9. 
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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 розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БВПД 

 

 

№ 
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 2018 рік 

1 Менський МЦ  27/67 38/89 32/62 50/111 147/329 

2 Ніжинський МЦ 79/209 60/217 60/174 78/225 277/825 

3 Чернігівський МЦ 58/168 60/187 60/155 69/224 247/734 

6 Разом за всіма 
місцевими центрами 164/444 158/493 152/391 197/560 671/1888 

№ 
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 2018 рік 

1 Менський МЦ  7 4 4 11 26 

2 Ніжинський МЦ 15 10 10 12 47 

3 Чернігівський МЦ 13 10 11 14 48 

6 Разом по регіону: 35 24 25 37 121 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2018 рік 

1 Менський МЦ  87 95 61 81 324 

2 Ніжинський МЦ 46 29 44 61 180 

3 Чернігівський МЦ 80 71 66 73 290 

4 РЦ 42 24 59 67 192 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 255 219 230 282 986 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

  

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2018 рік 

1 Менський МЦ  89 97 73 152 411 

2 Ніжинський МЦ 127 66 80 110 383 

3 Чернігівський МЦ 74 74 34 78 260 

4 РЦ 11 7 3 4 25 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 301 244 190 344 1079 

№ 
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 2018 рік 

1 Менський МЦ  4 4 1 9 18 

2 Ніжинський МЦ 13 7 14 39 73 

3 Чернігівський МЦ 95 56 67 70 288 

 Разом за всіма МЦ 112 67 82 118 379 



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

 
З 01 січня по 31 грудня 2018 року центри з надання БВПД у Чернігівській 

області були фактично профінансовані на 12020,4 тис. грн. за бюджетною 
програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 
системи безоплатної правової допомоги», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період, та на 10117,7 тис. грн за бюджетною 
програмою КПК ВК 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 за двома бюджетними 

програмами за звітний період по регіону до фінансування за аналогічний період  
минулого року (в тис. грн.). 

 

 
 
У 2018 році касові видатки на оплату послуг адвокатам за надання БВПД 

становили 10117,7 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом 
на 31 грудня 2018 року становив 10117,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість 
перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня. 
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Діаграма 10. Співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів за поточний рік з 
наростаючим підсумком в порівнянні з касовими видатками за минулий рік. 

 
 
Діаграма 11. Співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів та зареєстрованих 

фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з наростаючим підсумком  
до річного кошторису на звітний рік. 

 
 

 
Так, у 2018 році касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням 

по кримінальним провадженням становили 7104,7 тис. грн (що становить 70 % від 
загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по 
цивільно-адміністративним справам – 3013,0 тис. грн. (30 % відповідно). 
 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 ІIІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2018 

рік 

1 Захист за призначенням 298,8 1624,6 1555,6 928,4 4407,4 

2 Залучення до окремої 
процесуальної дії 

1,8 16,3 9,2 14,5 41,8 

3 Адміністративне затримання / 
адміністративний арешт 

- 3,7 1,3 2,5 7,5 

4 Кримінальне затримання / 
тримання під вартою 

69,8 647,2 787,5 589,0 2093,5 

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

188,8 976,9 1259,2 588,1 3013,0 

 Засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців 
або обмеження волі 

25,4 107,2 66,8 53,1 252,5 

6 За ухвалою суду у кримінальних 
провадженнях щодо 
продовження, зміни або 
припинення застосування 
примусових заходів медичного 
характеру у процедурах, 
пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією), або у разі 
вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно 
до статті 537 КПКУ 

18,0 86,4 86,4 89,0 279,8 

7 Оплата послуг перекладачів, що 
залучалися під час надання 
БВПД 

14,9 7,3 - - 22,2 

8 Разом  617,5 3469,6 3766,0 2264,6 10117,7 
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