
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Чернігівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 
діяльності на 2018 рік у І кварталі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 
[1.1.] Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги з надання 
правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад. 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та  
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи безоплатної правової допомоги. 
 
[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги. 
 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад  

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); 

 
 

* 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); 
*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); 
 
 



*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). 
Також, з метою інформування населення та 
поширення інформаційних роздаткових 
матеріалів працівниками Чернігівського МЦ, в 
тому числі бюро правової допомоги, протягом 

звітного 
періоду 

проводили
сь вуличні 
інформува

ння 
населення.  
  



В рамках реалізації 
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 упродовж 
найближчих років та ключових напрямках на найближчу перспективу: захист 
права власності, вільний доступ до правосуддя, запобігання корупції 
 
 
*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). 
 
 

*Про-
ведення 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). 

*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». 
Захід відбувся за участі директора 
Чернігівського місцевого 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. 

*Проведення постійно діючих 
правопросвітницьких семінарів/форумів з 
найактуальніших питань життя громад, 
зокрема, захисту прав споживачів 
комунальних послуг в приміщені 
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 оговорювалося 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. 

 
 



 
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 Ріпкинського району 
-Остерської міської ради Козелецького району. 

 
 
*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). 
 

*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 

«Славути
цький 

міський 
центр 

соціаль
них 

служб 
для 

сім’ї, 
дітей та 

молоді» Славутицької міської ради 
Київської області (Центр) (22.02.2018). 
 
 
*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). 
 
*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». 
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);  
- управлінні соціального захисту Козелецької районної державної 

адміністрації (20.02.2018); 
- управлінні соціального захисту 

Ріпкинської районної державної 
адміністрації (20.02.2018); 

 
- управлінні соціального захисту 

Городнянської районної державної 
адміністрації (28.02.2018); 

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

* в управліннях Пенсійного фонду: 
- Ріпкинському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 

(31.01.2018); 
 - Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду України (05.02.2018); 

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

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

- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України (20. 
03.2018);  

* в закладах Державної служби 
зайнятості: 

- Козелецькому районному центрі 
зайнятості (16.01.2018); 

- Городнянському районному центрі 
зайнятості 

(17.01.2018)
; 

- 
Чернігівськ

ому міському центрі зайнятості (17.01.2018); 
- Ріпкин-ському районному центрі 

зайнятості (02.02.2018); 
- Славутицькому міському центрі 

зайнятості (12.03.2018); 
* в лікувальних закладах:  
- Ріпкинській центральній районній лікарні 

(01.02.2018); 
- державному закладі «Спеціалізована 



медико-санітарна частина № 5» міста Славутич (08.02.2018); 
- Городнянській центральній районній лікарні (13.02.2018); 

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

- Козелецькій центральній районній 
лікарні (20.03.2018); 

* в громадських організаціях 
інвалідів, будинках для літніх людей: 

- Чернігівському геріатричному 
пансіонаті (06.02.2018); 

 
- Чернігівському центрі соціальної 

адаптації бездомних та безпритульних 
(27.03.2018); 

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

«Укрпошта» (31.01.2018);   
- відділенні поштового зв’язку Чернігів 

№ 10 Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (16.03.2018); 

* у судах: 
- Новозаводському районному суді 

міста Чернігова 
(22.02.2018); 

- 
Городнянському 

районному суді 
(06.03.2018); 

- Ріпкинському районному суді (14.03.2018);  
* 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); 

 
 
в комунальному закладі 

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

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

- службі у справах дітей Ріпкинської 
районної державної адміністрації 

(06.03.2018); 



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

 
* у пунктах тимчасового 

розміщення біженців, територіальних 
підрозділах Державної міграційної 
служби України: 

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

- Чернігівському пункті тимчасового 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні (22.03.2018); 
* для ВПО у соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх 

компактного проживання: 
- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 

(15.02.2018); 
* у військкоматах, військових 

частинах, профільних громадських 
організаціях ветеранів та учасників АТО, 
госпіталях: 

 
 
- Чернігівський обласний військовий 

комісаріат (03.01.2018, 17.01.2018, 07.02.2018, 
21.02.2018, 07.03.2018, 21.03.2018); 

- Городнянському районному 
військовому комісаріаті (12.01.2018); 

 
- Славутицькому міському військовому 

комісаріаті (29.01.2018); 
- Чернігівському військовому шпиталі 

(30.01.2018, 30.03.2018); 
- 

Козелецькому 
районному військовому комісаріаті (27.02.2018); 

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

- Ріпкинському районному військовому 
комісаріаті (27.03.2018); 

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

* в приміщеннях міських, сільських, 



селищних рад, місцевих державних адміністрацій: 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (25.01.2018, 22.02.2018, 

29.03.2018);  
- Славутицькій міській раді (31.01.2018, 06.03.2018); 

 - Деснянській селищній раді Козелецького району (14.02.2018, 
22.03.2018);  
 - Грабівській сільській раді 
Ріпкинського району (15.02.2018); 

 - 
Роїщен-

ській 
селищній 

раді 
Чернігівсь

кого 
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);  
 - Ріпкинській районній державній 
адміністрації (06.03.2018); 
 - Сеньківській сільській раді 
Городнянської об'єднаної територіальної 
громади (14.03.2018);  

- Городнянській районній державній 
адміністрації (27.03.2018); 

- Остерській міській раді Козелецького 
району (27.03.2018); 

* 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);  
 

 Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 
центральної бібліотечної системи  

(02.02.2018). 
 

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); 

 



 
 

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.  

- 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);   

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

Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадян 
похилого віку, з обмеженими 
можливостями (07.02.2018, 20.02.2018, 
22.02.2018, 23.02.2018, 29.03.2018). 
  
 
 Також було організовано надання 
безоплатної правової допомоги для особи, 
позбавленої можливості пересування за 
місцем її перебування. 

 



 
 
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). 

Підготовлено 5 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. 

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. 

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». 

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 2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради 
розміщено статтю «Порядок звільнення працівника за скороченням чисельності 
або штату»; 

29.032018  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 
або штату». 

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». 
 

[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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 січня по 31 березня 2018 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1546 звернень 
клієнтів, з них: 1306 особам було надано правову консультацію, 240 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 

767 561 206 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

196 184 12 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

137 132 5 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

301 287 14 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

145 142 3 

6 Разом по МЦ 1546 1306 240 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

225 рішень про надання БВПД та видано 212 доручень про призначення 
адвокатів та 27 доручень про призначення штатних працівників Центру/бюро 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з 
питань соціального забезпечення 294 (19%), з інших питань 247 (16%), 
сімейного 180 (12%), виконання судових рішень 173 (11%),  спадкового 138 
(9%), іншого цивільного 121 (8%), договірного 107 (7%),  адміністративного 82 
(5%), житлового 72 (4%), трудового 66 (4%), земельного права 57 (4%), з 
медичних питань 9 (1%) та з неправових питань 0 (0%). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 965 нових 
клієнтів, з них: 394 чоловіків (41%) та 571 жінка (59%). 

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 965 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 10 (1%), від 18 до 35 років включно 
— 193 (20%), від 35 до 60 років включно — 418 (43%), понад 60 років — 344 
(36%). 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 
 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) 
83 (37%) та ветеранам війни 50 (22%). По інвалідам прийнято 38 рішень (17%), 
по особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку 32 (14%), по особам, на яких поширюється 
дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту” 8 (4%), по внутрішньо переміщеним особам 6 (3%), по 
дітям 5 (3%). 
 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів за категорією осіб 
 
 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 
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- здійснено 37 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21 
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 36 прийомів громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 168 осіб, в тому числі 86 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 82 особи - до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

- надано методичну допомогу 13 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 74 правопросвітницьких заходи; 
- розміщено у ЗМІ 80 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 95 клієнтам 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: 

37/86 36/82 13 74 95 80 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

7/17 3/3 2 17 21 15 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

7/13 7/15 3 9 2 5 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

9/19 3/5 3 12 23 4 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

4/7 6/6 1 6 3 6 

 


